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  1فصل 

خانم ريچل ليند شگفت زده مي شود  

خانم ريچل ليند درست جايي زندگي مي كرد كه جاده ي اصلي اونلي با شيبي ماليم به گودال كوچكي منتهي مي شد 

از ميان آنها جوي آبي مي گذشته كه در دوردست ها از البه .كه توسكاها و گل آويز ها حاشيه آن را پوشانده بودند 

شد اين جوي در ابتدا مسيرش پيچ در پيچ و پرشتاب گفته مي .الي درختان زمين كاتبرت پير سرچشمه مي گرفت 

اما وقتي به گودال .است و هنگامي كه از ميان درختان مي گذرد ، آببگيرها و آبشارهاي كوچكي را به وجود مي آورد 

زيرا حتي يك جوي آب هم بدون ادب و احترام ، از جلوي .ليند مي رسيد، به نهري آرام و سربه راه تبديل مي شد

ريچل ليند رد نميشد و احتماال مي دانست كه خانم ريچل ليند پشت پنجره ي خانه اش نشسته است ، و خانم 

باچشمان تيزبينش همه چيز از جوي هاي آب گرفته تا بچه ها را درزير نظر دارد و اگر متوجه چيز عجيب يا خارق 

.  مي گيردالعاده اي شود ،تا زماني كه همه چيز را درباره ي آن كشف نكند آرام ن

بسياري از مردم اونلي و خارج از آن به جاي انجام دادن كارهاي خودشان ، در مسائل مربوط به همسايگانشان دخالت 

اما خانم ريچل ليند آقدر در انجام آن كار توانا بود كه مي توانست در كه در عين حال كه وظايفش را انجام .مي كردند 

او يك خانه دار كار كشته بود همه ي كارهايش را به بهترين .نظارت داشته باشد مي داد ، ديگران را هم تحت كنترل و

جلسات خياطي را اداره مي كرد،به برپايي كالسهايي كه روزهاي يكشنبه .شكل انجام ميداد و به پايان مي رساند 

اما با . ارجي بود برگزار مي شد كمك زيادي ميكردو بهترين عضوجامعه كمك به كليسا و د ستيار هيئت مبلغان خ

وجود همه ي آن كارها خانم ريچل ليند فرصت فراواني داشت تا ساعت ها پشت پنجره ي آشپزخانه اش بنشيند و 

طبق حرف هايي كه حانم هاي خانه دار اونلي ميزدند ، او تا آن زمان كار شانزده _درحال بافتن لحاف هاي پنبه اي 
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باچشمان تيزبينش، به دقت جاده ي اصلي اونلي را كه از ميان گودال ميگذشت و  _عدد از آنها را به اتمام رسانده بود 

اونلي شامل شبه جزيره ي كوچك مثلثي شكلي بود كه از . شيب تپه قرمز رنگ را پشت سرميگذاشت ، زير نظر بگيرد

ارد آن شود يا از بنابراين هركس مي خواست و.ميان خليج سن الرنس سر برآورده و دو طرفش را آب فرا گرفته بود 

آن بيرون رود ، بايد از جاده ي تپه اي فرو ميكرد و به اين ترتيب در ميدان ديد چشمان خطا ناپذير خانم ريچل ليند 

.  قدم ميگذاشت 

پرتوهاي گرم و . خانم ريچل يك روز بعد از ظهر در اوايل ماه ژوئن ، پشت پنجره ي آشپزخانه اش نشسته بود 

باغ ميوه اي كه در دامنه ي تپه ي جلوي خانه بود پر از شكوفه هاي سفيد و .جره مي تابيدند درخشان آفتاب روي پن

مردي ريزنقش و آرام كه مردم اونلي ،او را _تامس ليند.صورتي شده بود وهزاران زنبور در ميان درتانش وزوز ميكردند

وي زمين مزرعه ي تپه اي ان سوي درحال كاشتن آخرين بذر هاي شلغم ر _شوهر خانم ريچل ليند صدا ميزدند 

متيو كاتبرت هم احتماال داشت دانه هاي خودش را در زمين قرمز رنگ مزرعه ي كنار جويبار در نزديكي .طويله بود 

خانم ريچل مي دانست كه او احتماال مشغول انجام آن كار است ، زيرا عصر روز قبل در . گرين گيبلز مي كاشت 

كارمودي شنيده بود كه او به پيتر ماريسون مي گفت كه قصد دارد بذرهاي شلغمش را فردا  بلر در.جي.فروشگاه ويليام

البته آن موضوع را پيتر پرسيده بود ،وگرنه متيوكاتبرت هرگز در مورد زندگي شخصيش داوطلبانه . بعدازظهر بكارد 

.  چيزي نمي گفت 

كه سوار درشكه اي بود ، با خون سردي گودال را متيو كاتبرت ساعت سه و نيم بعدازظهر يك روز كاري در حالي 

او يقه سفيدي بسته و بهترين لباس هايش را پوشيده بود كه پابت . پشت سر ميگذاشت و از شيب تپه باال ميرفت 

به همراه داشتن درشكه و ماديانش نيز حاكي از آن بود كه قصد پيمودن . ميكرد درحال خارج شدن از اونلي است 

متيو كاتبرت به كجا ميرفت و چرا ؟  . را داردمسافت زيادي 

اگر اين پرسش ها درباره ي هر مرد ديگري در اونلي بود ، خانم ريچل ميتوانست با پس و پيش كردن افكارش ، حدس 

اما متيو به ندرت از خانه خارج مي شد،پس احتمال زياد موضوع غير عادي و .خوبي در مورد جواب هر دو سوال بزند 
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او مرد بسيار كم رويي بود و از رفتن به ميان غريبه ها يا پاگذاشتن به جايي كه . ا مجبور به آن كار كرده بود مهمي اور

متيو با يقه ي سفيد و در حال راندن درشكه ، منظره اي بود كه هميشه .مجبور شود در آنجا حرف بزند ،متنفر بود 

توانست هيچ حدسي بزند و تفريح آن روز بعدازظهرش تباه خانم ريچل همه ي جوانب را سنجيد ،اما ن.ديده نمي شد

.  شد 

بعد از نوشيدن چاي به گرين گيبلز مي روم و از ماريال مي "": با خودش گفت .او باالخره تصميم خودش را گرفت 

ر بذر اگ. او هيچ وقت به شهر نمي رفت و هرگز با كسي قرار مالقات نمي گذاشت .پرسم كه متيو به كجا رفته و چرا 

آنقدر هم . هاي شلغمش هم تمام شده بود ، براي خريدن آنها نيازي به پوشيدن آن لباس ها و بردن درشكه نداشت 

من كامال . پس حتما ديشب اتفاقي افتاده كه او به خاطرش به راه افتاده .تند نمي راند كه به نظر براي دكتر مي رود 

ت براي چه كاري امروز از اونلي بيرون رفته ، يك لحظه هم آرام نمي گيرم گيج شده ام و تا زماني كه نفهمم متيو كاتبر

.""  

خانه ي پرت ومحصور در باغ . او راه زيادي در پيش نداشت .بنابراين خانم ريچل بعد از نوشيدن چاي ، به راه افتاد 

ني ،خانه ي آنها را از بقيه خانه ها راهي باريك و طوال. كاتبرت ها تقريبا چهارصدمتر باالتر از جاده ي گودال ليند بود 

پدر متيو كاتبرت ،مثل پسرش ،خجالتي و ساكت بود و تا جايي كه امكان داشت از همشهرش هايش .جدا كرده بود 

گرين گيبلز در انتهاي زمين خلوتي بنا شده بود .فاصله گرفته بود ،البته نه آنقدر كه خانه اش كامال داخل جنگي باشد 

. از جاده ي اصلي كامال مشخص بود ،در حالي كه بقيه ي خانه هاي اونلي كنار هم ساخته شده بودند و در آن زمان 

.  باشد "زندگي كردن  "خانم ريچل نمي توانست قبول كند كه زندگي كردن در چنان جايي واقعا 

ودند ، قدم بر ميداشت خانم ريچل همان طور كه در آن راه باريكه ي پرچمن كه بوته هاي گل سرخ احاطه اش كرده ب

شكي نيست كه ماريال و متيو هردو آدم هاي عجيبي اند كه .آنها اينجا فقط روزشان را شب مي كنند"":،باخود گفت

البته .درخت و گل و بوته كه براي آدم همدم و همزمان نمي شوند. چنين جاي پرتي را براي زندگي انتخاب كرده اند 
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به قول آن ايرلندي ،بدن آدم به .ضي اند،اما به نظر من فقط به آن عادت كرده اند مشخص است كه آنها از اين وضع را

  "".همه چيز عادت مي كند،حتي به آويزان ماندن

. حياط،سرسبز،مرتب و تميز بود. باالخره خانم ريچل به انتهاي راه باريكه رسيد و وارد حياط پشتي گرين گيبلز شد

همه چيز سرجايش بود و . و در طرف ديگر لومباردي هاي رسمي كاشته بودند دريك طرف آن بيدهاي بزرگ و قديمي 

حتي يك تكه چوب يا يك سنگ اضافي همديده نمي شد ،چون در غير اين صورت ،خانم ريچل حتما متوجه آ ن 

ي آيد او پيش خودش فكر مي كرد كه ماريال كاتبرت هر بار كه خانه اش را جارو مي كند و به سراغ حياط هم م.ميشد

،چون حياط آنقدر تميز بود كه مي شد كه مي شد غذايي را كه روي زمين ريخته برداشت و خورد، بدون آنكه ذره اي 

.  كثيفي به آن چسبيده باشد 

آشپزخانه گرين گيبلز مكان زيبا و با نشاطي .خانم ريچل به در آشپز خانه ضربه اي زد و پس از اجازه گرفتن وارد شد

پنجره هاي آن غربي و شرقي بودند .بود از فرط تميزي شبيه يك اتاق نشيمن بدون استفاده نباشد  البته بهتر_بود 

اما از پنجره شرقي كه .،پنجره غربي به طرف حياط پشتي باز مي شد و آفتاب مطبوع ماه ژوئن از آن به داخل مي تابيد

سفيد درختان گيالس باغ سمت چپ را ديدو  شاخ و برگ مو ،اطراف آن را كامال سبز كرده بود ، مي شد شكوفه هاي

هر وقت ماريال كاتبرت آنجا مي نشست . حركت ساقه هاي باريك توسكا را در اثر حركت آب جويبار تماشا كرد 

. او آنجا نشسته بود و بافتني مي بافت .،نسبت به تابش رقصان و بي مالحظه نور خورشيد بدگمان و عصباني مي شد 

.  ش چيده شده بودميز شام هم پشتن سر

خانم ريچل قبل از آنكه در را كامال پشت سرش ببندد ،همه ي چيزهايي را كه روي ميز چيده شده بودند ،با دقت 

روي ميز سه بشقاب قرار داشت ، پس ماريال منتظر بود كه متيو براي شام كسسي را با خودش بياورد،اما . بررسي كرد 

ي شامل كمي مرباي سيب ترش و يك نوع كيك بود ،بنابراين مهمان مورد غذا همان خوراكي هاي هميشگي و معمول

.  نظر آنها شخص چندان خاصي نبود 
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اما يقه سفيد وماديان بمتيو براي چه معني داشتند ؟ آن راز غير معمول ساكت و مرموز ،خانم ريچل را كامال گيج كرده 

.  بود 

بيني چه بعدازظهر خوبي است ؟ چرا نمي نشيني ؟ حال بقيه مي !عصر بخير،ريچل"":ماريال پيش دستي كرد و گفت 

  "چه طور است ؟

چيزي كه به علت كمبود كلمه مناسب فقط مي توان به آن روابط دوستانه گفت، بين ماريال كاتبرت و خانم ريچل وجود 

ماريال زني قد بلند .د تفاوت هاي زياد آن دو ،هميشه به همان شكل باقي مانده بو _يا شايد به علت_داشت و علي رغم

او . و الغر با اندامي زاويه دار و بدون انحنا بود و در ميان موهاي تيره رنگش چند رگه ي خاكستري ديده مي شد 

كم در آنها فرو ميبرد aهميشه موهايش را به شكل گره ي كوچكي پشت سرش جمع مي كرد و دو سنجاق سر را مح

اما با كمي موشكافي مي شد در .و سخت گير بود ،كه البته همين طور هم بود چهره ي او شبيه زني با افكار متعصب .

حال همه خوب است ، اما امروز باديدن متيو «:خانم ريچل گفت . حالت چهره اش نشانه هايي از شوخ طبعي را ديد 

»  .فكركردم شايد سراغ دكتر ميرود .نگران تو شدم 

او منتظر خانم ريچل بود ، چون مي دانست كه .ور خانم ريچل كش آمدند لب هاي ماريال به نشانه ي پي بردن به منظ

.  صحنه ره سپار شدن غيرمعمول متيو كنجكاوي همسايه اش را بيش از اندازه تحريك خواهد كرد 

ما .متيو به برايت ريور رفته .با اينكه ديروز سردرد شديدي داشتم ،اما امروز حالم كامال خوب است .نه . آه «:او گفت 

»  . پسركوچكي را از يتيم خانه اي در نووااسكوشابراي سرپرستي قبول كرده ايم و او امشب با قطار ميرسد 

اگر ماريال ميگفت كه متيو به برايت ريور رفته است تا يك كانگوروي استراليايي را مالقات كند،خانم ريچل همان قدر 

ابل تصور نبود كه ماريال با او شوخي كرده باشد ، اما خانم ريچل به ق.او تقريبا پنج ثانيه زبانش بند آمد . تعجب ميكرد 

.  زور ميخواست به خود بقبوالند كه آن يك شوخي است

»  !جدي ميگويي ، ماريال؟«:باالخره وقتي صدايش دوباره به حالت طبيعي درآمد، گفت 
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»  .بله ، البته «:ماريال گفت 

يتيم از يتيم خانه اي در نوااسكوشا يكي از كارهاي معمول مزرعه و آن را طوري كه گويي قبول كردن يك پسر 

.  درفصل بهار است ،نه يك فكر جديد كه تاآن زمان به ذهن هيچ كسي نرسيده است 

ماريال و !يك پسر« :او كلمات را در ذهنش فرياد مي زد .خانم ريچل احساس مي كرد كه مغزش تكان خورده است 

از اين به بعد ديگر هيچ چيز ! پس حتمادنيا زيرو رو شده است !از يك يتيم خانه ! ده اندمتيوكاتبرت يك پسر قبول كر

»  ! هيچ چيز! مرا شگفت زده نمي كند

»  آخر چطور چنين فكري به سرتان زد ؟« :او با نلباوري به نشانه ي مخالفت گفت 

« :او بايد با آنها مخالفت مي كرد وماريال جواب دادماريال و متيو براي انجام آن كار با او مشورت نكرده بودند، بنابراين 

خانم الگزاندر اسپنسر . خوب ، ماخيلي وقت است كه داريم به اين موضوع فكر مي كنيم ، تقريبا از ابتداي زمستان 

ن يك روز قبل از كريسمس به اينجا آمد وگفت كه قصد دارد فصل بهار يك دختر كوچولو را از يتيم خانه اي در هوپتاو

دختر عمويش آنجا زندگي مي كند و خانم اسپنسر بعد از مالقات با او درباره ي اين مسئله اطالعات كاملي . قبول كند 

ما فكر كرديم بهتر است يك .به اين ترتيب اين قضيه ذهن من و متيو را هم به خودش مشغول كرد . كسب كرده بود 

قلبش هم . تقريبا شصت سال دارد و ديگر به چاالكي گذشته نيست او . مي داني سن متيو باال رفته .پسر قبول كنيم 

به جز .حتما خودت ميداني كه اين روزها پيدا كردن يك كارگر خوب چقدر سخت است .برايش مشكل ساز شده است 

به فكر پسر بچه هاي نادان و نابالغ فرانسوي ، كسي حاضر به اين كار نمي شود كه آنها هم تا سرت را بر ميگرداني يا 

اول متيو پيشنهاد كرد كه يك پسر بارنادويي را قبول كنيم ،اما من صاف و پوست كنده .فرو ميروي ،غيبشان مي زند 

ما هر كسي را .ممكن است آنها هم خوب باشند ، من نمي گويم آنها بدند ، ولي يك هموطن را تريح مي دهم .گفتم نه 

،اما حداقل با قبول كردن يك متولد كانادا شايد بتوانم شبها راحتر  قبول كنيم ، ممكن است با مشكل روبه رو شويم

باالخره تصميم گرفتيم از خانم اسپنسر بخواهيم وقتي براي آوردن دختركوچولويش .بخوابم و خيالم آسوده تر باشد 

و توسط افراد  هفته ي پيش شنيديم كه او عازم رفتن است.به آنجا مي رود ،يك پسربچه را هم براي ما انتخاب كند 
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يازده ساله _ريچارد اسپنسر در كارمودي برايش پيغام فرستاديم كه يك پسربچه ي باهوش و دوست داشتني ده 

به نظر ما پسر بچه اي در اين سن و سال خيلي مناسب است ،چون هم آنقدر بزرگ شده كه بتواند در . برايمان بياورد 

ما مي خواهيم از او سرپرستي .ت كه مي شود اورا درست تربيت كرد انجام بعضي كارها كمكمان كند وهم در سني اس

او نوشته بود كه . امروز پستچي نامه اي را آورد كه از طرف خانم الگزاند اسپنسر بود . كنيم و او را به مدرسه بفرستيم 

خانم اسپنسر پسر .اورا ببيند به خاطر همين متيو به برايت ريور رفته تا . آنها امروز ساعت پنج و نيم با قطار مي رسند 

»  .بچه را باخودش به آنجا مي آورد و بعد براي رفتن به ايستگاه وايت سندر به راهش ادامه ميدهد 

خانم ريچل كه هميشه با افتخار نظرش را بيان ميكرد ،پس از شنيدن آن خبر حيرت انگيز ،افكارش را جمع و جور كرد 

شما نمي .ت كنده بگويم كه به نظرمن كارتان خيلي احمقانه و خطرناك است بايد رك و پوس!خوب ،ماريال«:و گفت 

فهميد داريد چه كار ميكنيد شما ميخواهيد يك بچه ي غريبه را به خانه تان راه بدهيد ، درحالي كه نه مي دانيد او چه 

هفته ي پيش .بار بيايدطو بچه ايست،نه ميدانيد پدرو مادرش چه طور آدم هايي بوده اند ونه معلوم است چه طور 

آن بچه يك . درروزنامه خواندم زن و شوهري از اهالي غرب جزيره پسري را از يك يتيم خانه به فرزندي قبول ميكنند 

يك مورد ! شب خانه را به آتش ميكشد و نزديك بوده زن و شوهر در رختخوابشان جزغاله شوند ،متوجه اي ماريال ؟

ز يتيم خانه آمده يوده ،عادت به دزديدن تخم مرغ ها داشته و پدرخوانده و ديگر هم شنيده ام كه پسري كه ا

اگر شمانظر مرا مي پرسيديدكه نپرسيدي، من از شما خواهش . مادرخوانده اش نتوانستند اين عادت اورا ترك بدهند 

»  .مي كردم كه به خاطر خدا اين فكر را از مغزتان بيرون كنيد 

او همان طور كه بافتنيش را مي بافت .نه حالت دفاعي به خود گرفت و نه احساس خطر كرد ماريال با شنيدن آن حرفها 

خودم هم براي انجام اين كار ترديد داشتم ،اما به خاطر اصرار !من حرف هاي تو را تكذيب نمي كنم ،ريچل«:، گفت 

ولي هروقت پيش بيايد .ه باشد خيلي كم پيش مي آيد متيو اصرار به انجام كاري داشت.بيش از حد متيو راضي شدم 

من تسليم مي شوم در مورد خطر آتش هم من بايد يگويم كه هر كاري كه انسان در اين دنيا انجام مي دهد خالي از 

اگر واقع بين باشيم متوجه مي شويم كه حتي بچه دار شدن مردم هم مي تواند خطرناك باشد ،چون همه .خطر نيست 
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ما از انگليس يا ايالت متحده بچه قبول نكرده .در ضمن نوااسكوشا نزديك جزيره است .ي بچه ها خوب بار نمي آيند 

»  .ايم ،بنابراين او نبايد زياد با ما فرق داشته باشد 

. خوب اميدوارم همه چيز خوب پيش برود«:خانم ريچل با لحني كه شك و دودلي او را كامال آشكار مي ساخت ،گفت 

به هرحال من به شما هشدار دادم كه ممكن است آن بچه گرين گيبلز را به آتش بكشد يا درچاه آب سم استريكنين 

بچه ي يتيم خانه چنين كاري را مي كند و همه ي يك مورد هم در روزنامه ي نيوبرانزويك خواندم كه يك .بريزد 

»  .البته آن دسته گل را يك دختر به آب داده بود .خانواده به طرز دردناكي جان مي دهند 

.  خوب ما كه دختر قبول نكرده ايم _

چه ماريال طوري آن حرف را زد كه گويي مسموم كردن آب چاه از مهارت هاي مسلم دخترهاست و ربطي به يك پسرب

تعجب ميكنم خانم الگزاندر اسپنسر . من حتي فكرقبول كردن يك دختربچه هم به سرم نمي زند«:او ادامه داد. ندارد

»  .،چطور به چنين كاري تن داده ،هر چند او از قبول كردن همه ي بچه هاي يتيم خانه هم ابايي ندارد

اما به خاطر آورد كه آنها حداقل تا دوساعت .بماند خانم ريچل دلش مي خواست تا آمدن متيو و آن بچه يتيم همان جا

احتماال . ديگر هم نمي رسندو او مي تواند در اين مدت به خانه ي رابرت بل برودو آن خبر را به گوش آنها هم برساند

 آنها به خاطر شنيدن آن خبر خيلي هيجان زده مي شدند و خانم ريچل هم عاشق ايجاد شوروهيجان بود ،بنابراين به

ماريال هم نفس راحتي كشيد ،چون بدبيني هاي خانم ريچل كم كم داشت ترس ها و ترديد هاي گذشته ي او . راه افتاد

به حق چيز هاي نديده « :خانم ريچل در حالي كه در راه باريكه قدم بر ميداشت ، زير لب زمزمه كرد . را زنده مي كرد 

ماريال و متيو هيچ چيزي درباره ي . ل براي آن بچه ي بيچاره متاسفم به هر حا. انگار دارم خواب مي بينم !و نشنيده 

احتماال از او انتظار واهند داشت كه از پدر بزرگش هم عاقل تر و منطقي تر باشد ،البته اگر آن بچه .بچه ها نمي دانند

هيچ .ن گيبلز تصور كرد اصال نمي شود هيچ بچه اي را در گري. در عمرش پدر بزرگي ديده باشد ، كه احتماال نديده 

البته با ديدن ظاهر . بچه اي آنجا زندگي نكرده ، چون وقتي خانه ي جديد ساخته شد ، متيو و ماريال بزرگ شده بودند 

من كه اصال دلم نمي خواهد جاي آن بچه ي يتيم باشم . كنوني آنها نمي شود تصور كرد كه آنها هم زميني بچه بوده اند
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خانم ريچل آن حرف ها را ازته قلبش خطاب به بوته هاي گل سرخ ميگفت، اما اگر ميتوانست » .دلم برايش مي سوزد .

.  بچه اي را كه همان موقع در ايستگاه برايت ريور انتظار مي كشيد ،دلسوزيش چندان برابر عميق تر و بيشتر مي شد 

  2فصل 

متيو كاتبرت شگفت زده مي شود  

مسيرآن جاده .كيلومتري تا برايت ريور را طي كردند  12راحت و آسوده ،مسير  متيو كاتبرت و ماديانش با خيالي

جاده از ميان مظارع دنج و آرام ميگذشت و پس از گذر ازجنگلي از درختان صنوبر به منطقه . منظره چم نوازي داشت 

كنده از عطرباغ هاي هوا آ. ي كم ارتفاعي مي رسيد كه با شكوفه هاي زيباي درختان آلوي جنگلي زينت شده بود 

متيو از راندن درشكه درآن .سيب بود ونور خورشيد گرد و غبار پراكنده در دشت را به رنگ ارغواني درآورده بود 

البته به جز مواقعي كه زني به طور اتفاقي سرراهش سبز مي شد واومجبور بود برايش سر تكان دهد .فضالذت مي برد 

.  اي همه كساني كه درجاده مي ديدي سرتكان ميدادي،حتي اگرآنها را نمي شناختي زيرا درجزيره پرنس ادوارد بايدبر.

احساس مي كرد زنها موجودات مرموزي اند و پنهاني به . متيو از همه ي زنها به جزماريال و خانم ريچل وحشت داشت 

ش ،هيكل نتراشيده و البته تا حدودي هم حق داشت چنين فكري بكند چون او عالوه بر شخصيت عجيب.او ميخندند

موهاي بلند نقره ايش روي شانه هاي خميده اش ريخته بود و از بيست سالگي به بعد ريش قهوه اي . بد تركيبي داشت 

درواقع ريش او بيشتر شبيه يك مرد بيست ساله بود تا شصت ساله ،زيرا يك تار موي سفيد .رنگ و پرپشتي داشت 

.  هم در ميان آنها ديده نمي شد 

بنابراين اسبش .با خود فكر كرد شايد خيلي زود رسيده است .ي متيو به برايت ريور رسيد ، هيچ قطاري آنجا نبود وقت

سكو كامال خالي بود و تنها موجود زنده اي كه روي .را داخل حياط كوچك هتل برايت ريور بست و به ايستگاه برگشت 

متيو وقتي ديد او يك دختر است ، . چوبي نشسته بود  آن ديده ميشد،دختري بود كه درانتهاي سكويروي يك تير

اما اگر نگاهش مي كرد امكان نداشت از وضع و حالش .بدون آنكه توجهي به او بكند ،بدون معطلي از كنارش رد شد 
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دخترك آنجا نشسته و منتظر كسي يا چيزي بود و چون غير .متوجه انتظار سختي كه او را به هيجان آورده بود ،نشود

مسئول ايستگاه . نشستن و منتظر ماندن كار ديگري از دستش برنمي آمد، فقط نشسته بود و انتظار مي كشيد  از

قطار ساعت پنج و نيم چه وقت مي : متيو از او پرسيد .مشغول بستن غرفه بليط بود تا براي خوردن شام به خانه برود

؟  .رسد 

ولي يكي از مسافرهاي آن منتظر .م ساعت پيش هم از اينجا رفت قطار پنج و نيم آمد و ني: كارمند فوذي جواب داد 

من ازاو خواستم كه به اتاق انتظار خانم ها برود ،اما او با . اوآنجا روي نيمكت نشسته .شما مانده ، يك دختر كوچولو 

نظر دختر  به.اصرار گفت كه ترجيح مي دهد بيرون بماند و گفت كه اينجا چيزهاي بيشتري براي خيال بافي هست 

.  جالبي مي آيد 

قرار بود خانم الگزاندر .براي بردن يك پسر به اينجا آمده ام .اما من منتظر يك دختر نبودم: متيو با تعجب گفت 

.  اسپنسر اورا از نووااسكوشا به اينجا بياورد 

مثل اينكه اشتباهي شده است خانم اسپنسر به همراه يك دختر از قطار پياده شد و او را به من : كارمند ايستگاه گفت 

من فقط همين را مي . سپرد و گفت شما و خواهرتان اورا از يك يتيم خانه قبول كرده ايد و قرار است دنبالش بياييد 

.  هان نكرده ام دانم و هيچ بچه ي يتيم ديگري را اين اطراف پن

.  من كه نمي فهمم: متيو بادرماندگي گفت 

خوب ((كارمند با بي حوصلگي گفت .وآرزو كرد كه اي كاش ماريال آنجا بود و براي آن مشكل چاره اي پيدا مي كرد

كامال مشخص است كه بچه ي سروزبان . مطمئنم مي تواند قضيه را توضيح بدهد .بهتر است از خود دختر بپرسي 

.))  شايد پسري با مشخصات دلخواه شما نداشته اند .ي است دار

او متيو بينوا را تنها گذاشت تا .گرسنگي به كارمند فشار آورده بود بنابراين بعد از گفتن ان حرف با عجله از آنجا رفت 

يب و يتيم و رفتن به سوي يك دختر، دختري غر. كاري كه برايش از بازي كردن با دم شير سخت تر بود ،انجام دهد 
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متيو زير لب غرغر كرد و در حالي كه با بي ميلي پاهايش را روي زمين مي كشيد به .اعتراض به او كه چرا پسر نيست 

.  طرف دختر رفت 

اما متيو اصال به او نگاه نمي كرد و اگر .دخترك ا ز لحظه اي كه متيو از كنارش رد شده بود، چشم از او برنداشته بود 

ولي اگر يك بيننده ي معمولي جاي او بود ، حتما مي . ، متوجه نمي شد كه او واقعا چه شكلي داردهم نگاه ميكرد

فهميد كه يك بچه ي تقريبا يازده ساله است كه پيراهني بسيار كوتاه ، تنگ و زشت به رنگ خاكستري مايل به زردبه 

ر آن دودسته موي ضخيم قرمز رنگ آويزان بود او يك كاله ملواني رنگ پريده روي سرش گذاشته بود و از زي. تن دارد

دهاني بزرگ داشت و چشمانش گاهي به رنگ سبز و گاهي به . صورت كوچك ، سفيد و والغرش پر از كك و مك بود .

اگر بيننده ي مورد نظر ما كمي دقيق تر نگاه مي كرد ، متوجه مي شد كه چانه ي دخترك . رنگ طوسي در مي آمدند 

. ت ، نشاط و سرزندگي در چشمان درشتش ديده مي شد و دهاني خوش حالت و پيشاني بلندي دارد تيز و برجسته اس

حتي ممكن بود بيننده ي نكته سنج ما در اين مدت كوتاه مي فهميد كه آن دختر كوچك و سرگردان ، روح بزرگي 

.  دارد و متيو بي جهت از او مي ترسد 

از كند ، چون به محض آنكه دختر متوجه شد متيو به طرفش مي آيد ، از البته متيو مجبور نشد خودش سر صحبت را ب

او با يك دستش دسته ي چمدان كهنه و قديمي اش را چسبيد و دست ديگرش را به طرف متيو دراز . جايش بلند شد 

لي خوشحالم از ديدنتان خي. شمابايد آقاي متيو كاتبرت از گرين گيبلز باشيد : كرد و با لحني شيرين و واضح گفت 

كم كم داشتم زاز آمدنتان نا اميد مي شدم و فكر مي كردم چه اتفاقي ممكن است باعث نيامدن شما شده باشد .

داشتم فكر مي كردم كه اگر شما امشب دنبالم نياييد ،از آن درخت گيالس جنگلي كه در پيچ جاده است ،باال بروم و .

يدم چون خوابيدن زير نور ماه و روي يك درخت گيالس جنگلي كه من يك ذره هم نمي ترس. شب را همان جا بمانم 

پر از شكوفه هاي سفيد است ، خيلي لذت بخش است ،شما اينطور فكر نمي كنيد ؟ آدم خيال مي كند در يك تاالر 

.  مرمرين زندگي مي كند ،اين طورنيست؟البته مطمئن بودم كه اگر شما امشب نميامديد، فردا حتما مي آمديد
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او نمي توانست به .و همانطور كه دست الغر و استخواني دخترك را دردستش گرفته بود ،تصميم خودش را گرفت متي

پس بهتر بود اورا به .آن دخترك كه با چشمان درخشانش مشتاقانه به او نگاه ميكرد بگويد كه اشتباهي رخداده است 

هر حال آن اشتباه به هر دليلي رخ داده بود ،اونمي  به. خانه مي برد و آن وظيفه را به عهده ي ماريال مي گذاشت

توانست دخترك را در برايت ريور رها كند ،بنابراين همه ي سواالت و توضيحات را به زماني موكول كرد كه به گرين 

من  كيفت را بده به. اسبم در حياط هتل است . ببخشيد كه ديركردم بيا برويم "": متيو با كم رويي گفت .گيبلز برسد 

.""  

همه ي وسايل زندگيم را داخلش ريخته ام ، . سنگين نيست .نه، خودم آن را مي آورم  ":دخترك با شادماني پاسخ داد

بنابراين بهتر است .در ضمن بايد آن را به روش خاصي حمل كرد ، وگرنه دسته اش از جا در مي آيد . اما سنگين نشده

آه ، منت خيلي خوشحالم كه شما آمده ايد . چمدان خيلي قديمي است  اين. خودم نگهش دارم ، چون قفلش را بلدم

ن؟ خانم اسپنسر مي . راه راه درازي ذرپيش داريم .اگرچه خوابيدن روي درخت گيالس جنگلي هم خالي از لطف نبود .

واي خيلي . چون سواري را خيلي دوست دارم. من از اين بابت خوشحالم .گفت كه نا آنجا دوازده كيلومتر راه است 

يتيم خانه هم بدترين . من تا به حال مال كسي نبوده ام . خوب است كه قرار است با شما زندگي كنم و مال شما باشم 

بنابراين نمي توانيد بفهميد آنجا . فكر نمي كنم شما هرگز در يتيم خانه بودن را تجربه كرده باشيد. جاي ممكن است 

ست كه تصورش را مي كنيد و خانم اسپنسر مي گفت كه خيلي بي انصافم كه بدترازان چيزي ا. چه جورجايي است 

اما در يتيم خانه چيزهاي كمي . آدم هاي يتيم خانه افراد خوبي اند . ولي من بي انصاف نيستم . اين حرف را مي زنم 

. رد آنها خيلي جالب است البته خيال بافي در مو. فقط مي شود درباره ي يتيم ها فكر كرد. براي خيال بافي وجود دارد

مثال آدم ميتواند خيال كند دختري كه كنارش نشسته ممكن است فرزند يك كنت باشد كه وقتي خيلي كوچك بوده 

من عادت دارم شب ها . توسط پرستار بي رحمش دزديده شده و پرستار قبل از آنكه بتواند اعتراف كند مرده است 

من . به خاطر همينن است كه اينقدر الغرم . نم ،چون روزها وقت ندارم فكر كنم بيدار بمانم و از اين خيال بافي ها ك

هميشه درخيالم تصور مي كنم كه خوشگل . بدجوري الغرم ،اينطور نيس ؟؟ همه ي بدنم فقط پوست و استخوان است 

  ".و تپل شده ام و روي آرنجم فرورفتگي ايجاد شده 
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وقتي سوار . را هم نفسش بند آمده بود و هم به درشكه رسيده بودند دخترك پس از گفتن اين جمله ساكت شد زي

قسمتي .آنها از روستا خارج شدند و به راه خود در سراشيبي جاده ادامه دادند. درشكه شدند ، اوديگر هيچ حرفي نزد 

پوشانده بودند  از جاده ، خاك بسيار نرمي داشت و اطراف آن را درختان گيالس پرشكوفه و توسكاهاي باريك و سفيد

دختر بچه دستش را دراز كرد و يك شاخه از درخت آلوي جنگلي را كه به پهلوي درشكه كشيده مي شد، كند و . 

پرسيد به نظرت زيبا نيست؟ راستي اسم آن درخت كه شاخه هاي سفيد و تور مانندي داردو به طرف جاده خم شده 

  "است چيست؟

.  راستش نمي دانم : متيو گفت 

اما مي توانم آن را تصور كنم .من هيچوقت عروس نديده ام . عروسي سفيد پوش با توري زيبا . يك عروس است آهان 

مگر اينكه . من خيلي زشتم و هيچكس حاظر نمي شود با من ازدواج كند .فكر نمي كنم خودم هيچوقت عروس بشوم.

به هرحال اميدوارم يك روز .ان مهمي باشدالبته گمان نكنم آن خارجي هم شخص چند. يك خارجي به سراغم بيايد 

اما تا جاييكه يادم مي آيد هرگز يك پيراهن قشنگ . من عاشق لباس هاي خوشگلم.بتوانم يك پيراهن سفيد بپوشم 

.  نداشته ام 

البته شايد اين توقع زيادي باشد ، اين طور نيست ؟به همين خاطر فقط در خياالتم خودم را در لباس هاي گران قيمت 

مي .امروز بيرون از يتيم خانه به خاطر پوشيدن اين پيراهن نخي قديمي و زشت خيلي خجالت كشيدم . تصور ميكنم 

متر از اين پارچه  300دانيد، همه ي بچه هاي يتيم خانه مجبورند چنين لباس هايي بپوشندزمستان سال پيش تاجري 

وده كه نتوانسته آنها را بفروشد ،اما من ترجيح مي دهم فكر ها را به يتيم خانه هديه كرد مردم مي گفتند دليلش اين ب

شما هم موافقيد؟ وقتي ما سوار قطار شديم ، احساس كردم همه با . كنم كه او از روي خيرخواهي چنين كاري كرده

آبي رنگ  بنابراين فوري تخيلم را به كار انداختم و احساس كردم زيبا ترين لباس ابريشمي. ترحم به من نگاه مي كنند 

چون وقتي خيال بافي مي كني بهتر است بهترين حالت را تصور بكني و صاحب يك كاله بزرگ پر از گل .را به تن دارم

اين فكرها مرا سرحال آورد و با تمام وجود از سفرم به . تين باشي.و شكوفه ، يك ساعت طال و يك جفت دستكش و پ
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البته او هيچ وقت مريض . خانم اسپنسر هم همين طور . الم بد نشد حتي موقع سفر با كشتي هم ح. جزيره لذت بردم 

او مي گفت هرگز كسي را نديده كه به اندازه ي من پر جنب و جوش باشد و به قدري نگران بوده من از .نمي شود 

زياد من  ولي اگر جنب و جوش. عرشه به دريا بيوفتم كه مراقبت از من فرصتي براي دريا زدگي برايش باقي نگذاشته 

باعث شده او دريا زده نشود ،بايد از اين بابت ممنون باشد ، اين طور نيست ؟ من دوست داشتم همه جاي آن كشتي را 

واي آنجا هم پر از درخت هاي گيالس !ببينم ،چون معلوم نبود باز هم چنين فرصتي براي من پيش مي آمد يا نه 

من واقعا عاشقش شده ام و خوشحالم كه قرار است اينجا . دنياست اين جزيره پر شكوفه ترين جاي .! پرشكوفه است 

هميشه در خيالم به اينجا مي آمدم ،اما .بارها شنيده بودم كه جزيره پرينس ادوارد جاي زيبايي است. زندگي كنم 

، اين طور  خيلي جالب است كه خياالت آدم به حقيقت تبديل شوند.انتظار نداشتم در واقعيت هم چنين اتفاقي بيوفتد 

وقتي ما در شارلوت تاون،سوار قطار شديم وجاده هاي قرمز از .نيست ؟اما آن جاده هاي قرمز خيلي خنده دارند

كنارمان رد مي شدند ،از خانم اسپنسر پرسيدم كه چرا آنها قرمزند و او گفت كه نمي داند و التماس كرد كه ديگر 

فكر كنم حق با او بود ، ولي بدون سوال كردن كه . از او پرسيده ام چيزي نپرسم او گفت كه من حداقل هزار تا سوال 

راستي، چرا اين جاده ها قرمزند؟  . آدم چيزي ياد نمي گيرد 

خوب ، راستش نمي دانم  : متيو گفت 

خوب ، اين يكي از آن چيزهايي است كه بايد يك روزي كشفش كنم واقعا جالب است كه آدم با دقت به اطرافش نگاه 

همين باعث مي شود كه از زنده بودنت احساس خوشحالي كني واقعا چه دنياي .و چيزهاي جديدي كشف كند  كند

ولي اگر ما همه چيز را مي دانستيم ديگر اصال جالب نبود،چون ديگر هيچ موضوعي براي . سرگرم كننده اي است 

ه هميشه اين طور مي گويند،دوست داري خيال بافي باقي نمي ماند ،اين طور نيست ؟من زياد حرف مي زنم؟ مردم ك

بااينكه سخت است اما هر وقت كه اراده كنم مي توان جلوي حرف زدنم .ديگر حرف نزنم ؟ اگر بخواهي قبول مي كنم 

را بگيرم  
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او هم مثل همه ي آدم هاي كم حرف از آدم هاي پرحرفي كه كار .متيو با تعجب متوجه شد كه از آن وضع راضي است

اما هرگز فكر نمي كردكه از مصاحبت . مي كردند واز او انتظار هم صحبت شدن نداشتند ،خوشش مي آمد  خودشان را

از نظر او زن ها واقعا موجودات غيرقابل تحملي بودند و دختر بچه ها هم از آنها بدتر .با يك دختر بچه هم لذت ببرد

زير چشمي نگاهش مي كردند كه انگار انتظار  بودند،زيرا هميشه با ترس و احتياط از كنارش مي گذشتندو طوري

آن دخترها بچه هايي بودند كه با آداب و رسوم اونلي تربيت .داشتند او همان موقع دهانش را باز كند و آنها را ببلعد

با اينكه براي ذهن كند متيو تحمل حرف هاي دخترك كمي .شده بودند،اما اين كوچولوي كك مكي با بقيه فرق داشت

هرچقدر !آه :بنابراين با هما كم رويي هميشگي گفت .،اما احساس مي كرد كه از وراجي هاي او لذت مي برد  سخت بود

دوست داري حرف بزن ، من ناراحت نمي شوم  

خيلي خوب است كه . خيلي خوشحالم ، فكر ميكنم من و شما دركنار هم روزهاي خيلي خوبي خواهيم داشت !!!واي

ه از حرف هاي او خوشش بيايد و دائم نگويد كه بچه ها فقط بايد تماشا كنندو صدايشان آدم براي كسي حرف بزند ك

درضمن ،مردم به من مي خندند، چون عادت دارم حرف . تا حاال حداقل يك مليون بار اين جمله را شنيده ام . درنيايد 

ها حرف هاي گنده بزني ، اين طور اگرتوي سرت فكر هاي بزرگي باشد ،مجبوري براي بيان كردن آن. هاي گنده بزنم 

نيست ؟  

خوب ، راستش به نظر منطقي مي ايد  : متيو گفت 

اتفاقا يك .اما اين طور نيست .خانم اسپنسر مي گفت كه احتماال زبان من به هيچ جا بند نيست و در دهانم معلق مانده

من درباره ي آنجا . خانم اسپنسر گفت كه اسم محل زندگي شما گرين گيبلز است . طرفش محكم به جايي چسبيده 

من عاشق درخت هايم .خبر خيلي خوبي بود . ر از درخت است او ميگفت كه دورتادور آنجا پ.همه چيز را از او پرسيدم

آن .دريتيم خانه فقط چند درخت ضعيف و ريزه ميزه وجود داشت كه دورشان چيز سفيدي مثل حصار كشيده بودند.

آه، كوچولوهاي :هروقت نگاهشان مي كردم ، گريه ام مي گرفت و به آنها مي گفتم.درخت ها هم مثل يتيم ها بودند 

ره ،اگر شما هم در يك جنگل بزرگ كنار بقيه درخت ها بوديد و خزه هاي نرم دور ريشه هايتان مي پيچيدندو بيچا
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اين . يك جويبار از نزديكتان مي گذشت و پرنده ها روي شاخه هايتان مي خواندند ، مي توانستيد بيشتر رشد كنيد 

درخت هاي كوچولو  .ي كنم من كامال دركتان م. طور نيست ؟اما اينجا امكانش را نداريد 

آدم به بعضي چيزها زود وابسته مي شود ،اين طورنيست ؟ راستي نزديك . امروز كه آنها را ترك مي كردم، دلم گرفت 

.  گرين گيبلز جويبار هم هست ؟فراموش كردم از خانم اسپنسر بپرسم 

.  خوب بله ، يك جويبار درست از پايين خانه رد مي شود 

روياها معموال به .ولي فكر نمي كردم به آرزويم برسم .ه آرزو داشتم نزديك جويبار زندگي كنم عالي شد ، هميش

واقعيت تبديل نمي شوند ، اين طور نيست ؟چقدر خوب بود روياها واقعي مي شدند ،نه؟ من االن تقريبا خوشحالم ولي 

؟  خوب به نظر تو اين چه رنگي است..............كامال خوشحال نيستم چون

او انتهاي يك دسته از موهاي بافته شده ي بلند و براقش را از روي شانه ي الغرش بلند كرد و جلو چشم متيو 

:  متيو عادت نداشت در مورد رنگ موهاي خانم ها نظر بدهد ،اما پاسخ اين مورد كامال مشخص بود ،اوگفت .گرفت

!  قرمز است ،نه؟

كشيد كه گويي مي خواست غم و غصه همه ي زندگيش را از اعماق  دختر موهايش را رها كرد و چنان آه عميقي

. حاال فهميديد چرا نمي توانم كامال خوشحال باشم. بله، قرمز است: سپس با لحني غمزده گفت.وجودش خارج كند 

چيزهاي ديگري مثل كك مك ها ،چشم . هيچ كدام از كسايي كه موي قرمز دارند نمي توانند كامال خوشحال باشند 

آنها را مي توانم در خياالتم طور ديگري تصور كنم .هاي سبز و بدن پوست و استخواني برايم چندان اهميتي ندارند 

اما نمي توانم به موهاي .مي توانم تصور كنم صورتي به زيبايي برگ گل دارم و چشمانم سورمه اي رنگ و درخشان اند.

اما درتمام مدت .تم كه حاال موهاي من سياه اند ،سياه پركالغيهمه ي تالشم را كردم پيش خودم گف.قرمزم فكر نكنم 

توي يك رمان .اين موضوع دل مرا مي شكن و باعث مي شود كه هميشه غصه بخورم.مطمئن بودم كه آنها قرمز اند 
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 موهاي او طاليي و موج دار بودند و.اما،مشكل او موهاي قرمزش نبود.داستان دختري را خواندم كه عصه اي داشت 

.  تو مي داني جبين مرمري يعني چه ؟هيچوقت نتوانستم معني آن را بفهمم. آنها را روي جبين مرمرينش مي ريخت

.  خوب ، راستش نمي دانم : متيو كه كمي گيج شده بود ،گفت 

 او احساس مي كرد كه روي همان چرخ و فلكي نشسته است كه يكبار در كودكي دوستش با اصرار او را سوار آن كرده

.  بود 

تا به حال خودت را با زيبايي .چون آن دختر زيبايي آسماني داشت .خوب هرچه كه باشد حتما معني خوبي مي دهد -

آسمان تصور كرده اي ؟  

خوب راستش، نه هرگز  : متيو اعتراف كرد 

تار فرشته گونه؟ زيبايي آسماني ،هوش سرشار يا رف:من اغلب اين كار را مي كنم ، به نظر تو كدام يك بهتر است _

البته .من هم همين طور ، هيچوقت نمي توانم تصميم بگيرم كدام يك بهتر است  _. خوب راستش ، من نميدانم _

خانم اسپنسر مي گويد .چندان تفاوتي هم ندارد، چون به هر حال من هرگز نمي توانم هيچ يك از آنها را داشته باشم 

!  آقاي كاتبرت! واي!اتبرتآقاي ك! واي!آقاي كتبرت!واي ........كه

به عالوه دخترك از درشكه پايين نيفتاده و متيو هم كارخارق العاده .مسلما چيزي كه خانم اسپنسر گفته بود ،آن نبود

.  شده بودند)خيابان(آنها فقط از پيچ جاده گذشته و وارد اونيو.اي نكرده بود 

ه اي چهرصد يا پانصد متري بود كه سقف گنبدي شكلي از به مكاني كه مردم نيو بريج به آن اونيو مي گفتند ،جاد

شكوفه هاي معطر .آن درخت هارا سالها پيش كشاورز غريبه اي كاشته بود .شاخه هاي درختان تنومند سيب داشت 

زير شاخه ها ،ذارت موجود درهوا با نور .درختان نيز چون سايه باني سفيد ،ديواره هاي آنگنبد را زينت داده بودند 
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در دوردستها سرخي غروب چون پنجره اي به نظر مي رسيد كه در انتهاي راهروي . غواني شامگاه مي درخشيدند ار

.  كليسايي به روي دشتي از گل هاي سرخ گشوده مي شد

او به پشتي صندليش چسبيده بود ، دستانش را به هم .به نظر مي آمد آن همه زيبايي زبان دخترك را بند آورده بود 

حتي وقتي آنها جاده ي اونيو را پشت سر .ده وبا وجد و سرور به شكوه آن گنبد سفيد رنگ ،خيره مانده بود قالب كر

گذاشتند و در امتداد سراشيبي تندي به نيوبريج نزديك شدند،دخترك همچنان ساكن و مجذوب تماشاي مناظر 

آنها . هاز جلوي چشمانش مي گذشتند گذران اطرافش شده بود كه در غروب زيباي خورشيد ، با شكوهي خيره كنند

در سكوت ، روستاي كوچك و شلوغ نيوبريج رادر حالي پشت سرگذاشتند كه سگ ها به طرفشان پارس مي 

آنها .كردند،پسربچه ها به دنبال درشكه مي دويدندو مردم از روي كنجكاوي از پنجره ها به بيرون سرك مي كشيدند

معلوم بود مي تواند به سكوتش نيز مانند حرف .د ولي دخترك هنوز ساكت بودپنج كيلومتر را پشت سر گذاشته بودن

.  زدنش با جديت ادامه دهد 

به نظر خسته و گرسنه مي :باالخره كه متيو فكر مي كرد دليل حرف نزدن طوالني دخترك را كشف كرده است ،گفت

.  فقط يك و نيم كيلومتر تا مقصد فاصله داريم . آيي،راه زيادي نمانده 

دخترك آه عميقي كشيد ،از خياالتش بيرون آمد و ومانند كسي كه شگفتي هاي اطرافش روحش را به تسخير 

آه ،آقاي كاتبرت،آنجايي كه از ميانش رد شديم ،آن فضاي سفيد رنگ اسمش :درآورده است،به متيو نگاه كرد و گفت 

چه بود؟  

.  باشد ،جاي قشنگي است  فكر مي كنم ومنظورت اونيو:متيو پس از مكث كوتاهي گفت

فوق العاده .حتي زيبا هم نمي تواند به درستا آنجا را توصيف كند . آه قشنگ اصال كلمه ي مناسبي نيست !! قشنگ ؟؟؟

بعد دستش ر روي سينه اش ....آنجا جايي بود كه حتي در خيال هم نمي شد بهتر از آنجا را تصور كرد.فوق العاده . بود 
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آقاي كاتبرت شما تا به حال دچار چنين .يدن آن منظره درد خوشايندي را درقلبم احساس كردم با د: گذاشت و گفت 

دردي شده ايد ؟  

.  خوب راستش چنين چيزي يادم نمي آيد 

اما من هميشه با ديدن هر زيبايي شاهانه اي ، دچارهمين حس مي شوم ولي اسم همچين مكان عاشقانه اي نبايد اونيو 

به نظرت جالب .....جاده ي سفيد شادماني .........بگذاريد ببينم.....بهتر است به آنجا بگويند .ني است خيلي بي مع.باشد 

مپال اسم يكي از . نيست ،منهرگاه از اسم شخص يا مكاني خوشم نيايد درذهنم برايش نام جديدي پيدا ميكنم 

ممكن است مردم به . وزاليا دوير تصور مي كردم دخترهاي يتيم خانه هپزيبا جنگينز بود ،ولي من هميشه اورا بانام ر

واقعا يك و نيم كيلومتر بيشتر تا خانه .آنجا اونيو بگويند اما براي من هميشه جاده ي سفيد شادماني خواهد بود 

ناراحتم چون درشكه سواري لذت بخشي بود ومن هميشه به خاطر تمام شدن . نمانده ؟هم خوشحالم و هم ناراحت 

حتي .ممكن است اتفاق بهتري بيوفتد ،اما هرگز نميشود از اين بابت مطمئن بود. يند غصه مي خورم چيزهاي خوشا

مي .بعدا هم نميشود با اطمينان گفت كه اتفاق بعدي خوشايندتر بوده،ولي خوشحالم كه به زودي به خانهمي رسيم

رفتن به يك خانه ي حقيقي ،مرا دچار همان فكر .داني من تاجايي كه به خاطر دارم هرگز يك خانه ي واقعي نداشته ام 

!  چقدر خوب است ! واي .دردخوشايند مي كند

پايين سراشيبي آبگيري مي درخشيد كه به .آنها از يك سربااليي عبور كرده و در ابتداي سراشيبي در حركت بودند

. ا به هم وصل مي كرد پلي دو طرف آبگير ر. خاطر طوالني و مواج بودنش بيشتر به يك رودخانه شباهت داشت 

سراسر آبگير تا جايي كه كمربند زردرنگي از تپه هاي ماسه اي آن را از خليج تيره رنگ جدا كرده بود ،درهاله اي از 

زير پل ، آبگير به طرف .رنگ هاي متنوع زعفراني سرخ؛سبزروشن و تركيبي از ساير رنگ هاي چشم نواز فرورفته بود 

دختان آلوي جنگلي نيز .افرا جريان مي يافت وزير سايه هاي رقصان آنها آرام مي گرفت بيشه زاري از درختان كاج و

از آن .كنار آبگير مانند دختركان سفيد پوشي بودندكه براي ديدن تصوير خود در آب ،روي پنجه ي پابلند شده بودند

راشيبي،خانه ي كوچك در انتهاي س.سوي آب ،صداي آواز حزن انگيز و شيرين قورباغه ها به گوش مي رسيد
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با اينكه هوا هنوز تاريك نشده بود ،پشت يكي از پنجره هايش .وخاكستري رنگي از ميان يك باغ سيب سربرآورده بود

.  آنجا آبگير بري است:متيو گفت.چراغ روشني ديده مي شد

بله اين اسم ...هاي درخشان درياچه ي آب ....بگذار ببينم .......واي از اين اسم هم خوشم نمي آيد بهتر است بگوييم 

هروقت اسمي را كه انتخاب مي كنم كامال مناسب باشد ، بدنم . . مطمئنم چون دچا رهمان لرزش شدم . مناسبي است 

تو هم به خاطر چيزي دچار لرزش مي شوي ؟  . دچار لرزش خفيفي مي شود 

خوب راستش ، بله هميشه موقع بيل زدن زمين هاي خيار از ديدن آن حشرات سفيد و : متيو من من كنان گفت 

.  زشتي كه از زير خاك بيرون مي آيند ، بدنم به لرزه مي افتد 

 آه ، فكر نكنم اين دو نوع لرزش شبيه هم باشند ، نه ؟ چون حشرات ربطي به درياچه ي آب هاي درخشان ندارند ، -

درست است ؟ راستي چرا مردوم به اينجا مي گويند آبگير بري ؟  

اگر آن بوته هاي بلند آنجا . اسم زمينش هم اورچرد اسلوپ است . احتماال به خاطر اينكه خانه ي آقاي بري آنجاست  -

ا دور بزنيم ، يعني اما ما مجبوريم از روي پل رد شويم و جاده ر. نبودند مي توانستي گرين گيبلز را از اينجا ببيني 

.  كمتر از يك كيلومتر ديگر راه در پيش داريم 

.  تقريبا هم سن و سال من . آقاي بري دختر كوچولو هم دارد ؟ البته نه خيلي كوچولو  -

.  اسمش هم داينا است . ساله دارد  11بله يك دختر  -

!  واي چه اسم قشنگي  -

من اسم هاي عادي تري مثل جين يا مري را ترجيح . خوب ، راستش نمي دانم ولي به نظر من اين اسم كمي لوس است 

وقتي داينا به دنيا آمد ،از مدير مدرسه اي كه آن موقع اينجا زندگي مي كرد خواستند يك اسم برايش . مي دهم 

.  انتخاب كند و او هم اسم داينا را پيشنهاد كرد 



 

 
 

24 

بايد . واي رسيديم به پل .من هم وقتي به دنيا مي آمدم ، چنين مدير مدرسه اي آن حوالي زندگي مي كرد اي كاش 

رد شدن از روي پل مرا مي ترساند ، چون هميشه فكر مي كنم وقتي به وسط پل . چشم هايم را محكم تر ببندم 

اما هميشه وقتي به وسط پل مي . بندم به خاطر همين چشم هايم را مي . برسيم ، ممكن است خراب شود و بريزد 

آخر مي دانيد ، اگر پل واقعا خراب شود دوست دارم خراب شدنش را . رسيم مجبور مي شوم چشم هايم را باز كنم 

من هميشه از صداي تلق و تلوق كردن پل خوشم مي آيد مي بينيد چه چيزهاي . چه صداي جالبي دارد . ببينم 

شب به . حاال مي توانم به پشت سرم نگاه كنم . دنيا وجود دارد؟ خوب از پل رد شديم  دوست داشتني و خوبي در اين

فكر مي كنم آنها با . من هميشه به چيز هايي كه دوست دارم شب به خير ميگويم . خير درياچه ي آب هاي درخشان 

.  احساس مي كنم آب دريچه به من لبخند مي زند . اين كار خوشحال مي شوند 

داريم به : ها از سربااليي بعدي باال رفتند و به پيچ پل رسيدند ، متيو با دستش به نقطه اي اشاره كرد و گفت وقتي آن

......  خانه مي رسيم ، آن طرف گرين گيبلز

دخترك در حالي كه نفسش بند آمده بود بازوي متيو را در هوا نگه داشت و برا ي آنكه جهتي را كه متيو با دستش به 

مطمئنم كه حدسم . ه مي كند نبيند ، چشمانش را بست و گفت چيزي نگوييد بگذاريد خودمم حدس بزنم آنجا اشر

.  درست از آب در مي آيد 

آفتاب غروب كرده بود ، اما هنوز . آنها به انتهاي سربااليي رسيده بودند . بعد چشمانش را گشود و به اطراف نگاه كرد 

در طرف چپ آنها برج مخروطي شكل و تيره رنگي كليسايي ، . را روشن مي كرد نور ماليمي چشم انداز روبه رويشان 

پايين سراشيبي دره ي كوچكي قرار داشت و كمي دورتر ازدره دامنه ي كم شيب و . به سوي آسمان نشانه رفته بود 

رك با چشمان دخت. گسترده اي به چشم مي خورد كه خانه هاي رعيتي در آن به صورت پراكنده جاي گرفته بودند 

آنها به طرف چپ پيچيدند و از جاده اي كه شكوفه هاي سفيد . مشتاق و آرزو مندش تك تك آنها را نگاه كرد 

ستاره اي بزرگ و پر تاللو در . درختانش در نور تاريك و روشن جنگل هاي اطراف خود نمايي ميكرد ، فاصله گرفتند 



 

 
 

25 

خودش است : دخترك به آن طرف اشاره كرد و گفت . چشمك مي زدشمال غربي آسمان ،چون چراغي راهنما ،به آنها 

،نه ؟  

خوب درست حدس زدي ، مثل اينكه خانم اسپنسر : متيو با خوشحالي ضربه ي آرامي به پشت ماديان زد و گفت 

.  خيلي خوب اينجا را برايت توصبف كرده 

من هيچ تصوري از شكل خانه .ها ديده مي شود نه اين طور نيست ، چيزهايي كه او گفته بود در همه ي اين خانه  -

انگار دارم خواب مي بينم مي ! واي . نداشتم ، اما همين كه چشمم به آنجا افتاد احساس كردم كه آنجا خانه ي من است

مي دانيد هرچند وقت يكبار . چون امروز چند بار آن را نيشگون گرفتم . دانيد بازوي من االن بايد كبود شده باشد 

اس بد و وحشتناكي به من دست مي داد و مي ترسيد م كه همه ي اين اتفاق ها خواب باشد بعد دستم را نيشگون احس

تا اينكه ناگهان به اين نتيجه رسيدم كه حتي اگر هم خواب باشم ،بهتر است تا .مي گرفتم تا مطمئن شوم كه بيدارم 

اما همه ي اينها واقعي . ديگر خودم را نيشگون نگرفتم به همين خاطر. جايي كه ممكن است به اين خواب ادامه دهم 

.  اند و ما نزديك خانه ايم 

او احساس مي كرد كه خوشحال است كه . متيو مضطرب بود . دخترك از خوشحالي نفس عميقي كشيد و سكوت كرد 

زيادي به او تعلق نخواهد  ماريال بايد به جاي او به اين كودك بي خانمان بگويد ، خانه اي كه وارد آن مي شود ، مدت

آنها گودال ليند را كه تاريك شده بود ، پشت سر گذاشتند البته هوا آنقدر تاريك نبود كه خانم ريچل نتواند . داشت 

به محض . سپس از سربااليي باال رفته و وارد راه باريكه ي گرين گيبلز شدند . از پشت پنجره ي خانه اش آنها را ببيند 

او به اين موضوع فكر نمي كرد كه ممكن است آن . متيو از فكر برمال شدن واقعيت به خود لرزيد رسيدن به خانه 

وقتي .اشتباه ، چه مشكلي براي ماريال و خودش به وجود آورد ، بلكه همه ي فكر و ذكرش مايوس شدن دخترك بود 

است خاموش شود ،طوري متيو به ياد مي آورد كه هرلحظه ممكن است برق خوشحالي كه در چشمان دخترك 

احساس گناه مي كرد كه گويي در انجام يك قتل شريك شده بود ، همان احساسي كه هنگام كشتن يك بره يا گوساله 

.  يا هر موجود بي گناه و كوچك ديگري به او دست مي اد 
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دخترك . وش رسيد حياط خانه كامال تاريك بود ، با وارد شدن آنها ، صداي خش خش برگ هاي درختان سپيدار به گ

معلوم . اب حرف مي زنند .گوش كنيد ، درختها دارند درخ:در حالي كه به كمك متيو از درشكه پياده مي شد گفت

بعد چمداني را كه همه ي وسايل زندگيش را درآن ريخته بود ، محكم در دست گرفت . است كه خواب خوبي مي بينند 

.  و دنبال متيو وارد خانه شد 

  3فصل 

ال كاتبرت شگفت زده مي شود  ماري

به محض اينكه متيو در را باز كرد ماريال با عجله به طرفش دويد ، اما همين كه چشمش با آن دختر كوچك و عجيب با 

: پيراهني زشت ، موهاي بافته ي بلند و قرمز و چشمان مشتاق و درخشانش افتاد ، از تعجب خشكش زد و پرسيد 

ت ؟ پس پسر بچه كجاست ؟  متيو كاتبرت ، اين ديگر كيس

.  پسري آنجا نبود ، فقط اين دختر آنجا بود : متيو با درماندگي گفت 

پسري نبود ؟ چه طور : ماريال گفت . او به كودك اشاره كرد و تازه به خاطر آورد كه هنوز اسمش را نپرسيده است 

.  واهيم ممكن است ؟ ما براي خانم اسپنسر پيغام فرستاده بوديم كه يك پسر ميخ

مجبور بودم او را با . من از مسئول ايستگاه هم سوال كردم . او اين بچه را آورده بود . خوب ، ولي اين طور نشده  -

.  چون اين اشتباه به هر دليلي كه رخ داده باشد نمي توانستم او را آنجا بگذارم و بيايم. خود به خانه بياورم 

در طول مدتي كه ماريال و متيو با هم صحبت مي كردند ، دخترك . ردسر افتاديم مثله اينكه تو د: ماريال زير لب گفت 

او ناگهان ، مثله اينكه تازه متوجه منظورشان . ساكت مانده بود و با صورتي بي روح ، به نوبت به آن دو نگاه مي كرد 

ش را به هم قالب كرده بود شده باشد ، چمدان قديمي اش را روي زمين انداخت ، جلو رفت و در حالي كه دست هاي

بايد . شما مرا نمي خواهيد ، مرا نمي خواهيد ، چون پسر نيستم انتظارش را داشتم ، هيچ كس مرا نمي خواهد : گفت 

آه حاال بايد چه كار ! حدس مي زدم كه اين همه خوشي دوام نمي آورد بايد مي فهميدم كه هيچكس مرا نمي خواهد 

.  مي شود كنم ، االن اشك هايم جاري 
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او روي يكي از صندلي هاي پشت ميز نشست ، صورتش را بادست هايش پوشاند و مثل . و اشك هايش جاري شدند 

ماريال و متيو با درماندگي به يكديگر نگاه كردند هيچ كدام نمي دانستند چه كار بايد بكنند يا چه . ابر بهاري گريه كرد 

دخترك فوري سرش را بلند كرد و در . خوب ، خوب ، اينكه گريه ندارد : گفت باالخره ماريال پا پيش گذاشت و . بكنند 

چرا ، گريه دارد شما هم اگر يك : حالي كه اشك هايش صورتش را خيس كرده بودند و لب هايش مي لرزيدند گفت 

يد آنها شما را نمي يتيم بوديد و به جايي مي رفتيد كه فكر مي كرديد قرار است خانه ي شما باشد ، ولي بعد مي فهميد

.  خواهند ، چون پسر نيستيد ، حتما گريه مي كرديد آه اين غم انگيز ترين اتفاقي است كه تا به حال برايم افتاده است 

خوب ديگر گريه نكن ما . لبخندي ناخواسته كه البته بسيار كم رنگ بود صورت عبوس ماريال را كمي مهربان تر كرد 

تو بايد تا زماني كه به اين موضوع رسيدگي مي شود ، همين جا . تو را بيرون بيندازيم كه نمي خواهيم همين امشب 

بماني ، اسمت چيست ؟  

مي شود مرا كورديليا صدا كنيد ؟  : كودك پس از مكث كوتاهي با اشتياق گفت 

كورديليا صدايت كنيم ؟ اسمت همين است ؟  

.  واقعا اسم ظريف و قشنگي است . ليا صدايم كنيد نه ، اسمم اين نيست اما خيلي دلم مي خواهد كوردي

اگر اسمت كورديليا نيست ، پس چيست ؟  ! من كه نمي فهمم تو چه مي گويي

حاال كه قرار است براي مدت .اما خواهش مي كنم مرا كورديليا صدا كنيد . آنه شرلي : دخترك با بي ميلي گفت 

.  كوتاهي اينجا بمانم براي شما چه فرقي مي كند كه اسمم چه باشد ؟ در ضمن آني خيلي غير شاعرانه است 

اصال .ه ، آنه واقعا اسم خوب و ساده و مناسبي است غير شاعران: ماريال با لحني كه نشان از همدردي در آن نبود گفت 

.  الزم نيست به خاطر اسمت خجالت بكشي 
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هميشه ، حداقل از چند سال پيش آرزو . نه خجالت نمي كشم فقط اسم كورديليا را بيشتر دوست دارم : آني گفت 

اما االن كورديليا را ترجيح مي . وقتي كوچك بودم دوست داشتم جرالدين صدايم كنند . داشتم اسمم كورديليا باشد 

به جاي )  anne(ولي اگر شما مي خواهيد مرا آنه صدا كنيد ، لطفا ديكته ي آن را در ذهنتان آنه تصور كنيد .دهم 

)ann ( چه فرقي مي : ماريال قوري چاي را بر داشت و در حالي كه دوباره لبخندي روي لبش نقش مي بست ، پرسيد

كلي باشد ؟  كند كه ديكته اش چه ش

وقتي شما اسمي را مي شنويد در ذهنتان ديكته ي آن را .خيلي فرق مي كند اين طوري به نظر قشنگ تر مي آيد  -

اگر شما هروقت . اين طور نيست ؟ ديكته ي آني خيلي مسخره است ،اما آنه به نظر جالب تر مي آيد . تصور مي كنيد 

.  نه تصور كنيد ، من هم سعي مي كنم ديگر به اسم كورديليا فكر نكنم مرا آني صدا مي كنيد ، آني را در ذهنتان آ

بسيار خوب ، آني با ديكته ي آنه ، تو مي داني چه طور شد كه اين اشتباه پيش آمد ؟ ما براي خانم اسپنسر پيغام  -

در يتيم خانه ي شما هيچ پسري نبود ؟  . فرستاده بوديم كه يك پسر مي خواهيم 

. ساله مي خواهيد  11رهاي زيادي بودند ولي خانم اسپنسر خيلي واضح گفت كه شما يك دختر تقريبا آه ، چرا پس -

آنقدر . نمي دانيد كه چقدر خوشحال شده بودم . خانم مدير هم گفت كه فكر مي كند كه من براي شما مناسب باشم 

.  ذوق زده بودم كه ديشب اصال نخوابيدم 

چرا شما در ايستگاه نگفتيد كه مرا نمي خواهيد و نگذاشتيد من همان جا : دامه داد بعد دخترك رو به متيو كرد و ا

؟ اگر من جاده ي سفيد شادماني و درياچه ي آب هاي درخشان را نديده بودم ، راحت تر مي توانستم با اين . بمانم 

.  مساله كنار بيايم 

منظورش چيست ؟  : ماريال به متيو خيره شد و گفت 

تا . من مي روم ماديان را به اصطبل ببرم . منظورش حرف هايي است كه در راه زديم ... منظورش : متيو با عجله گفت 

.  برگردم چاي را آماده كن
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خانم اسپنسر كس ديگري را هم همراه تو آورده بود ؟  : پس از رفتن متيو ماريال به سواالتش ادامه داد ، او پرسيد 

تازه موهايش هم . لي لي فقط پنج سال دارد و خيلي خوشگل است . م براي خودش انتخاب كرد او لي لي جونز را ه-

فندقي رنگند ، اگر من هم خوشگل بودم و موهايم فندقي رنگ بودند ، مرا نگه مي داشتيد ؟  

هت را بردار من كال. دختر به درد ما نمي خورد . نه ما يك پسر مي خواستيم كه بتواند در مزرعه به متيو كمك كند  -

.  چمدان و كالهت را روي ميز اتاق نهار خوري مي گذارم 

اما آني نمي توانست . همان موقع متيو بر گشت و آنها براي خوردن شام دور ميز نشستند . آني كالهش را برداشت 

ه داري ريخته شده او با نان و كره اش ور مي رفت ، و به مرباي سيب كه داخل ظرف شيشه اي كنگر. چيزي را بخورد 

او حتي يك لقمه هم نخورد ماريال طوري به او نگاه كرد گويي او مرتكب گناه بزرگي شده است و . بود ، ضربه مي زد 

؟  .چرا چيزي نمي خوري : سپس به تندي گفت 

غوطه ور  شما مي توانيد وقتي در نااميد ي. نمي توانم چون در نا اميدي غوطه ور شده ام : آني آهي كشيد و گفت 

شده ايد چيزي بخوريد ؟  

.  من هرگز در نااميدي غوطه ور نشده ام بنابراين نمي توانم جوابي بدهم: ماريال جواب داد 

نشده ايد ؟ حتي تا به حال تصور هم نكرده ايد كه در نااميدي غوطه وريد ؟   -

!  نه -

وقتي مي خواهيد چيزي بخوريد ، يك . اي است واقعا احساس ناراحت كننده . خوب پس نمي توانيد مرا درك كنيد  -

من . چيزي مثل غده راه گلويتان را مي بندد و ديگر نمي توانيد چيزي را قورت بدهيد ، حتي اگر كارامل شكالتي باشد 

از آن وقت تا حاال بارها خواب ديده ام كه مقدار . سال پيش يك كارامل شكالتي خوردم كه خيلي خوشمزه بود  2
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اميدوارم از غذا . رامل شكالتي دارم اما هميشه به محض اينكه خواستم آنها را بخورم از خواب بيدار شدم زيادي كا

.  اما من نمي توانم چيزي بخوريد .همه چيز واقعا عالي است . نخوردن من ناراحت نشويد 

است بهتر است رخت فكر مي كنم خسته : متيو كه پس از برگشتن از اصطبل يك كلمه حرف هم نزده بود ، گفت 

!  خوابش را آماده كني ماريال 

او براي پسري كه قرار بود بيايد ، يك تخت در آشپزخانه آماده كرده بود ، اما .ماريال نمي دانست آني بايد كجا بخوابد 

هم كه اتاق مخصوص مهمان را . با اينكه آنجا تميز و مرتب بود به نظر نمي امد براي خوابيدن يك دختر مناسب باشد 

ماريال يك . بنابراين دخترك بايد در اتاق زير شيرواني مي خوابيد .نمي شد به آن بچه ي بي خانمان اختصاص داد 

دخترك كاله و چمدانش را از روي ميز ناهار خوري كه از شدت . شمع روشن كرد و از آني خواست تا دنبالش برود 

ماريال شمع را . اني شد ، كه از اتاق ناهار خوري هم تميز تر بود تميزي برق مي زد ، ، برداشت و وارد اتاق زير شيرو

لباس خواب داري ؟  : روي سه پايه ي سه گوشي گذاشت ، ملحفه ها را تا كرد و گفت 

اما از حداقل پارچه استفاده كرده . مدير يتيم خانه آنها را برايم دوخته . بله دو تا دارم : آني سرش را تكان داد و گفت 

شايد هم در يتيم خانه ي فقيري كه من آنجا .جود ندارد .يچ وقت در يتيم خانه ها هيچ چيز به اندازه ي كافي چون ه

اما به هرحال با اين لباس خواب تنگ يا با يك لباس خواب . من از لباس خواب تنگ متنفرم . بودم ، اين طور بود 

.  و همين موضوع كمي خيالم را راحت مي كند  دنبالده دار با يقه ي توري ، مي شود خواب هاي قشنگي ديد

الزم .خيلي خوب ، فوري لباس هايت را عوض كن و بخواب ، من تا چند دقيقه ي ديگر بر مي گردم تا شمع را ببرم  -

.  نيست تو خودت آن را بيرون بگذاري چون مي ترسم خانه را آتش بزني 

كرد ، ديوار هاي سفيد و برق افتاده كامال خالي بودند و دخترك پس از رفتن ماريال آني با اشتياق به اطرافش نگاه 

زمين هم خالي بود و فقط وسط آن قاليچه ي گرد و حاشيه داري . احساس مي كرد ، ، آنها از برهنگي خود شرمنه اند 

يك  در يك گوشه ي اتاق تختي قديمي و. پهن كرده بودند كه دخترك تا آن زمان شبيه آن را جايي نديده بود 
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چهارپايه ي كوتاه و وتيره رنگ ديده مي شد و در گوشه اي ديگر ، سه پايه اي قرار داشت كه ماريال شمع را روي آن 

آينه ي كوچك شش در هشتي هم روي آن به . سه پايه با يك جاسوزني بنفش و ضخيم تزيين شده بود . گذاشته بود 

به رنگ سفيد يخچالي از چيت حاشيه دار قرار داشت ، و در بين ميز و تخت پنجره اي با پرده اي . چشم مي خورد 

به طور كلي اتاق چنان نظم و ترتيب غير قابل وصفي داشت ، كه بدن آني را به لرزه مي انداخت . مقابلش يك كمد بود 

بالش بعد روي تخت پريد و صورتش را توي . دخترك با عجله لباس هايش را در آورد و لباس خواب تنگش را پوشيد . 

وقتي ماريال براي بردن شمع برگشت ، چند تكه لباس تنگ روي زمين افتاده . فرو بردو ملحفه را روي سرش كشيد 

او البس ها را جمع كرد و آنها را مرتب روي . بود و ظاهر آشفته ي تخت نشان مي داد كه كسي روي آن خوابيده است 

شب : تخت رفت و با لحني خشك ولي مهربان گفت  سپس شمع را برداشت و به طرف.يك صندلي زردرنگ چيد 

: ناگهان صورت سفيد و چشمان درشت آني از زير ملحفه ها بيرون آمد و دخترك با لحني سرزنش آميز گفت . خوش 

؟  . چطور ممكن است شب خوشي باشد ، درحالي كه اين بدترين شبي است كه من تا به حال داشته ام 

.  ا ناپديد شد بعد دوباره در ميان ملحفه ه

متيو داشت پيپ مي كشيد و اين نشانه ي . ماريال آهسته به آشپزخانه برگشت و مشغول شستن ظرف هاي شام شد 

اما متيو بعضي مواقع . او به ندرت پيپ مي كشيد چون ماريال با چنان عادت زشتي مخالف بود . آشفتگي ذهني او بود 

به اينكه مي دانست هر مردي گاهي بايد به طريقي احساساتش را تخليه كند ، به آن كار پناه مي برد و ماريال با توجه 

.  از تذكر دادن به او چشم پوشي مي كرد 

ما بايد به جاي فرستادن پيغام . خوب اوضاع اصال آن طور كه انتظار داشتيم ، پيش نرفت : ماريال با ناراحتي گفت 

يكي از ما بايد حتما فردا به . ت اسپنسر خود پيغام را درست نرسانده اند احتماال افراد رابر. خودمان به آنجا مي رفتيم 

بله احتماال همين طور است : متيو بي اختيار گفت . بايد اين دختر را به يتيم خانه برگردانيم . ديدن خانم اسپنسر برود 

  .

احتماال ؟ يعني مطمئن نيستي ؟  
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.  حاال كه اينجا آمده حيف است او را برگردانيم . خوب راستش ماريال او يك دختر كوچولوي دوست داشتني است  -

منظورت اين نيست كه بايد او را نگه داريم ؟  ! متيو كاتبرت  -

ي كه متيو در حال. اگر متيو مي گفت كه دلش مي خواهد روي سرش بايستد باز هم ماريال همان قدر تعجب مي كرد 

من احساس . خوب ، راستش نه منظورم دقيقا اين نبود : نمي دانست چه طور به حرفش ادامه دهد ، من من كنان گفت 

.  شايد تقدير اين طور خواسته كه ماراو را نگه داريم .... مي كنم 

.  نه ، او به درد ما نمي خورد  -

.  و مي خوريم ولي ما به درد ا: ناگهان متيو با لحن غير منتظره اي گفت 

.  متيو كاتبرت مثل اينكه آن بچه تو را جادو كرده ، مثل روز روشن است كه تو مي خواهي او را نگه داري  -

.  خوب راستش او كوچولوي با نمكي است ، بايد حرف هايش را در ايستگاه مي شنيدي : متيو مصرانه گفت 

من از بچه هايي كه زياد حرف مي . ين كار او را تحسين كرد واي او خيلي تند تند حرف مي زند و نبايد به خاطر ا -

من نمي . در ضمن يك دختر يتيم نمي خواهم ، اگر هم مي خواستم او را انتخاب نمي كردم . زنند خوشم نمي آيد 

.  توانم كارهاي او را درك كنم نه ، او بايد به همان جايي كه بود ف برگردد

.  دخترك هم همدم تو مي شود . يم از يك پسر فرانسوي كمك بگيرم من مي توانم دركارها: متيو گفت 

.  او را هم نگه نمي دارم . من همدم نمي خواهم : ماريال فوري گفت 

هر كاري دوست دراي بكن من مي روم بخوابم . خيلي خوب ، ماريال : متيو بلند شد و پيپش را روي ميز انداخت و گفت 

  .
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.  ريال هم بعد از جمع كردن ظرف ها با چهره اي مصمم و عبوس به طرف تختش رفت متيو به رخت خواب رفت و ما

.  و اما در طبقه باال اتاق زير شيرواني ، كودكي تنها ، دل شكسته و بي پناه آنقدر گريه كرد تا خوابش برد 

فصل چهارم  

صبحي در گرين گيبلز  

با تعجب به پنجره اي خيره شد كه نور . تختش نشست  آني بيدار شد و روي. نور آفتاب روي زمين پخش شده بود 

او تا . خورشيد صبحگاهي از آن به داخل مي تابيد ، و بيرون از آن ،هاله ا ي سفيد رنگ در آسمان خود نمايي مي كرد 

بعد خاطره اي وحشتناك در ذهنش . ابتدا احساسي خوشايند بدنش را لرزاند . چند تا لحظه نمي دانست كجاست 

.  شد ، آنجا گرين گيبلز بود و آنها او را نمي خواستند ، چون او پسر نبود  زنده

دخترك از تخت پايين پريد و به طرف . صبح شده بود ، يك درخت گيالس پرشكوفه بيرون پنجره قد برافراشته بود 

ي كه به نظر مي آمد صداي قيژقيژ خفه اي از آن بلند شد ، طور.او دستگيره ي پنجره را پايين كشيد . پنجره رفت 

پنجره چنان به قابش چسبيده بود كه براي بسته ماندن ، اصال نيازي به دستگيره . مدت هاست حركت نكرده است 

.  نداشت 

! آه . آني زانو زد و با چشماني كه از شادماني مي درخشيدند ، به منظره ي صبح يكي از روزهاي ماه ژوئن خيره شد 

نشيني بود ، چقدر خوب بود كه براي اقامت به چنان جايي آمده بود ، دخترك آرزو داشت چه جاي دل.چقدر زيبا بود 

.  آنجا چيزهاي زيادي براي خيال بافي وجود داشت . كه كاش مي توانست آنجا زندگي كند 

درخت آنقدر به خانه نزديك بود كه شاخه هايش به به . بيرون پنجره درخت گيالس بزرگي به چشم مي خورد 

شكوفه اي سفيدش طوري درخت را پوشانده بودند ، كه برگ هيش به سختي ديده مي . ارهاي آن مي خوردند ديو

هر دوباغ درختاني پر از شكوفه داشتند و چمن . در دو طرف خانه دو باغ بزرگ سيب و گيالس وجود داشت . شدند 
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ياسي داشت كه گل هاي بنفش داده بودند و باغچه ي پايين خانه هم درختان . هاي زير درختان پر از قاصدك بودند 

.  عطرشان همراه با باد صبحگاهي به مشام مي رسيد 

در آنجا . كمي دورتر از باغچه زميني پرشبدربا شيبي ماليم به طرف گودالي مي رفت كه جويباري در آن جريان داشت 

كمي آن . آنها را سبز چوش كرده بودند درختان توسكا دسته دسته روييده بودند و خزه ها و سرخس ها ،اندام چوبي 

طرف تر تپه اي پوشيده از درختان صنوبر و كاج قرار داشت كه از ميان درختان آن، شيرواني خاكستري رنگ خانه ي 

.  كوچكي نمايان بود كه دخترك شب قبل ، آن را در كنار درياچه آب هاي درخشان ديده بود 

پس از زمين هاي سرسبز و مراتع شيب دار ، درياي آبي و . مي خوردند در سمت چپ هم انبار هاي بزرگي به چشم 

چشم هاي زيبا پسند آني به جاي جاي آن مناظر خيره مي شدند و همه چيز را با ولع مي بلعيدند . زيبا مي درخشيدند 

م نوازي را حتي او تا آن زمان چنان مكان چش. كودك بيچاره در طول زندگيش مكان هاي بسيار زشتي را ديده بود . 

.  در خيالش تصور نكرده بود 

خيال پرداز كوچك . دخترك آنجا زانو زده و غرق در تماشاي مناظر اطرافش بود كه ناگهان دستي به شانه اش خورد 

.  ديگر بايد لباست را عوض كني : ماريال با لحني خشك گفت . صداي قدم هاي ماريال را نشنيده بود 

او واقعا نمي دانست كه چه طور بايد با آن بچه صحبت كند و اين بي تجربگي باعث شده بود بدون آنكه بخواهد حالتي 

.  خشك و جدي به خود بگيرد

آه فوق العاده : آني بلند شد ، نفس عميقي كشيد و در حالي كه دست هايش را به طرف بيرون تكان مي داد ، گفت 

.  است 

.  ت بزرگ خيلي شكوفه مي دهد اما ،ميوه هايش هميشه كوچك و كرمو مي شوند آن درخ: مارال گفت 
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آه منظورم فقط آن درخت نيست البته آن هم زيبا است ، مخصوصا به خاطر شكوفه هاي دلربايش ، البته اگر منظورم  -

ار و جنگل ،همه جاي اين به نظر من همه چيز اينجا زيباست ، باغچه ، باغ هاي ميوه جويب. را درست بيان كرده باشم 

شما هم احساس مي كنيد در چنين صبح قشنگي مي شود عاشق دنيا شد ؟ من . دنياي دوست داشتني قشنگ است 

تا به حال متوجه شده ايد كه شادترين چيز دنيا ، همين جويبار هايند ؟ . از اينجا صداي خنده ي جويبار را مي شنوم 

خيلي خوشحالم . حتي در زمستان صدايشان از زير يخ ها به گوش مي رسد .  آنها در تمام طول مسيرشان مي خندند

شايد شما فكر كنيد حاال كه قرار نيست مرا نگه داريد ، برايم فرقي نمي كند . كه نزديك گرين گيبلز يك جويبار است 

كه نزديك گرين گيبلز است اما اين طور نيست ، من هميشه از به ياد آوردن جويباري .كه اينجا جويبار باشد يا نباشد

اگر جويبار نداشت خيلي حيف مي شد و من واقعا از اين بابت متاسف . خوشحال مي شوم، حتي اگر هرگز آن را نبينم 

مناظر صبح .چون هرگز دچار چنين احساساتي نمي شوم . امروز صبح ديگر در ناميدي غوطه ور نيستم . مي شدم 

داشتم فكر مي كردم با وجود همه ي اشتباهاتي . ين طور نيست ؟ البته خيلي ناراحتم ا. چقدر باشكوه و فوق العاده اند 

چه خياالت . كه پيش آمده جاي من اينجاست و به نظر مي آيد من براي زندگي در چنين جايي آفريده شده ام 

.  گذاشت شيريني بود ولي متاسفانه زماني مي رسدكه بايد از عالم خيال بيرون آمد و قدم به واقعيت 

بهتر است به جاي خيال بافي ، لباس هايت را عوض كني و پايين : ماريال در اولين فرصتي كه بدست آورد ، فوري گفت 

زرنگ . پنجره را باز بگذار و تختت را هم مرتب كن. صبحانه آماده است ، صورتت را بشور و موهايت را شانه كن. بيايي 

دقيقه بعد با لباس هاي مرتب و مو هاي شانه كرده و بافته  10با زرنگي و شادابي  آني. باش و فوري كارهايت را تمام كن

ولي فراموش كرده . وجدانش آسوده بود كه همه ي خواسته هاي ماريال را اجرا كرده است . شده از پله ها پايين رفت 

امروز خيلي گرسنه : ود ، گفت او به محض نشستن روي صندلي كه ماريال برايش گذاشته ب. بود رو تختي را مرتب كند

خوشحالم كه امروز صبح هوا آفتابي است البته من روزهاي باراني را هم . ام ، دنيا مثل ديشب ترسناك و تاريك نيست 

همه ي صبح ها قشنگند شما اين طور فكر نمي كنيد ؟ هيچكس نمي داند در طول زور چه . خيلي دوست دارم 

ولي خوشحالم كه امروز باران نمي آيد ، چون . مي شود بتوانيم خيال پردازي كنيم اتفاقاتي مي افتد و همين باعث 

احساس مي كنم در روز هاي آفتابي مي توانم با . شاد بودن و تحمل كردن غصه ها در يك روز آفتابي راحت تر است 
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آن موقعيت ها تصور مي كنيم ، وقتي داستان هاي غم انگيز مي خوانيم با شهامت خودمان را در . غصه هايم كنار بيايم 

ولي به محض اينكه واقعا غصه دار مي شويم ، تازه مي فهمييم تحمل كردن چه كار سختي است ، اين طور نيست ؟  

.  خدايا ، دهان به زبان بگير ، تو نسبت به سنت خيلي زياد حرف مي زني : ماريال گفت 

زبان آنچنان مطيعانه متوقف شد كه سكوت ناگهانيش ماريال را عصبي كرد ، طوري كه او احساس كرد اتفاقي غير 

متيو هم حرفي نزد كه البته اين كامال عادي بود ، بنابراين همگي در سكوت به خوردن ادامه . عادي رخ داده است 

م آهني صبحانه م يخورد و چشمان درشتشبي حركت او مثل آد. هرچه مي گذشت حركات آنه كند تر مي شد . دادند

اين وضعيت ماريال را بيش از پيش عصبي كرد ، زيرا احساس مي كرد با اينكه . به آسمان بيرون پنجره خيره مانده بود 

چه . جسم آن كودك عجيب پشت ميز حضور داردولي روحش با بال هاي خيالي در دور دست ها در حال پرواز است 

ود چنان دختري را قبول كند ؟  كسي حاضر ب

ماريال هم احساس مي كرد كه نظر متيو نسبت به ديشب هيچ .اما متيو هنوز هم دلش مي خواست او را نگه دارد

متيو هميشه همان طور بود وقتي فكري به سرش مي . تغييري نكرده و همچنان حاضر نيست كه دخترك را برگرداند 

برابر نتيجه بخش تر از حرف زدنش بود ،  10دن آن چشم پوشي كند و با سكوتي كه زد ، ديگر حاضر نبود از انجام دا

وقتي خوردن صبحانه به پايان رسيد، آني از فكر و خيال بيرون آمد و . براي رسيدن به هدفش پافشاري مي كرد

بلدي ظرف بشوري؟  : ماريال با بي اعتمادي پرسيد . پيشنهاد كرد كه ظرف ها را بشويد 

من تجربه ي زيادي در اين كار دارم خيلي حيف شد كه . مال ، البته مهارتم در نگه داري از بچه ها بيشتر است بله كا

.  شما بچه اي نداريد تا من از او مراقبت كنم

واقعا نمي دانم بايد با .اصال دلم نمي خواست بچه ي ديگري هم اينجا بود ، تو به اندازه ي كافي مشكل ساز شده اي  -

او : آني بالحني سرزنش آميز گفت . ه كار كنم ؟ متيو هم كه اصال اهميتي نمي دهد او واقعا آدم مسخره ايست تو چ

به نظر من او مرد دلسوزي است اصال اهميتي نمي داد كه من چقدر حرف مي زنم . خيلي هم دوست داشتني است 
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م ، نسبت به او احساس صميميت و نزديكي حتي به نظر مي رسيد كه بدش هم نمي آمد به محض اينكه او را ديد.

..  كردم

اگر نسبت به او احساس نزديكي مي كني به خاطر اين است كه هر دوي شما آدم هاي : ماريال با ناخشنودي گفت 

آب گرم بياور و بعد از اين كه ظرف ها ا شستي خوب . خوب بهتر است بروي ظرف ها را بشوري .عجيبي هستيد 

تو هم با من . بعد از ظهر بايد براي ديدن خانم اسپنسر به وايت سندز بروم. وز خيلي كار دارم امر. . خشكشان كن 

.  بعد از شستن ظرف ها هم برو باال و تختت را مرتب كن. ميايي تا تصميم بگيريم با تو چه كار كنيم 

اما در مرتب كردن . پنهان نماند  مهارتش در انجام دادن آن كار از چشم تيز بين ماريال. آني همه ي ظرف ها را شست 

ولي به هر حال .چون او تا آن زمان هيچ وقت روي رخت خواب پر نخوابيده بود . تختش موفقيت چنداني كسب نكرد 

بعد ماريال براي خالص شدن از دست او به دخترك گفت كه بيرون برود و تا وقت نهار خودش . آن كار را نيز انجام داد 

.  را سرگرم كند 

سپس برگشت و . اما ناگهان در آستانه ي در ايستاد . ني با چهره اي گشاده و چشماني درخشان به طرف در رفت آ

درخشش چهره اش، مانند آتشي كه يك نفر با كپسول آتش نشاني خاموش كرده باشد ،فروكش . پشت ميز نشست 

، مي خواهد از تمام خوشي هاي دنيا چشم كرده بود ف ماريال پرسيد باز چه شده ؟ آني با لحني كه نشان مي داد 

حاال كه قرار نيست اينجا بمانم ، پس دليلي ندارد عاشق گرين گيبلز . من جرئت ندارم بيرون بروم : پوشي كند ،گفت 

ولي اگر بيرون بروم و خودم را به درخت ها ، گل ها ، باغ هاي ميوه و جويبار برسانم ، نمي توانم جلوي عاشق . بشوم

بنابراين نمي خواهم اوضاع را براي خودم سخت . همين االن هم به اندازه ي كافي برايم سخت است . ا بگيرم شدنم ر

بيا ! آني ! احساس مي كنم تمام چيز ها مرا صدا مي كنند و مي گويند آني . اخيلي دوست دارم بيرون بروم . تر كنم 

. نبايد عاشق چيز هايي شوم كه مجبورم ازآنها جدا شوم. ت نروم اما بهتر اس. بيا با ما بازي كن ! آني ! آني . پيش ما 

اين طور نيست ؟ عاشق نشدن هم كار سختي است مگر نه ؟ من فكر مي كردم اينجا چيزهاي زيادي هست كه مي 

. توانم عاشقشان شوم و هيچكس هم مانع من نمي شود، به همين خاطر خوشحال بودم كه قرار است اينجا زندگي كنم
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بنابراين بيرون نمي روم تا از تسليم شدنم به سرنوشت . من تسليم سرنوشت شده ام . چه روياي كوتاهي بود  اما

راستي اسم آن شمعداني كه روي لبه ي پنجره است ، چيست ؟  . پشيمان نشوم 

شمعداني عطر سيب   -

شما هيچ اسمي برايش . يد نه منظورم چنين اسمي نبود ، منظور من اسمي است كه خود شما رويش گذاشته ا -

شاداب چه طور است ....بگذار ببينم ... ؟ اجازه مي دهيد من اين كار را بكنم ؟مي شود صدايش كنم .انتخاب نكرده ايد 

؟ مي شود تا وقتي كه اينجا هستم آن را شاداب صدا كنم ؟ آه اجازه مي دهيد ؟  

تن روي يك شمعداني چه فايده اي دارد ؟  ولي آخر اسم گذاش. واي خدايا براي من فرقي نمي كند  -

آه من دوست دارم همه ي چيزها اسم داشته باشند ،حتي شمعداني ها اين كار باعث مي شود آنها كمي شبيه آدم ها  -

خود شما هم . شما چه مي دانيد ، شايد يك شمعداني دوست نداشته باشد، فقط شمعداني صدايش كنند . شوند 

امروز صبح ، روي درخت گيالس . بله من او را شاداب صدا مي كنند . خانم صدايتان كنند  خوشتان نمي آيد هميشه

البته قرار نيست هميشه . چون سفيد است . اسمش ملكه ي برفي است . جلوي پنجره ي اتاقم هم اسم گذاشتم 

شكوفه داشته باشد ، اما مي شود او را اين طور تصور كرد موافقيد ؟  

تا به حال چنين دختري : ه با عجله براي آوردن سيب زميني به زيرزمين مي رفت ، زيرلب گفت ماريال در حالي ك

او باالخره . اخالق جالبي دارد من دائم منتظرم بينم مي خواهد چه بگويد .همان طور كه متيو مي گويد . نديده بودم 

و به من نگاه كرد نشان مي دهد كه هنوز روي آن طور كه متي.مرا هم جادو مي كند ، همان طور كه متيو را جادو كرده 

آن وقت آدم مي توانست . اي كاش او هم مثل بقيه مردم حرف دلش را مي زد . حرف هاي ديشبش پافشاري مي كند 

اما با مردي كه فقط نگاه مي كند ، چه كار بايد كرد ؟  . با او بحث كند و دليل برهان بياورد 
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آني چانه اش را روي دست هايش گذاشته و به آسمان خيره شده بود و در خياالتش  وقتي ماريال از زيرزمين برگشت،

آن وقت ماريال . ماريال او را به حال خودش رها كرد تا آنكه وقت نهار شد و همگي دور ميز جمع شدند . سير مي كرد 

.  متيو من امروز بعد ازظهر درشكه و اسب را الزم دازم : گفت 

مي خواهم به وايت : ماريال با عصبانيت به متيو نگاه كرد و گفت . د و مشتاقانه به آني خيره شد متيو سرش را تكان دا

ممكن است خانم اسپنسر بتواند او را به . آني را هم با خودم مي برم . . سندز بروم و فكري به حال اين اوضاع بكنم 

.  وها به موقع برمي گردمچايت را آماده مي كنم و براي دوشيدن گا. نووااسكوشا برگرداند 

هيچ چيز بدتر از . متيو باز هم چيزي نگفت و ماريال احساس كرد با گفتن آن حرف ها فقط وقتش را تلف كرده است 

.  آن نيست كه كسي جواب آدم را ندهد

ر كه آنها آرام متيو در حياط را برايشان باز كرد و همان طو. متيو ماديان را به درشكه بست و ماريال و آني راهي شدند 

جري بوت امروز اينجا بود و م به او گفتم شايد براي : رد مي شدند ، بالحني خاص خطاب به شخصي نا معلوم گفت 

.  كارهاي تابستان استخدامش كنم 

اسب بيچاره كه به چنان رفتاي عادت نداشت ، . ماريال پاسخي نداد اما ضربه ي ظالمانه اي به ماديان بخت برگشته زد 

ماريال به پشت سرش نگاه كرد و متيو را ديد كه به در تكيه . هه اي كشيد و در راه باريكه شروع به دويدن كرد شي

.  داده است و با نگاهش ، مشتاقانه آنها را دنبال م يكند 

  5فصل 

داستان آني  

نشان داده كه اگر بخواهم ، مي  تجربه به من. مي دانيد ، تصميم گرفته ام از اين سواري لذت ببرم : آني به آرامي گفت 

در طول راه نمي خواهم فكر كنم . البته بايد مصمم باشم و به خيلي چيزها اهميت ندهم . توانم از همه چيز لذت ببرم 
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نگاه كنيد ،آن گل رز جنگلي ،غنچه داده به !آه .فقط مي خواهم به سواري فكر كنم .كه دارم به يتيم خانه برمي گردم 

. كاش رز ها هم مي توانستند حرف بزنند . نيست ؟ او بايد خيلي خوشحال باشد كه يك گل رز است  نظر شما قشنگ

به نظر شما رنگ صورتي چشم نواز ترين رنگ دنيا . مطمئنم كه در اين صورت حرف هاي قشنگي براي گفتن داشتند 

قرمز ها نمي توانند صورتي بپوشند  مو. نيست ؟ من عاشق اين رنگم اما ،اما هرگز نمي توانم لباس صورتي بپوشم 

شما كسي را نمي شناسيد كه در كودكي موهايش قرمز بوده ، ولي بعد ها رنگ . ،حتي تصورش هم سخت است 

موهايش تغيير كرده باشد ؟  

  .نه هرگز چنين كسي را نديده ام و فكر نمي كنم در مورد تو هم چنين اتفاقي بيوفتد : ماريال بي رحمانه پاسخ داد 

. خوب يك اميد ديگر هم برباد رفت ، درواقع زندگي من گورستان اميدهاي برباد رفته است : اني آهي كشسد و گفت 

من قبال اين جمله را توي يك كتاب خواندم و هروقت احساس نااميدي كنم براي آرام كردن خودم ، آن جمله را تكرار 

.  مي كنم 

.  رامش بخش نيست به نظر من اين جمله اصال آ: ماريال گفت 

چرا ،كلمات اين جمله خيلي قشنگ و رويايي اند و من با گفتن آنها خودم را در نقش قهرمان يك داستان تصور مي  -

من عاشق چيزهاي رويايي ام و گورستان اميد هاي برباد رفته ، رويايي ترين چيزي است كه مي شود تصور كرد ، . كنم 

ما امروز از درياچه ي آب هاي درخشان رد . چنين رويايي را تصور كنم ،خوشحالم  اين طور نيست ؟از اينكه مي توانم

مي شويم ؟  

رت از درياچه ي آب هاي درخشان آبگير بري است ، ما از آنجا رد نمي شويم ما بايد از جاده ي ساحلي .اگر منظ -

.  برويم 
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به محض اينكه شما گفتيد جاده ي .است  خودش هم به قشنگي اسمش. جاده ي ساحلي اسم قشنگي است : آني گفت 

اونلي . اما نه به زيبايي اونلي . وايت سندز هم اسم قشنگي است . ساحلي ، من آن را مثل يك عكس در ذهنم ديدم 

تا وايت سندز چقدر راه است ؟  . آدم ياد نوعي موسيقي مي افتد . واقعا يك اسم دوست داشتني است 

هشت كيلومتر و چون قرار است تو مدام حرف بزني ، بهتر است حرف هايي بزني كه به درد بخورند ،بنابراين هر  -

.  چيزي كه درباره ي خودت مي داني بگو 

اگر اجازه بدهيد چيزهايي را كه . آه چيزهايي كه من راجع به خودم مي دانم ،ارزش گفتن ندارند : آني با اشتياق گفت 

.  حرف هاي جالبتري براي گفتن خواهم داشت . دم خيال مي كنم ،بگويم راجع به خو

كجا به دنيا آمده اي و چند سال . فقط بچسب به واقعيت ها از اول شروع كن . نه خياالت تو به درد من نمي خورد  -

داري ؟  

گ برك در نووااسكوشا به ساله شدم و در بولين 11ماه مارس : آني آهي كشيد و قبول كرد به واقعيت بچسبد و گفت 

به نظر شما . اسم مادرم هم برتا شرلي بود . پدرم والتر شرلي معلم يك دبيرستان در بولينگ بروك بود . دنيا آمده ام 

واقعا زشت اسم كه . والتر و برتا اسم هاي قشنگي نيستند ؟ خيلي خوشحالم كه پدر و مادرم اسم هاي قشنگي داشتند

اه باشد ، اين طور نيست ؟  اسم پدر آدم مثال ژددي

اسم ها هيچ اهميتي ندارند ،مهم اين است : ماريال كه احساس مي كرد بايد از آن بحث نتيجه اي اخالقي بيرد ، گفت 

.  كه هركس مراقب رفتارش باشد 

اشد ، باز يك بار هم در كتابي خواندم يك گل رز ، هر اسم ديگري هم داشته ب. خوب ، نمي دانم : آني متفكرانه گفت 

من باور نمي كنم اگر به گل رز بگوييم بوته ي خار يا . همان عطر و بو را مي دهد ، اما هرگز نتوانستم آن را باور كنم 

حدس مي زنم پدرم حتي با اسم ژددياه هم مرد خوبي مي شد ،اما . كلم قرمز ، باز هم به همان قشنگي باقي بماند 

خوب ، مادرم هم معلم دبيرستان بود ، ولي بعد از ازدواج با پدرم كارش را  .مطمئنم كه مشكالتي هم پيش مي آمد 
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خانم تامس مي گويد كه آنها مثل دوتا بچه ي . كنار گذاشت ، چون شوهر داري به اندازه ي كافي پر مسئوليت است 

را نديده ام ، اما من هرگز آن خانه . فقير بودند و در يك كلبه ي زرد فسقلي در بولينگ بروك زندگي مي كردند 

توي . فكر مي كنم روي لبه ي پنجره اش ،گلداني از پيچ امين الدوله مي گذاشته اند . هزاران بار آن را تصور كرده ام 

پرده . حتما همه ي پنجره ها هم پرده هاي چيت داشته اند . حياط پر از ياس هاي بنفش و جلوي در ، پر از زنبق بوده 

خانم تامس مي گويد كه من ساكت ترين بچه . من در آن خانه به دنيا آمدم . ازه نه مي دارند هاي چيت هواي خانه را ت

مادرم فكر مي كرده . من بچه اي استخواني و ريزه ميزه با چشماني درشت بوده ام . اي بوده ام كه او تا به حال ديده 

اش قضاوت كند تا يك زن فقير كه براي نظافت  به نظر من يك مادر بهتر مي تواند راجع به بچه. كه من خيلي زيبايم 

اگر با به دنيا آمدنم او را . به خانه مي آيد ، اين طور نيست ؟به هرحال خوشحالم كه مادرم از داشتن من راضي بوده 

م ، وقتي من سه ماهه بود. چون او بعد از به دنيا آمدن من زياد زنده نماند . مايوس كرده بودم ، خيلي ناراحت مي شدم 

فكر . هميشه دلم مي خواست او آنقدر زنده مي ماند كه مي توانستم مادر صدايش كنم .او دچار تب شد و از دنيا رفت 

من يتيم . مي كنم مادر گفتن خيلي شيرين باشد ، اين طور نيست ؟پدرم هم چهار روز بعد به خاطر تب از دنيا رفت 

مي دانيد هيچكس از آن به بعد مرا .عريف كرده كه بعد چه شد خانم تامس برايم ت. شدم و روي دست مردم ماندم 

پدر و مادرم از جاي دوري آمده بودند ، و آنطور كه معلوم . به نظر مي آيد سرنوشت من اين طور رقم خورده . نخواسته 

د ، مرا قبول كرد باالخره خانم تامس با اينكه فقير بود و شوهرش آدم بد اخالقي بو. بوده هيچ خويشاوندي نداشته اند 

به نظر شما بچه اي كه ديگران تربيتش را به عهده گرفته اند ، بايد از بقيه بچه ها بهتر . او تربيت مرا به عهده رفت . 

باشد ؟ چون هروقت كه من شيطنت ميكردم ، خانم تامس با لحن سرزنش آميزي مي گفت كه چه طور مي توانم دختر 

.  مرا به عهده گرفته بدي باشم ، درحالي كه او تربيت

من از بچه هايشان . سالگي با آنها زندگي كردم  8خانم و آقاي تامس از بولينگ بروك به مريزويل رفتند و من تا 

. آنها چهار بچه ي كوچك تر از من داشتند ، و راستش را بخواهيد خيلي به مراقبت نياز داشتند . مواظبت مي كردم 

مادر آقاي تامس قبول كرد كه خانم تامس و بچه هايش با او زندگي كنند . كشته شد  بعد آقاي تامس زير قطار رفت و

بعد ، خانم هموند كه خانه اش باالي رودخانه بود ، . ديگر كاري از دست خانم تامس بر نمي آمد . ،ولي مرا نخواست 
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با آنها ، به كلبه اي كه ميان  من براي زندگي كردن. مرا قبول كرد چون مي دانست كه در بچه داري مهارت دارم =س

آنجا واقعا جاي دلگيري بود و مطمئنم كه اگر قدرت خيال بافي نداشتم ، نمي توانستم . كنده ي درختان بود ، رفتم 

بچه اش  8آقاي هاموند در يك كارخانه ي چوب بري در همان نزديكي كار مي كرد و خانم هموند هم . آنجا دوام بياورم 

من بچه ها را دوست دارم ،اما سه دوقلو پشت سر هم واقعا زياد . او سه بار دوقلو به دنيا آورده بود . را بزرگ مي كرد 

بيرون بردن و گرداندن آنها بدجوري . من بعد از به دنيا آمدن سومين دوقلو ها اين را به خانم هموند هم گفتم . است 

.  خسته ام مي كرد 

بعد آقاي هموند از دنيا رفت و خانم هموند خانه اش را رها . نم هموند زندگي كردم بيشتر از دوسال باالي رودخانه با خا

من هم مجبور شدم به يتيم خانه ي هوپتاون . او بچه ها را بين خويشاوندانش تقسيم كردو به ايالت متحده رفت . كرد 

فتند به اندازه ي كافي شلوغ است حتي آنجا هم مرا نمي خواستند ، چون مي گ.چون ديگر كسي مرا قبول نكرد . بروم 

.  من چهر ماه آنجا بودم تا اينكه خانم اسپنسر آمد . البته همين طور هم بود ، اما باالخره مجبور شدند مرا قبول كنند . 

.  آني نفس راحتي كشيد چون از قرار معلوم دوست نداشت تعريف كند كه چه طور هيچكس او را نخواسته بود 

تا به حال به مدرسه رفته اي ؟  : ماريال همان طور كه اسب را به طرف جاده ي ساحلي هدايت مي كرد ، پرسيد 

اما بعد از رفتن به باالي رودخانه ، . زياد نه ، آخرين سالي كه پيش خانم تامس بودم ، مدت كوتاهي به مدرسه رفتم  -

تابستان هم مدرسه تعطيل بود ، . انم پياده به آنجا بروم آنقدر از مدرسه دور شدم كه امكان نداشت زمستان بتو

روخواني من خيلي خوب . البته در يتيم خانه هم به مدرسه مي رفتم . بنابراين فقط در پاييز و بهار سر كالس نشستم 

 شما هم بعضي وقت ها با خواندن يك شعر پشتتان تير مي كشد ؟در كتاب سال. است و شعر هاي زيادي را حفظم 

البته من تازه مي روم . پنجم شعري به نام آبشار هلند است ، كه وقتي آن را مي خوان م دچار چنين حسي مي شوم 

.  كالس چهارم ولي دختر هاي بزرگتر ، بعضي وقت ها كتاب هايشان را به من قرض مي دادند 

امس و خانم هموند با تو خوب بود ؟  رفتار خانم ت: ماريال در حالي كه از گوشه ي چشم به آني نگاه مي رد ،پرسيد 
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آه ، خوب آنها دوست : صورت كوچك و پر احساس دخترك ناگهان سرخ شد ، و با دستپاچگي و من من كنان گفت 

. من مطمئنم آنها دلشان مي خواست تا جايي كه مي توانند ، با من خوب و مهربان باشند . داشتند كه اين طور باشند 

مي دانيد ، آنها مشكالت زيادي .مهربان باشد ، نبايد نامهرباني هايش را به دل گرفت  وقتي كسي دلش مي خواهد

تحمل يك شوهر بد اخالق يا نگه داري از سه دوقلوي پشت هم ، كار ارحتي نيست ، موافقيد ؟ مي دانم كه . داشتند 

.  آنها دلشان مي خواست كه با من مهربان باشند 

ماريال در حالي كه به فكر فرورفته . ي در سكوت مشغول تماشاي جاده ي ساحلي شد آن. ماريال ديگر چيزي نپرسيد 

دخترك دوران سخت و پر مشقتي را . او دلش براي آن بچه سوخته بود . بود با حواس پرتي اسب را هدايت مي كرد 

اند از ميان كلمات قصه ي ماريال آنقدر زرنگ بود كه بتو. يك زندگي پرزحمت ، فقيرانه و بدون محبت . گذرانده بود 

به راحتي مي شد حدس زد كه دخترك از تصور داشتن يك خانه ي واقعي چقدر . آن حقيقت را بيرون بكشد 

يعنينمي شد ماريال تسليم خواسته ي متيو شود و به . خوشحال بوده و خيلي حيف مي شد كه او را بر مي گرداندند 

. مودب و دوست داشتني و بود و ماندنش متيو را هم خوشحال مي كرد بچه اجازه ي ماندن بدهد ؟آن دخترك بچه ي 

در ضمن هرگز از كلمات زشت . او زياد حرف مي زند ، اما مي شود اين رفتارش را اصالح كرد : ماريال با خود گفت 

.  معلوم است كساني كه از او نگه داري كرده اند ، آدم هيا خوبي بوده اند . استفاده نمي كند 

ي ساحلي پر درخت و خلوت بود ، درخت ها با فاصله ي كمي از هم روييده بودند و شاخه هاي تنومند و  جاده

سمت چپ جاده پرتگاه صخره اي قرمز . محكمشان نشان مي داد ، سال ها در مقابل بادهاي خليج مقاومت كرده اند 

. ه كردن سوارانش از آنجا عبور كند رنگي قرار داشت و فقط اسبي با مهرات ماديان مي توانست بدون وحشت زد

پايين پرتگاه ، سنگ ها در اثر ضربه هاي امواج ساييده شده بودند و روي ماسه هاي كنار ساحل ،گوش ماهي ها البه 

آن سوتر درياي نيلگون و درخشان خودنمايي مي كرد ، و بر فراز آن مرغ هاي دريايي . الي ريگ ها مي درخشيدند 

.  بال هايشان زير نور خورشيد برق مي زدند  اوج گرفته بودند و
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دريا چقدر زيباست ، وقتي در مريزويل زندگي مي كردم ، يك روز : باالخره آني سكوت طوالني را شكست و گفت 

با اينكه مجبور بودم تمام روز از بچه ها . كيلومتري آنجا برد  16آقاي تامس ارابه اي را كرايه كرد و مارا به ساحلي در 

اما ساحل . حتي تا چند سال بعد آنجا را درخواب مي ديدم . قبت كنم ،ولي از تك تك لحظه هاي آن روز لذت بردم مرا

چه مرغ هاي دريايي قشنگي ، شما دلتان نمي خواست يك مرغ دريايي بوديد ؟ . اينجا از ساحل مريزويل زيباتر است 

فكرش را بكنيد صبح با طلوع خورشيد . غ دريايي شوم من اگر قرار نبود يك دختر بچه باشم ،ترجيح مي دادم مر

بيدار شويد ،در آب شيرجه بزنيد و تمام روز در اين درياي آبي ، باال و پايين بپريد و شب ، پرواز كنان به آشاينه 

ببخشيد آن ساختمان بزرگ چيست ؟  . واي همين االن داشتم خودم را درچنين وضعي تصور مي كردم . برگرديد 

تابستان ها آمريكايي . آقاي كيرك ، آنجا را اداره مي كند اما االن فصل شلوغي نيست . ا هتل وايت سندز است آنج -

.  ساحل اينجا طرفداران زيادي دارد . ها ،گروه گروه به اينجا مي آيند 

چون با . برسيم مي ترسيدم آنجا خانه ي خانم اسپنسر باشد ، دلم نمي خواهد به آنجا : آني با لحني غم زده گفت 

.  رسيدن به آنجا همه چيز تمام مي شود 

  6فصل 

ماريال تصميم خود را مي گيرد  

خانم اسپنسر در خانه اي زرد رنگ و بزرگ در خليج كوچك وايت . آنها باالخره به خانه ي خانم اسپنسر رسيدند 

واي : او گفت . تعجب در هم آميخت  وقتي در را باز كرد در چهره ي خير خواهش خوشحالي و. سندز زندگي مي كرد 

تو چه . اسبتان را به اصطبل ببريد . خيلي از ديدنتان خوشحالم . خدايا اصال فكرش را نم يكردم امروز شما را ببينم 

طوري آني ؟  

و مانند كسي كه خوره ي نااميدي در چهره اش . حالم كامال خوب است ، متشكرم : آني بدون آنكه لبخند بزند گفت 

ما كمي اينجا مي مانيم تا اسبمان : ماريال گفت . فتاده باشد ، لحظه به لحظه از درخشش نگاهش كاسته مي شد ا
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در واقع ، مشكل عجيبي پيش آمده و من آمده ام تا دليل آن را . من به متيو قول دادم كه زود برگردم . استراحت كند 

ما به برادرتان رابرت . م تا از يتيم خانه برايمان يك پسر بياوريد ما ،يعني من و متيو به شما پيغام داده بودي. بفهمم 

.  ساله مي خواهيم 11 -10گفته بوديم كه به شما بگويد ما يك پسر 

رابرت به وسيله ي دخترش ننسي به ما . شما اين طور نگفته بوديد !ماريال كاتبرت : خانم اسپنسر با ناراحتي گفت 

اين طور : بعد به دخترش كه همان موقع بيرون آمده بود ، رو كرد و پرسيد .خواهيد پيغام داد كه شما يك دختر مي

نيست ، فلوراجين ؟  

.  ننسي دقيقا همين را گفت ، خانم كاتبرت : فلورا جين فوري جواب داد 

من فكر مي !من واقعا شرمنده ام ، خيلي بد شد ، ولي مي بينيد كه تقصير من نبوده خانم كاتبرت : خانم اسپنسر گفت 

ننسي واقعا گيج است من هميشه به خاطر حواس پرتي اش با او دعوا مي . كردم دستورات شما را دقيقا اجرا كرده ام 

.  كنم 

مقصر خود ماييم ، بايد خودمان به اينجا مي آمديم،نه اينكه چنين پيغام مهمي را دهان به دهان به گوش : ماريال گفت 

امكان دارد اين بچه را به يتيم خانه . اتفاقي است كه افتاده و حاال بايد درستش كرد به هرحال . شما مي رسانديم 

برگردانيم ؟ فكر مي كنم آنها او را قبول كند اين طور نيست ؟  

خانم پيتر بلويت ،ديروز . درست است ، ولي فكر نمي كنم الزم باشد او را برگردانيم : خانم اسپنسر متفكرانه گفت 

مي دانيد ، . مي گفت كه اي كاش از من خواسته بود يك دختر كوچولو برايش مي آوردم تا به او كمك كند اينجا بود و 

آني مي تواند مورد . خانم پيتر خانواده ي بزرگي دارد و پيدا كردن كسي كه بتواند كمكش كند هم برايش سخت است 

  .من اين اشتباه را به فال نيك مي گيرم . مناسبي براي او باشد 

ظاهرا فرصت خوبي بود تا از دست آن بچه يتيم . ولي ماريال اصال نمي توانست چنين چيزي را به فال نيك بگيرد 

.  راحت شود ،ولي اصال احساس خوبي نداشت 
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او مي دانست خانم پيتر بلويت زني ريز نقش ، بد اخالق و غرغرو است كه يك گرم هم گوشت اضافي در وجودش 

. او چيزهايي هم در موردش شنيده بود ف مردم مي گفتند كه كار كردن و رانندگي كردنش وحشتناك است . ندارد 

تعريف مي كردند و مي گفتند كه او  دختر هاي خدمتكار روزمزد هم قصه هاي وحشتناكي از رفتار و خساستش

.  ماريال از فكر سپردن آني به او دچار عذاب وجدان شد . خانواده اي گستاخ و بچه هايي شرور دارد 

.  بهتر اس برويم داخل و در اين مورد صحبت كنيم ! بسيار خوب : خانم اسپنسر گفت 

مطمئنم كه او خانم پيتر : نمايي م يكرد ، ناگهان گفت او همان طور كه مهمان هايش را از راهرو به اتاق نشيمن راه

.  چه شانسي آورديم . است كه به اين طرف مي آيد 

با اين حرف لرزه اي به تن ماريال و آني افتاد ، طوري كه گويي تمام اكسيژن و گرماي اتاق ناگهان از ميان پرده هاي 

.  سبز و كشيده شده ي پنجره ها بيرون رفت 

. مي توانيم همين االن مشكلمان را حل و فصل كنيم . خوب مثل اينكه شانس با ما يار بود : ادامه داد ، خانم اسپنسر

كاله هايتان را به من . تو هم يك صندلي براي خودت بياور و بنشين !خانم كاتبرت بفرماييد روي مبل بنشينيد ، آني 

مين االن داشتيم مي گفتيم كه چقدر عالي شد كه شما به ما ه!خانم بوليت . برو كتري را پر كن! فلوراجين . بدهيد 

يادم به فلوراجين بگويم . لطفا يك لحظه مرا ببخشيد . خانم كاتبرت ! خانم بلويت . معرفي مي كنم . اينجا آمديد

.  كلوچه ها را از فر بيرون بياورد 

نشسته بود و دست هايش را روي  آني ساكت روي صندلي. خانم اسپنسر پس از باال كشيدن پرده ها ناپديد شد 

يعني قرار بود او را به اين زن با اين . او مانند افسون شده ها به خانم بلويت خيره شده بود . زانويش قالب كرده بود 

چهره ي زننده و نگاه تند و تيز بدهند ؟ آني احساس مي كرد غده اي راه گلويش را بسته است و چشمانش مي سوزند 

طور يكه . لوي جاري شدن اشك هايش را بگيرند كه خانم اسپنسر با چهره اي شاد و گشاده برگشت سعي مي كرد ج. 

! خانم بلويت : او گفت . به نظر مي آمد مي تواند همه ي مشكالت جسمي و روحي و رواني را فوري را حل و فصل كند 
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كردم كه خانم و آقاي كاتبرت يك دختر  من فكر مي. اين طور كه معلوم است اشتباهي در مورد اين دختر پيش آمده 

بنابراين اگر شما هنوز از حرف . اما مثل اينكه آنها پسر مي خواستند . البته به من اين طور گفته شده بود.مي خواهند 

.  ديروزتان پشيمان نشده باشيد ، اين بچه مال شما مي شود 

سالت است و اسمت چيست ؟  چند : خانمم بلويت ، سرتا پاي آني را برانداز كردو پرسيد 

.  سال دارم  11آني شرلي ، : آني در حالي كه مي لرزيد و جرئت نداشت توضيح اضافه اي در مورد اسمش بدهد ، گفت 

من به . بچه هاي پرطاقت بهتر از بچه هاي ديگر مي توانند كمك كنند . هوم ، به نظر مي آيد دختر پرطاقتي باشي -

من از تو انتظار دارم كارهايت را درست . خوب و زرنگ و مودب . ه دختر خوبي باشي شرطي تو را قبول مي كنم ك

اين نوزاد آخري من خيلي ! خوب مثل اينكه بايد او را از شما تحويل بگيرم ، خانم كاتبرت . انجام بدهي و اشتباه نكني 

ماريال . دختر را همين االن با خودم مي برم  اگر اجازه بدهيد اين. بد اخالق است و نگه داري از او مرا از پاي درآورده 

به طرف آني برگشت و باديدن چهره ي رنگ پريده ونگاه ملتمسانه ي او دلش به رحم آمد ، نگاه ملتمسانه ي دختري 

كوچك و بي پناه كه دوباره خودش را در دامي كه تازه از آن خالص شده بود ، گرفتار مي دبد ، ماريال را ناراحت مي 

ماريال احساس مي كرد اگر خواهش و تمنايي را كه در نگاه آني بود ، ، نديده بگيرد ،تا آخر عمر از ياد آوريش . كرد

به عالوه او اصال دلش نمي خواست آن كودك خوش قلب و حساس را به زني چون خانم بلويت .عذاب خواهد كشيد 

خوب راستش من نگفتم : بنابراين به آرامي گفت . او نمي توانست خودش را راضي به انجام چنان كاري كند. بسپارد 

من فقط مي خواستم دليل . درواقع متيو دوست دارد او را نگه دارد . كه من و متيو اصال قصد نداريم او را نگه داريم 

من . فكر مي كنم بهتر است او را به خانه ببرم و درباره ي اين موضوع با متيو صحبت كنم . اشتباه پيش آمده را بفهمم

. اگر ما نخواستيم او را نگه داريم تا فردا شب او را پيش شما مي فرستيم . بدون مشورت با او هيچ تصميمي نمي گيرم 

موافقيد خانم بلوئيت ؟  . ولي اگر اين طور نشد بدانيد كه او قرار است پيش ما بماند 

.  هر طور مايليد : خانم بلوئيت با لحن خشكي گفت 
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سايه ي نااميدي از چهره ي . اريال صحبت مي كرد ، صورت آني لحظه به لحظه شكفته تر مي شد در طول مدتي كه م

چشمان دخترك مانند ستاره هاي صبحگاهي ، شروع به . آني كنار رفته و جاي خود را به بارقه هاي اميد داده بود 

خانم اسپنسر و خانم بلوئيت لحظه اي بعد وقتي .چهره ي كودك خوشحاليش را نشان مي داد . درخشيدن كردند 

بيرون رفتند تا يك دستور آشپزي را يادداشت كنند ،او از جاپريد و به طرف ماريال رفت ،و چون احساس مي كرد هر 

آه خانم كاتبرت ، شما گفتيد : ،پچ پچ كنان گفت .صداي بلندي ممكن است او را از آن خوا ب و خيال خوش بيدار كند 

كه من در گرين گيبلز بمانم ؟ شما واقعا چنين حرفي زده ايد يا من خياالتي شده ام ؟   كه ممكن است اجازه دهيد

به نظر من اگر تو نمي تواني واقعيت و خيال را از هم تشخيص بدهي ،بهتر است يادبگيري : ماريال با جديت گفت 

گرفته نشده و ممكن است ماتو را به بله من دقيقا همين را گفتم بنابراين هنوز هيچ تصميمي . تخيالتت را كنترل كني 

.  مسلما او بيشتر از ما به تو نياز دارد. خانم بلوئيت بسپاريم 

.  شبيه مته است ..... قيافه ي او شبيه . من ترجيح م يدهم به جاي زندگي با او به يتيم خانه برگردم : آني فوري گفت 

د ،بنابراين جلوي لبخندش را گرفت و با عصبانيت گفت ماريال فكر كرد بايد آني را به خاطر اين حرفش سرزنش كن

جلوي . برو ساكت سرجايت بنشين . دختر كوچكي مثل تو حق ندارد درباره ي يك خانم غريبه ، اين طوري حرف بزند 

.  زبانت را بگير و دختر خوبي باش

.  ييد انجام بدهم اگر مرا نگه داريد ، سعي مي كنم هركاري كه بگو: آني به طرف صندليش رفت و گفت 

ماريال از دور او را ديد و فهميد . آن روز عصر وقتي آنها به گرين گيبلز برگشتند ، متيو در راه باريكه منتظرشان بود 

اما .بازگشت آني همان آرامشي را كه ماريال انتظار داشت در صورت متيو به وجو آورد . كه كه چرا آنجا پرسه مي زند 

موضوع بي آنها رد و بدل نشد تا اينكه ماريال و متيو در حياط پشتي طويله براي دوشيدن شر  هيچ حرفي درباره ي آن

.  ماريال خيلي خالصه داستان زندگي آني و نتيجه ي مالقاتش با خانم اسپنسر را تعريف ركد . گاو تنها شدند 

.  بلوئيت بسپارم من حتي حاضر نيستم سگ مورد عالقه ام را به : متيو با هيجاني غير عادي گفت 
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يا بايد بچه را به او بدهيم يا خودمان نگهش داريم . من هم از او خوشم نمي آيد اما دو راه بيشتر نداريم : ماريال گفت 

يعني مجبورم قبول كنم ، من به اين موضوع فكر كردم ، . ،وگر تو بخواهي آني را نگه داريم من هم رضايت مي دهم 

مطمئنم كه مرتكب . مخصوصا با يك دختر . هيچ وقت با يك بچه سرو كله نزده ام  من تا حاال. كارسختي است 

.  بنابراين از نظر من او مي تواند بماند .اما سعي خودم را مي كنم . اشتباهاتي مي شوم 

 او دختر بچه. خوب راستش باالخره حدس مي زدم كه قبول كني : صورت خجالتي متيو از خوشحالي برق زد ، او گفت 

.  ي فوق العاده اي است 

اما من وظيفه دارم او را طوري تربيت كنم كه اين طور . بچه ي بدرد بخوري است : نمي شود گفت : ماريال ادامه داد 

تو حق نداري در روش تربيتي من دخالت بكني ممكن است يك پير دختر چيز زيادي در مورد ! در ضمن ، متيو . بشود 

مطمئن باش . بنابراين تربيت او را به من بسپار . باشد از يك پيرمرد مجرد بهتر است  بچه داري نداند ،اما هرچه

.  هروقت اشتباه كردم تو فرصت كافي براي دخالت و اظهار نظر داري 

هركاري دوست داشتي بكن فقط با او خوب و مهربان باش، بدون اينكه زيادي لوسش ! باشد ، باشد ، مريال : متيو گفت 

.  نظر من او از آن دختر هايي است كه اگر به او محبت كني ، هركاري كه بخواهي برايت انجام مي دهد به . كني 

ماريال با قيافه اي به خود گرفت تا به متيو بفهماند او هيچ چيزي راجع به زن ها نمي داند ،و بعد سطل به دست به 

.  سراغ گاو ها رفت 

امشب نبايد به او بگويم كه قرار است اينجا : او همان طور كه شير را با فشار داخل ظرف ها مي ريخت ،با خود گفت 

ماريال كاتبرت چه كار كردي ؟ هرگز فكرش را مي كردي . بماند ،چون نمي تواند تا صبح چشم هايش را روي هم بگذارد

لي عجيب است ، اما عجيب تر از آن ، اصرار متيو در اين كار يك روز يك دختر يتيم را به سرپرستي قبول كني ؟ خي

به هر حال كاري است كه شده و خدا مي داند چه چيزي در انتظارمان . است ،مردي كه هميشه از دختر ها فراري بود 

.  است 
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  7فصل 

آني دعا مي خواند  

ديدم كه لباس هايت را كف اتاق پخش  خوب آني ديشب: آن شب وقتي ماريال آني را به اتاقش برد ،با جديت گفت 

بعد از درآوردن هر كدام از لباس . بي نظمي عادت بسيار بدي است و من هرگز اجازه اين كار را نمي دهم. كرده بودي 

.  من اصال تحمل دختر هاي نا منظم را ندارم . هايت ، بايد آنها را مرتب تا كني و روي صندلي بگذاري 

. امشب آنها را خوب تا مي كنم . ديشب آن قدر ذهنم مشغول بود كه نمي توانستم لباس هايم را مرتب كنم: آني گفت 

چون عجله داشتم . البته من بيشتر وقت ها يادم مي رفت . در يتيم خانه هم هميشه مجبور بوديم همين كار را بكنيم 

.  روي تخت خوابم دراز بكشم و خيال بافي كنم 

.  خوب ، حاال دعايت را بخوان و بخواب . اگر قرار باشد اينجا بماني بعضي چيز ها را نبايد فراموش كني : ال گفت ماري

.  من تا به حال دعا نخوانده ام : آني گفت 

.  ماريال وحشت زده به او خيره شد 

مي . ر كوچولوها دعا بخوانند چي گفتي ؟ يعني تو تا به حال هيچ دعايي نخوانده اي ؟ خدا هميشه دوست دارد دخت -

داني خدا كيست ؟  

خدا موجودي ال يتناهي و ابدي است كه تدبير ،قدرت و تقدس و عدالت و : آني بي معطلي و با حاضر جوابي گفت 

.  مهربانيش قابل انكار نيست 

.  ماريال نفس راحتي كشيد 

اينها را كجا ياد گرفته اي ؟  . ي حداقل كافر نيست. مثل اينكه يك چيز مي داني . خوب خدا رو شكر 
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آنجا ما را مجبور مي كردند همه ي مسائل ديني را ياد . در يتيم خانه . در كالس تعليمات ديني روزهاي يك شنبه 

اين طور نيست ؟مثل اين . مثل اليتناهي و ابدي . من كه خوشم مي آمد ، بعضي كلماتش خيلي با شكوهند . بگيريم 

.  ارد ، چيزي شبيه شعر يا موجي كه باال و پايين مي رود است كه آهنگ خاصي د

مي داني دعا نخواندن چه كار زشتي . ما درباره ي دعا خوندن حرف مي زنيم!مادرباره ي شعر صحبت نم يكنيم ، آني  -

.  است ؟ مي ترسم تو دختر كوچولوي بدي شده باشي 

شند ، بد بودن برايش خيلي راحت تر از خوب بودن مي وقتي موهاي آدم قرمز با: آني با لحن سرزنش آميزي گفت 

كه خدا موهايم را : خانم تامس يك بار به من گفت .كساني كه موهاي قرمز ندارند اين مساله را درك نمي كنند . شود 

در ضمن شب ها به قدري خسته مي شدم كه ديگر . عمدا قرمز كرده و من هم از آن به بعد ،ديگر به خدا فكر نكردم 

واقعا . خدا از كساني كه از دوقلو ها مواظبت مي كند ، انتظار ندارد كه دعا بخوانند . حوصله ي دعا خواندن نداشتم 

شما اين طور فكر نمي كنيد ؟  

.  ماريال به اين نتيجه رسيد كه آموزش مذهبي آني بايد فوري شروع شود و نبايد فرصت را از دست داد 

.  نه ي من هستي ،بايد دعا بخواني آني تو تا زماني كه زير سقف خا -

من حاضرم از همه ي دستور هاي شما . هر طور كه شما بخواهيد . بله ، البته : آني با خوشحالي رضايت داد و گفت 

امشب ، بعد از رفتن به رخت خوابم حتما فكر مي كنم و . اما لطفا اين بار به من بگوييد چه بايد بگويم . اطاعت كنم 

.  به مظر كار جالبي مي آيد . ه هاي بعد يك دعاي خوب آماده م يكنم براي دفع

.  بايد زانو بزني: ماريال با دستپاچگي گفت 

چرا موقع دعا خواندن بايد زانو زد ؟اگر من : آني جلوي ماريال زانو زد و در حالي كه با اشتياق به باال نگاه مي كرد ،گفت 

به يك مزرعه ي بزرگ يا يك جنگل انبوه مي رفتم به آن باال باال ها ، به . ردم مي خواستم دعا بخوانم كار ديگري مي ك
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خوب من آماده ام ، چه بايد بگويم . آسمان قشنگ با رنگ آبي پايان ناپذيرش خيره مي شدمو رد دلم دعا مي خواند م 

؟  

د ، اما به خاطر خلق و خوي خاصش ماريال بيشتر دستپاچه شد ، او قصد با چند جمله ي كودكانه چيزي به آني ياد بده

كه باعث مي شد بعضي مسائل را بهتر موشكافي كند ، متوجه شد آن دختر افسونگر كك مكي تا آن زمان يك عشق 

پاك انساني را تجربه نكره بود و به همين دليل چيزي درباره ي عشق به خدا نمي دانست ، با كودكان سفيد پوشي كه 

تو آنقدربزرگ شده : او باالخره گفت . ه همراه مادرانشان به كليسا مي رفتند ، فرق داشت تك زباني حرف مي زدند و ب

از خدا به خاطر نعمت هايش تشكر كن و متواضعانه از او بخواه كه آرزوهايت را !اي كه خودت بتواني دعا كني ، آني 

.  برآورده كند 

! اي پدر مهربان و مقدس . سعي خودم را مي كنم : آني نشست، صورتش را پشت دامن ماريال پنهان كرد و گفت 

هميشه در كليسا كشيش دعايش را اين طور شروع مي كرد ف به خاطر همين فكر مي كنم بشود از اين كلمات در يك 

دعاي خصوصي هم استفاده كرد ، اين طور نيست ؟  

ني ، درياچه ي آب هاي درخشان ، شاداب و از تو به خاطر جاده ي سفيد شادا! اي پدر مهربان و مقدس : بعد ادامه داد 

اينها تنها نعمت هايي است كه االن به ياد دارم و . من واقعا به خاطر وجود آنها سپاس گذارم . ولكه ي برفي متشكرم 

ز بنابراين فقط دو تا ا. و اما آرزوهاي من آنقدر زيادن كه فتن همه ي آنها وقتت را مي گيرد . بابت آنها از تو ممنونم 

لطفا كاري كن كه من در گرين گيبلز بمانم و لطفا كاري كن وقتي من بزرگ شدم چهره . مهم ترين هايش را مي گويم 

.  با احترام فراوان ، آني شرلي. ي زيبايي داشته باشم 

. دخوب گفتم ؟اگر وقت اشتم كمي فكر كنم خيلي بهتر از اين از اب در مي آم: دخترك بلند شد و مشتاقانه پرسيد 

چيزي نمانده بود ماريال غش كند ،ام سعي كرد به خودش بقبوالند كه آني گناهي مرتكب نشده ، بلكه فقط كم اطالع 

او دخترك را كه قول داد روز بعد دعاي . بودنش از مذهب باعث شده است چنان دعاي عجيبي را به زبان بياورد 

.  شمع بود كه آني صدايش كردبهتري بخواند ، روي تخت خواباند و در حال بيرون بردن 
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اين طور نيست ؟ كشيش . من بايد به جاي با حترام فراوان مي گفتم آمين . همين االن يك چيزي به ذهنم رسيد  -

به نظر شما مهم . اما به نظر من هركسي مي تواند هرطور كه مي خواهد دعايش را تمام كند . هميشه همين را مي گفت 

د ؟  است كه دعا چطور تمام شو

.  شب بخير . حاال مثل يك دخت رخوب بخواب . فكر نمي كنم ....من: ماريال گفت 

.  و سرش را ميان بالش فرو كرد . امشب مي تانم با وجدان راحت بخوابم : آني گفت 

.  ماريال به آشپزخانه رفت ، شمع را روي ميز گذاشت و به متيو خيره شد 

او فقط يك . يك نفر سرپرستي اين بچه را قبول كند و چيزهايي يادش بدهد مثل اينكه وقتش بوده! متيو كاتبرت  -

باورت مي شود كه تا امشب هرگز دعا نخوانده بود ؟بايد فردا به خانه ي كشيش بروم و . قدم با كافر شدن فاصله دارد 

يد او را به كالس روزهاي به محض اينكه بتوانم چند لباس مناسب برايش بدوزم، با. چند كتاب مذهبي از او قرض بكيرم

زندگي جديدمان مشكالت زيادي هم به همراه خواهد . مهم نيست . مثل اينكه خيلي كار دارم . يكشنبه بفرستم

.  وقتش رسيده كه من توانايي هاي خودم را كشف كنم . داشت 

  8فصل 

تربيت كردن آني آغاز مي شود  

ماريال بنا به داليلي كه خودش بهتر مي دانست ، تا بعد از ظهر روز بعد به آني نگفت كه قرار است در گرين گيبلز بماند 

هنگام ظهر ، ماريال . او تا قبل از ظهر دخترك را با كارهاي خانه مشغول كرد و خودش مشتاقانه به تماشاي او نشست . 

كارهايش را با عالقه انجام مي دهد و همه چيز را زود ياد مي . مطيعي است  به اين نتيجه رسيد كه آني، دختر زرنگ و

تا .البته تنها مشكلش اين بود كه در حين كار ناگهانغرق در خياالتش مي شد و همه چيز را فراموش مي كرد .گيرد

.  اينكه كسي يا چيزي او را از آن حال و هوا بيرون مي آورد 
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ست ، ناگهان مانند كسي كه خودش را آماده ي بدترين خبرها كرده باشد ، به طرف وقتي آني ظرف هاي ناهار را ش

بدن الغرش سرتاپا مي لرزيد و چشمانش گشاد شده بودند او دست هايش را به . ماريال رفت ، صورتش سرخ شده بود 

يا نه ؟ من از صبح تا حاال  آه خانم كاتبرت ، خواهش مي كنم بگوييد مرا نگه مي داريد: هم قالب كرد و ملتمسانه گفت 

.  لطفا به من بگوييد چه تصميمي گرفته ايد . سغي كره ام صبور باشم ، اما ديگر نمي توانم جلوي خودم را بگيرم 

پس چرا همان طور كه گفته بودم ،ابر ظرف شويي را با آب گرم نشستي؟قبل از هر سوالي برو كارت : ماريال پاسخ داد 

.  را تمام بكن 

مايال ديگر هيچ بهانه اي . بعد دوباره به طرف ماريال برگشت و به او خيره شد . اري را كه ماريال گفته بود انجام داآني ك

من و متيو . بسيار خوب ، فكر ميكنم ديگر وقتش رسيده كه همه چيز را بداني : براي سكوت كردن نداشت ،گفت 

اينكه سعي كني دختر بچه ي كئچولوي خوبي باششي و به حرف ما تصميم گرفته ايم كه تو را نگه داريم ،البته به شرط 

چي شده ، بچه ؟  .گوش كني 

آه خوشحال كلمه مناسبي . نمي توانيد تصور بكنيد چقدر خوشحالم .دارم گريه مي كنم ،اما نمي دانم چرا : اني گفت 

احساس متفاوتي دارم كه كلمه ي من از ديدن جاده ي سفيد و شكوفه هاي گيالس خوشحال شدم ، اما االن . نيست 

سعي مي كنمم دختر خوبي باشم ، البته فكر مي كنم كار خيلي سختي است ،چون .خوشحال نمي تواند توصيفش كند 

باما همه ي تالشم را مي كنم ، شما مي دانيد چرا . خانم تامس هميشه مي گفت كه م داتا دختر بدي آفريده شده ام 

گريه مي كنم ؟  

نشيت روي صندلي و سعي كن آرام . فكر مي كنم به خاطر اين است كه بيش از حد هيجان زده شده اي :  ماريال گفت

بله ، مي تواني اينجا بماني و ما سعي مي . . مثل اينكه هرچيزي مي تواند راحت تو را به گريه يا خنده بيندازد .باشي 

بهتر است بعد از . دو هفته بيشتر تا تعطيالت باقي نمانده  اما. كنيم از تو خوب نگهداري كنيم تو بايد به مدرسه بروي 

.  پايان تعطيالت در سبتامبر، مدرسه رفتن را شروع كني 
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من بايد شما را چي صدا كنم ؟هميشه بگويم خانم كاتبرت ؟ خاله ماريال چه طور است ؟ : آني پرسيد 

.  كاتبرت بگويد ، اين كلمه مرا عصبي مي كند من عادت ندارم كسي به من خانم . نه ، فقط ماريال صدايم كن  -

.  ولي اين طوري به شما بي احترامي مي شود : آني گفت 

در اونلي همه از كوچك و بزرگ مرا .نه اصال بي احترامي نمي شود به شرط اينكه لحن صحبت كردنت محترمانه باشد -

.  ماريال صدا مي كنند ،البته به جز كشيش كه به من خانم كاتبرت مي گويد 

ل ديگري ،حتي يك مادر من هرگزخاله يا هيچ فامي. من دوست دارم به شما بگويم ، خاله ماريال : آني مشتاقانه گفت 

اجازه مي دهيد خاله . ولي وقتي به شما بگويم خاله ماريال احساس مي كنم واقعا يك خاله دارم . بزرگ هم نداشته ام 

صدايتان كنم ؟  

.  نه من خاله ي تو نيستم و دوست ندارم مرا با يك اسم غير واقعي صدا كني -

.  ر كنيم ولي مي توانيم در خيالمان شما را خاله تصو -

.  نه خير من نمي توانم چنين خيالي بكنم : ماريال با اخم گفت 

يعني شما تا به حال سعي نكرده ايد چيزي را غير از آن طوري كه :آني در حالي كه چشمانش گرد شده بود ، گفت 

هست تصور كنيد ؟  

.  نه  -

دوست ندارم واقعيت هاي اطرافم را : ماريال گفت . چقدر حيف شد ! ماريال.....آه خانم : آني ،آهي طوالني كشيد و گفت 

خداوند همه چيز را سرجاي خودش آفريده و ما نبايد اين ترتيب را در . غير از آن چيزي كه هستند تصور كنم 

برو به اتاق نشيمن ، البته مواظب باش پاهايت كثيف نباشندو !راستي خوب شد يادم افتاد اني . خياالتمان به هم بزنيم 
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يك دعا رويش نوشته شده و تو بايد امروز بعد .بعد كاغذي را كه روي بخاري هست بردار. ه ها هم وارد اتاق نشوند پش

.  اصال دلم نمي خواهد آن دعاي عجيب و غريب ديشبت را دوباره بشنوم . از ظهر آن را حفظ كني 

شما كه . د كه اصال تمرينن نكرده بودم خوب من ديشب خيلي ناشي بودم و دليلش هم اين بو: آني با شرمساري گفت 

انتظار نداريد يك نفر براي اولين بار بتواند دعاي خوبي بخواند ، درست است ؟ولي همان طور كه قول داده بودم ، 

دعاي من مثل جمله هاي كشيش ها طوالني و . ديشب بعد از رفتن به رخت خواب يك دعاي با شكوه تهيه كردم 

مي ترسم . رتان نمي شود ، امروز صبح كه بيدار شدم ، حتي يك كلمه از آن را به ياد نداشتم ولي باو. شاعرانه بود

هرچند بعضي چيزها وقتي دوباره تكرار مي شوند ، به اندازه ي بار اول به دل . نتوانمم دوباره چنين دعاي خوبي بسازم 

شما تا به حال متوجه اين موضوع شده بوديد ؟  . نمي شينند 

وقتي كاري را از تو مي خواهم انتظار دارم فوري انجامش بدهي ،نه اينكه بايستي و ! به اين نكته توجه كني آني بايد  -

.  حاال برو و كاري را كه گفتم بكن .درباره اش سخنراني كني 

نگشت بعد از ده دقيقه ماريال وقتي ديد آني بر. ُ آني فوري از سالن ناهار خوري گذشت ووارد اتاق نشيمنن شد 

آني در اتاق نشيمن بي حركت جلوي تابلويي . ،بافتني اش را كنار گذاشت و با چهره اي عبوس به دنبال دخترك رفت 

دست هايش را پشتش قالب كرده ، صورتش را باال گرفته و از حالت . كه بين دو پنجره آويزان بود ، ايستاده بود 

پشت پنجره نوري سفيد و سبز از ميان شاخه هاي درختان . چشمانش معلوم بود كه در خياالت غوطه ور شده است 

.  سيب روي دسته هاي تاك مي تابيد و آنها را به شكل اشكالي عجيب و فضايي در مي اورد 

آني داري به چي فكر مي كني ؟  : ماريال با عصبانيت گفت 

اشاره كرد و گفت  "ي مسيح براي كودكان دعا "آني از فكر و خيال بيرون آمد و به تابلويي كه زير آن نوشته شده بود 

جاي آن دختر كوچولويي كه پيراهن آي دارد، و طوري آن گوشه . داشتم خودم را جاي يكي از آنها تصور مي كردم : 

به نظر خيلي تنها و غمگين مي آيد اين طور نيست ؟حدس مي زنم پدر . ايستاده كه انگار مثل من ، هيچ كس را ندارد
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اما خيلي دوست دارد دعا بخواند ، به خاطر همين خجالت زده بيرون جمعيت ايستاده تا كسي جز مسيح و مادر ندارد 

مثل حالت .حتما قلبش به شدت مي زند و دست هايش يخ كرده اند . من احساسش را كامال درك مي كنم . او را نبيند 

ه نكند مسيح او را نبيند ، اما به نظر من اينطور او مي ترسد ك.. من وقتي از شما پرسيدم ميتوانم اينجا بمانم يا نه 

سعي كردم خيال كنم دخترك كم كم جلو مي رود و باالخره آنقدر به مسيح نزديك مي شود تا او را ببيند و به .نيست 

اما به نظر من نقاش نبايد . ودخترك لرزه ي لذت بخشي را در تمام بدنش احساس مي كند ! آه . سرش دست مي كشد

اگر توجه كنيد ، مي بينيد كه او را در همه ي نقاشي ها با همين حالت كشيده . مسيح را اينقدر غمگين مي كشيد نگاه 

.  اما به نظر من اگر چهره اش اينقدر عبوس بود بچه ها ازش مي ترسيدند . اند 

. ن چه طرز حرف زدن است آني ، اي: ماريال كه نمي دانست چه طور اجازه داده است صحبت آني به اينجا بكشد ، گفت 

.  ؟ تو داري بي احترامي مي كني 

اصال قصد بي احترامي . چرا ؟ منن تا جايي كه ممكن بود سعي كردم جمالتن محترمانه باشند : آني شگفت زده گفت 

.  نداشتم 

. ظهار نظر كنيمي دانم كه چنين منظوري نداشتي ، اما اصال درست نيست كه درباره ي اين چيز ها اين قدر راحت ا -

نه اينكه جلوي يك تابلو ميخ . و يك چيز ديگر وقتي تو را دنبال چيزي مي فرستم ، بايد بروي و آن را فوري بياوري 

بعد ك گوشه بنشين و دعا را حفظ . آن كاغذ را بردار و يك راست به آشپزخانه بيا. كوب بشوي و هوش از سرت بپرد 

.  كن 

وري جلوي گلداني گذاشت كه كمي قبل در مقابل نگاه زير چشمي ماريال،آن را پر از آني كاغذ را روي ميز ناهار خ

بعد چانه اش را روي دستهايش گذاشت و چند دقيقه اي را در سكوت ، مشغول خواندن . شكوفه هاي سيب كرده بود 

.  دعا شد 
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سرپرست يتيم خانه . نيده بودم دعاي قشنگي است من اين دعا را قبال هم ش: پس از مدتي آني به حرف آمد و گفت 

اما آن موقع به خاطر صداي گوش خراش و لحن غم انگيز او ،اصال به . اين دعا را در كالس ورزهاي يك شنبه مي خواند 

با اين كه اين دعا اما حالت .او طوري دعا م يخواند كه انگار مشغول انجام يك وظيفه اجباري است . دلم نمي نشست 

واقعا خوشحالم كه تصميم گرفتيد اين دعا را . مثل موسيقي است . ه اي خداي هستي ، اي نام مقدس شعر دارد ،مثال آ

.  ماريال .... يادم بدهيد ، خانم 

.  بسيار خوب ، اين قدر حرف نزن و به خواندنت ادامه بده : ماريال خيلي مختصر گفت 

بعد چند لحظه اي .آني گلدان شكوفه هاي سيب را به طرف خودش كشيد و يكي از غنچه هاي صورتي رنگ را بوسيد 

.  مشغول مطالعه شد و دوباره به حرف آمد

ماريال فكر مي كني بتوانم در اونلي يك دوستصميمي پيدا كنم ؟   -

يك دوست چي ؟  ... يك  -

هميشه در .كسي كه بتوانم همه ي حرف هاي دلم را به او بزنم يعني.يك دوست صميمي ، يك دوست نزديك -

روياهايم چنين كسي را تصور مي كردم،اما انتظار نداشتم روزي واقعا بتوانم چنين دوستي پيدا كنم ، ولي حاال كه 

طور بشود ، يكدفعه تعداد زيادي از بهترين روياهايم به واقعيت دنبال شده اند ، فكر مي كنم شايد اين يكي هم همين 

فكر مي كني امكان دارد؟  

او دختر خوبي است و ممكن است وقتي به خانه .داينا بري در اورچرد اسلوپ زندگي مي كند و همسن توست . -

البته بايد خيلي مراقب رفتارت باشي،چون .االن به ديدن خاله اش در كارمودي رفته است .برگردد با تو هم بازي شود

.  او به داينا اجازه نمي دهد با دختر هايي كه خوب و مودب نيستند ،بازي كند .داردخانم بري رفتار خاصي 
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داينا چه شكلي : آني با چشماني كه از فرط هيجان مي درخشيدند ، از البه الي شكوفه ها به ماريال نگاه كرد ، و گفت 

يك جوري تحمل مي كنم ،اما دلم من قرمز بودن موهاي خودم را .است ؟موهايش كه قرمز نيست ؟ اميدوارم نباشد 

.  نمي خواهد دوست صميمي ام هم چنين مشكلي داشته باشد 

البته مودب و .او موها و چشم هاي سياهي دارند و گونه هايش هميشه گل انداخته اند .داينا دختر قشنگي است  -

وجه ماريال را برمي انگيخت ، اما با تربيت بودن يك كودك ، هميشه به شدت ت.زرنگ بودن او مهم تر از زيباييش است 

واي چقدر : آني اصال به اين قسمت از حرف هاي ماريال كه در مورد ادب و نزاكت بود ،توجهي نكرد و با خوشحالي گفت 

پس حداقل . خيلي خوب است كه آدم زيبا باشد ولي من در مورد خودم قطع اميد كرده ام .خوشحالم كه او زيباست 

وقتي پيش خانم تامس زندگي مي كردم ، او در اتاق نشيمن خانه اش . ميمي زيبا داشته باشم بهتر است يك دوست ص

البته هيچ كتابي داخلش نبود و خانم تامس ظرف هاي چيني و گاهي اوقات .يك كتابخانه با درهاي شيشه اي داشت 

.  شيشه هاي مربا را داخل آن مي گذاشت 

اما در ديگر آن .يك شب وقتي آقاي تامس عصباني بود آن را خرد كده بود  .يكي از درهاي كتابخانه اش شكسته بود 

اسم او را .سالم بود و من هميشه با ديدن تصوير خودم در ان تصور مي كردم يك دختر كوچولو آنجا زندگي مي كند 

ها با او حرف من هميشه ،مخصوصا يك شنبه ها ، ساعت .ما با هم خيلي صميمي بوديم . كيتي موريس گذاشته بودم 

ما هميشه اين طور .ديدار كيتي تنها اتفاق آرامش بخش زندگيم بود .مي زدم و همه چيز را برايش تعريف مي كردم

تصور مي كرديم كه كتابخانه جادو شده و اگر من تلسم آن را بشكنم مي توانم با باز كردن در آن ، به جاي ديدن قفسه 

بعد او مي توانست دست مرا بگيرد و با هم به جاي . د اتاق كيتي موريس بشوم ي ظرف ها و مربا هاي خانم تامس ، وار

وقتي قرار شد . شگفت انگيزي برويم كه پراز گل و نور و پري بود و تا آخر عمر همان جا با خوبي و خوشي زندگي كنيم 

شد چون وقتي از پشت او هم خيلي ناراحت . به خانه ي خانم هموند بروم،دوري از كيتي موريس قلبم را شكست 

اما در مسيرخانه تا .خانه ي خانم هموند هيچ كتابخانه اي نداشت .شيشه ي كتابخانه مرا بوسيد ،داشت گريه مي كرد

هر كلمه اي كه مي گفتي فوري به .باالي رودخانه ، دره ي كوچك و سبزي بود كه صدا ، آنجا به خوبي منعكس مي شد 

به همين خاطر من اينطور تصور كردم كه يك دختر كوچولو به اسم .باشد داد بزني بدون اينكه الزم .طرفت برمي گشت
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من او را تقريبا به اندازه ي كيتي موريس دوست داشتم ، البته تقريا ، نه كامال .ويلتا آنجاست و ما با هم دوست شديم 

به . چه لحن غم انگيزي جوابم را داد  نمي دانيد او با. شب قبل از رفتنم به يتيم خانه من با ويلتا خداحافظي كردم .

.  قدري به او وابسته شده بودم كه ديگر نتوانستم د ريتيم خانه ، دوست صميمي پيدا كنم 

. اين طور كه به نظر مي آيد تو نصف خياالتت را باور مي كني . بايد اين رفتارت را كنار بگذاري : ماريال با جديت گفت 

فقط مواظب باش . اشته باشي تا دوباره چنين فكر هاي احمقانه اي به سرت نزند پس بهتر است يك دوست واقعي د

.  درباره اين كيتي موريس و ويولتا چيزي به خانم بري نگويي وگرنه ممكن است به عقلت شك كند 

شما هم ولي دلم مي خواست . چون خاطره ي آنها برايم عزيز است . نه من اين چيزها را براي همه تعريف نمي كنم  -

همين االن يك زنبور بزرگ از داخل يكي از شكوفه هاي سيب بيرون آمد ! واي . از اين موضوع خبر داشته باشيد 

زندگي داخل يك شكوفه ي سيب ، فكرش را بكنيد خوابيدن . عجب جايي را براي زندگي كردن انتخاب كرده .

اگر من آدميزاد نبودم ، ترجيح مي دادم زنبور . ارد درچنان جايي در حالي كه باد آن را تكان مي دهد ، چه كيفي د

.  باشم و روي گل ها زندگي كنم 

ولي ديروز آرزو داشتي يك مرغ دريايي باشي ، چرا دايم عقايدت تغيير مي كنند در ضمن من به تو گفتم : ماريال گفت 

برو به اتاقت . وي حرف زدنت را بگيري به جاي حرف زدن دعا بخواني ولي مثل اينكه تا وقتي تنها نماني نمي تواني جل

.  و به خواندنت ادامه بده 

.  ولي من دعا را حفظ كرده ام ، فقط خط آخرش مانده  -

برو به اتاقت و دعا را حفظ كن و تا وقتي براي درست كردن چاي صدايت نكرده . مهم نيست كاري را كه گفتم بكن  -

.  ام ، پايين نيا

يد شكوفه ها را همراهم ببرم ؟  اجازه مي ده: آني پرسيد 
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.  اصال نبايد آنها را از درخت مي كندي . نه الزم نيست كف اتاقت را هم پراز گلبرگ كني  -

اگر من يك شكوفه ي سيب بودم . با اين كار عمرشان را كوتاه كرده ام . خودم هم همين فكر را مي كنم : آني گفت 

شما مي توانيد با وسوسه . توانستم در مقابل وسوه كندن آنها مقاومت كنم اما آن موقع ن. دلم نمي خواست كنده شوم 

هاي مقاوت ناپذير مقابله كنيد ؟  

.  گفتم برو به اتاقت ! آني ، نشنيدي  -

خوب ، همه ي : روي صندلي كنا ر پنجره نشست و با خودش گفت . آني آهي كشيد ، سپس به اتاق زير شيرواني رفت 

كف . حاال بايد اتاقم را با تخيالتم تزيين كنم . آخر را هم موقع باال آمدن از پله ها ياد گرفتم دعا را حفظ شدم خط 

. اتاقم يك فرش سفيد مخملي با گل هاي صورتي پهن شده و جلوي پنجره ها ،پرده هاي حرير صورتي آويزان است 

تا به حال چوب ماهون نديده . خته شده است كاغذ ديواري ها هم طاليي و نقره اي اند و وسايل اتاق از چوب ماهون سا

اينجا هم يك كاناپه پر از بالش هاي كوچك ابريشمي صورتي ، ابي و قرمز و طاليي . ام ، اما اسمش خيلي شيك است 

از اينجا مي توانم تصوير خودم را در آينه بزرگ و با شكوهي كه روي ديوار است ببينم . است و من روي آنها لم داده ام 

يك صليب از مرواريد به گردنم آويزان است و روي . پيراهن دنباله داري از تور سفيد به تن دارم . دم بلند است ق. 

اسم من بانو كورديليا .موهايم سياه پركالغي و پوستم سفيد و شفاف است . سرم دانه ها ي مرواريد مي درخشند 

  .زياد واقعي به نظر نمي آيد . فيتس جرالد است ، ولي نه 

آنچه مي ديد يك صورتي كك مكي و چشماني .سپس برخواست و به تصويرش در يك آينه كوچك خيره شد 

.  خاكستري بود 

هرچقدر هم سعي كنم خودم را بانو كورديليا تصور كنم ، باز هم خودم .تو فقط آني از گرين گيبلزي: او با اشتياق گفت 

.  ودن ، هزاران بار بهتر از آني ايست كه به هيچ كجا تعلق ندارداما آني از گرين گيبلز ب. را همين شكلي مي بينم

.  سپس از پنجره ي باز به بيرون خم شد .بعد جلو رفت و با خوشحالي نصويرش را در آينه بوسيد
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عصر به خير درختان زيباي داخل گودال ،عصر به خير خانه ي كوچك خاكستري روي تپه !عصر به خير ملكه برفي ،  -

اما هرگز نبايد كيتي موريس و . در اين صورت من هم عاشق او مي شوم . م داينا دوست صميمي من شود ،اميدوار

چون با اين كار قلبشان مي شكند و من دوست ندارم قلب كسي را بشكنم ، حتي يك دختر . ويولتا را فراموش كنم 

هر روز آنها را به خاطر بياورم و برايشان بايد .كوچولوي كتابخانه اي يا يك دختر كوچولوي منعكس كننده ي صدار ا

.  بوسه بفرستم 

آني انگشتش را روي لب هايش گذاشت و چندين بوسه آن سوي شكوفه هاي گيالس فرستاد ، بعد چانه اش رابه 

.  دستانش تكيه داد و غرق در خياالتش شد 

  9فصل 

خانم ريچل ليند وحشت زده مي شود  

در واقع علت تاخير خانم ريچل . دوهفته از اقامت آني در گرين گيبلز مي گذشت كه سرو كله ي خانم ليند پيدا شد 

او پس از آخرين ديدارش از گرين گيبلز ، مبتال به .براي آمدن به گرين گيبلز مبتال شدنش به بيماري آنفوالنزا بود 

خانم ريچل زياد بيمار نمي شد و به خاطر اين موضوع در . ده بود آنفوالنزاي سختي شده و در نتيجه در خانه بستري ش

اما همان طور كه خودش ادعا مي كرد ، آنفوالنزا شبيه بيماري هاي ديگر نبود و ابتال به آن .ميان مردم شهرت داشت 

.  باعث مي شد قدرت پروردگار را بهتر بتوان درك كرد 

اما به محض اينكه دكتر به او اجازه داد پايش را در بيرون بگذارد،با عجله به طرف گرين گيبلز روانه شد ، چون نزديك 

همچنين مي خواست بداند آنچه در اونلي گفته مي شود ، . بود از فرط كنجكاوي براي ديدن آن بچه يتيم منفجر شود

.  حقيقت دارد يا نه 

او با همه ي درختان و بوته هاي آن اطراف آشنا شده .گرين گيبلز مي گذراند ، لذت مي برد آني از تمام لحظاتي كه در 

او اين جاده را تا انتها رفته و با .بود و مي دانست راه باريكه اي از پايين درختان سيب مي گذرد وميان جنگل مي رود 
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و گيالس هاي جنگلي ، انبوه سرخس ها و  وسواس همه ي جزئياتش را از رودخانه و پل گرفته تا بيشه ي صنوبر ها

چشمه ، آب خنك و .او با چشمه ي پايين گودال هم دوست شده بود.افراها و زبان گنجشك ها به خاطر سپرده بود 

سنگ هاي قرمز آن را ينت داده بودند و حاشيه اش پوشيده از سرخس هاي آبي نخلي .شفاف و عمق زيادي داشت 

.  ل بلندي روي رودخانه كشيده شده بود كمي آنسوتر ، پ. شكل بود 

آني از روي اين پل مي توانست ،به تپه ي پر درخت آن طرف رودخانه برود، در ميان فضاي تاريك و روشن انبوه 

و سرخوشانه به به تماشاي گل هاي زنگوله اي سربه زير و خوشبو بنشيند ، و در تخيالتش ، گل .صنوبرها قدم بزند 

او به تارعنكبوت ها كه همچون .رنگ پريده را به ارواح شكوفه هاي سال گذشته تبديل كند هاي ستاره اي شكل 

رشته هاي نقره اي در ميان درختان مي درخشيدند ، خيره مي شد و احساس مي كرد درختان كاج با با حركت آرام 

ر نيم ساعتي كه اجازه ي بازي آني همه ي اين مناظر را د. شاخه هاو نگوله هايشان با او صميمانه گفتگو مي كنند 

متيو بدون هيچ اعتراضي لبخند به لب .سپس با هيجان كشفياتش را براي ماريال و متيو تعريف كرد. داشت ، ديده بود 

در سكوت به حرف هاي او گوش داد ، ولي ماريال به محض آنكه احساس كرد بيش از حد مجذوب وراجي هاي آني شده 

.  جلوي زبانش را بگيرد و  است، به آني دستور داد كه

وقتي خانم ريچل سر رسد ، آني در باغ مشغول گردش بود و با لذت ميان سبزه هاي پرپشتي كه زير نور خورشيد در 

به همين خاطر زن خوش شانس فرصت پيدا كرد تا توضيح مفصلي در . حال غروب ، مي درخشيدند ف قدم مي زد 

باالخره با به پايان رسيدن . تياقدرباره ي همه ي درد ها و تبش حرف بزند مورد بيماريش ارائه دهد و با شورو اش

.  جزئيات ، خانم ريچل دليل اصلي آمدنش را به زبان آورد 

چيز عجيبي در مورد تو و متيو شنيده ام ،   -

.  آمدم خودم تازه از شوك بيرون. البته فكر نمي كنم به اندازه ي خود من ، متعجب شده باشي : ماريال گفت 

خيلي بد شد كه چنين اشتباهي پيش آمد ، نتوانستيد او را برگردانيد ؟  : خانم ريچل با همدردي گفت 
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راستش را بخواهي من هم . متيو خيلي به او عالقه مند شده . چرا مي توانستيم ، اما تصميم گرفتيم اين كار را نكنيم  -

اين . مي زند ، ولي احساس مي كنم محيط خانه كامال تغيير كرده ف از او خوشم مي آيد ، گرچه اشتباهاتي هم از او سر

.  دختر ، واقعا با نشاط و سرزنده است 

در واقع ماريال با ديدن نارضايتي در چهره ي خانم ريچل بيشتر از آنچه كه قصد داشت حرف بزند ، از آني تعريف كرده 

شما هيچ تجربه اي در مورد بچه ها . ني را به عهده گرفته ايد مسئوليت سنگي: خانم ليند با لحني بدبينانه گفت . بود 

چيز زيادي هم درباره ي وضعيت واقعي دخترك نمي دانيد ، اصال معلوم نيست چنين بچه اي چه طور از آب . نداريد 

!.  البته قصد ندارم تو را دلسرد كنم ، ماريال. دربيايد

نشدم ، چون وقتي تصميم مي گيرم كاري را انجام دهم سر حرفم  من اصال دلسرد: ماريال با لحني خشك پاسخ داد 

.  بهتر است او را ببيني االن صدايش مي كنم . مي ايستم 

آني همان موقع با چهره اي كه از شادماني مي درخشيد ، از باغ برگشت ، ولي به محض ديدن يك غريبه در خانه 

پيراهن تنگي كه از يتيم خانه آورده ، و پاهاي دراز و الغرري كه از او با آن . ،دستپاچه شد و همان جا جلوي درايستاد 

. كك مكي هاي صورتش بيش از هميشه به چشم مي آمدند . زير آن بيرون زده بود ، موجود عجيبي به نظر مي رسيد 

جه باد موهاي بدون كالهش را به شدت آشفته كردهو باعث شده بود رنگ قرمزشان در آن لحظه به شدت جلب تو

.  كنند 

.  خوب كامال مشخص است كه انها تو را به خاطر قيافه ات انتخاب نكرده اند  -

خانم ريچل ليند هميشه به خاطر رك گويي و شهامتش در اظهار . اين نخستين اظهار نظر خانم ليند راجع به اني بود 

.  نظر صادقانه ، به خودش افتخار مي كرد 

. واي تو را به خدا ببين چقدر كك مك دارد . مي خواهم بهتر ببينمت . بيا جلو بچه ! ماريال. چقدر الغر و زشت است  -

.  بيا جلو ببينم . موهايش هم رنگ هويج است 
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در حالي كه صورتش از خشم قرمز شده بود ، لب هايش مي . آنه جلو رفت ولي نه آنطور كه خانم ليند انتظار داشت 

رق سر به رعشه افتاده بودو، با پرشي خود را به خانم ليند رساند و در حالي كه لرزيدندو بدن الغرش از نوك پا تا ف

.  از تو متنفرم. از تو متنفرم . از تو متنفرم.از تو متنفرم: پاهايش رابه زمين مي وبيد ، فرياد زد 

.  آني با هر عبارت پايش را محكم تر به زمين مي كوبيد 

الغرم ؟چه طور جرئت مي كني بگويي من كك مكي و مو قرمزم ؟ تو يك  چه طور جرئت مي كني بگويي من زشت و -

.  زنن بي تربيت و بي ادب و بي احساسي 

!!  آني : ماريال نا باورانه فرياد زد 

اما آني بي توجه به او با دست هاي گره كرده ، چشمان درخشان و خشمي كه اوو را به لرزه مي انداخت ، به خانم ريچل 

چه طور جردت مي كني اين حرف ها را به من بزني ؟ دوست : ، او داد و بيدادش را ادامه داد و گفت  چشم دوخته بود

داري كسي به خودت چنين چيزهايي بگويد ؟دوست داري به تو بگويند چاق و خپلي و احتماال يك ذره هم قدرت 

حتي حرف . ارم كه قلبت شكسته باشد اميدو. خيال بافي نداري؟برايم مهم نيست كه با اين حرف ها قلبت را بشكنم 

.  هرگز. هرگز . من هرگز تو را نمي بخشم . هاي شوهر بداخالق خانم تامس هم تا به حال اينقدر مرا ناراحت نكرده بود 

.  اين بچه ديوانه است : خانم ريچل وحشت زده گفت 

.  بمان تا من بيايم آني ، برو تو اتاقت و همان جا : ماريال به زحمت دهانش را باز كرد گفت 

او .اني با گريه به طرف اتاق ناهار خوري دويد و طوري در را به هم كوبيد كه قوطي هاي داخل قفسه ها به لرزه افتادند

.  مانند گردبادي از پله ها باال رفت و باالخره ضربه دوم نشان داد كه در اتاق زيرشيرواني هم بسته شد

!  ماريال. را بزرگ كني  "چيزي "دلم برايت مي سوزد كه بايد چنين :  خانم ريچل با ناراحتي آشكاري گفت
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.  ماريال دهانش را باز كرد تا معدرت خواهي كند اما خودش هم از آنچه به زبان آوردد به شدت تعجب كرد

!  يچل . تو نبايد او را به خاطر ظاهرش مسخره مي كردي  -

ي بگويي او حق داشت كه چنينن رفتار زشتي از خودش نشان بدهد؟  حتما م يخواه: خانم ريچل با اوقات تلخي گفت 

رفتارش خيلي بي ادبانه بود و م در . من فقط دارم سعي مي كنم دليل كارش را بفهمم . نه : ماريال با خونسردي گفت 

حرف هاي . نداده كسي تا به حال بدو خوب را نشانش . ولي ما بايد به او فرصت بدهيم . اين مورد با او صحبت مي كنم 

.  تو هم خيلي آزاردهنده بودند ،ريچل 

خانم ريچل با دلخوري از جا . ماريال بي اختيار روي جمله اش ناكيد كرد وك بار ديگر از حرفي كه زده بود متعجب شد 

.  برخاست 

چون ممكن است احساسات لطيف بچه . بسيار خوب ماريال ، مچل اينكه از اين به بعد بايد مئاظب حرف زدنم باشم  -

فقط براي . من اصال ناراحت نشدم . ولي نگران نباش . آ ه . يتيم هايي كه معلوم نيست از كجا آمده اند خدشه دار شود 

اما اگر نظر مرا بخواهي كه فكر مي كنم نظر من با وجود . داشت چون با آن بچه مشكالت زيادي خواهي . تو متاسفم 

بزرگ كردن ده تا بچه برايت مهم باشد ، بايد بگويم تو موقع حرف زدن با آن دختر بايد از كچند تركه ي نازك هم 

گ موهايش بچه اي كه رفتارش با رن. به نظر من اين راه بهترين زبان گفتگو با چنين بچه اي است . استفاده كني و

اما انتظار نداشته باش من باز هم چشم . اميدوارم هميشه به ديدن من بيايي . عصر به خير ماريال . خوب . فرقي ندارد 

واقعا تا به حال چنين . ديدن آن دخترك را داشته باشم ، البته اگر فكر مي كني توهينن هاي امروز برايم كافي بوده 

.  اتفاقي برايم نيفتاده بود 

البته زن چاقي مثل او كه هميشه شبيه اردك راه مي رفت ، نمي . م ريچل پس از گفتن آن حرف به سرعت دور شد خان

ماريال با چهره اي عبوس بهه طرف اتاق زيير شيرواني به راه افتاد هنگامم باال . توانست زياد هم با سرعت بيرون برود 

او نسبت به اتفاقي كه افتاده بود ذره اي هم احساس تاسف نمي . د رفتن از پله ها نمي دانست با آني چه كار بايد بكن
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. كرد ، ولي آني واقعا بد شانس بد كه بين آن همه آدم ، چنان رفتاري را جلي خانم ريچل ليند به نمايش گذاشته بود 

. ر شده است ناگهان ماريال احساس كد با كشفا اين عيب بزرگ آني بيش از آنكه دچار تاسف شود غرورش جريحه دا

كه مسلما كارايي ن روي همه ؟پيشنهاد دلسوزانه استفاده از نركه -. او بايد چه تنبيهي را براي آني در نظر مي گرفت 

. او نمي توانست يك كودك را كتك بزند . به دل ماريال نمي نشست _ي بچه هاي خانم ريچل امتحان شده بود 

.  ماند رفتارش چقدر زشت بوده ، از روش توبيخي ديگري استفاده كرد بنابراين تصميم گرفت براي آنكه به آني بفه

كفش هاي گلي اش ر تختي تميز را لكه دار .آني خودش را با صورت روي تخت انداخته بود و به شدت گريه مي كرد 

.  كرده بودند 

!  آني : ماريال با لحني نا مهربان گفت 

.  آني هيچ جوابي نداد 

.  آني همين االن از روي تختت بلند شو و به چيزهايي كه مي گويم ، گوش بده : ماريال با جديت گفت 

آني با صورت متورم و خيس از اشك ، از روي تخت برخاست و سپس با جديت ،محكم روي صندلي كنار تخت نشست 

.  و چشم به زمين دوخت 

؟؟؟ از خودت خجالت نمي كشي ؟  . اين چه كاري بود كه كردي ، آني  -

.  يد زشت مو قرمز .او حق نداشت به من بگ: با جسارت گفت  آني

از تو خواسته بودم . واقعا مرا شرمنده كردي . تو هم حق نداشتي آن طور از كوره در بروي و آن حرف هار ا بزني  -

چرا به خاطر حرف خانم ليند كه به تو گفت . برخورد خوبي با خانم ليند داشته باشي ، ولي تو باعث جالتم شدي 

.  همين چيزها را مي گوييخودت كه هميشه . موقرمز زشت ،كنترلت را از دست بدهي 
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تو عيب هاي خودت را قبول داري اما .فرق دارد حرفي را خودت بزني يا از ربان ديگران بشنوي : آني ناله كنان گفت 

مي دانم كه شما فكر مي كنيد من خيلي بد اخالقم ، اما باور كنيد . هميشه اميدواري ديگران با تو هم عقيده نباشند 

وقتي او آن حرف ها را به من زد يك چيزي راه گلويم را بست و داشت خفه ام مي . نمي آمد  كار ديگري از دستم بر

حاال خانم ليند خيلي . پس بايد بگويم كه حسابي خودت را انگشت نما كردي . من بايد به او جوا ب مي دادم . كرد 

.  را از دست بدهي  تو نبايد اين طور كنترلت. قصه ها دارد كه درباره ي تو همه جا تعريف كند 

تصور كنيد اگر كسي توي صورتتان نگاه مي كرد و مي گفت كه :آني در حالي كه اشك از چشمانش سرازير بود ، گفت 

؟  . شما الغر و زشتيد چع احساس پيدا مي كرديد

عمه هايش  وقتي كه خيلي كوچك بود يك روز شنيده بود كه يكي از. ناگهان خاطره اي دور در ذهن ماريال زنده شد 

پنجاه روز طول كشيده بود تا اثرات .چقدر حيف شد كه او اينقدر زشت و بي نمك از آب در آمده : به ديگري مي گفت 

.  منفي آن روز در ذهن ماريال كم رنگ شود 

نمي  ريچل بيش از حد حرف مي زند اما اين دليل.م نمي گويم كه خانم ليند كار درستي كرد: او با لحني ماليم تر گفت 

او يك خانم بزرگتر از تو و مهمان من بود و به همين دليل تو بايد به او . شود كه تو چنين رفتاي از خوت نشان بدهي 

.  كار تو دور از ادب و گستخانه بود . احترام مي گداشتي 

خاطر رفتار بدت متاسفي و  به او بگويي كه به. بنابراين بايد بروي و : ماريال ناگهان تنبيه مورد نظرش ا پيدا كرد و گفت 

.  از او معذرت خواهي كني 

!. شما مي توانيد هرطور دوست داريد مرا تنبيه كنيد ماريال . من هرگز چنين كاري نمي كنم : آني با لحني مصمم گفت 

، هيچ زنداني كنيد و فقط به من نان و آب بدهيد . اگر مرا در يك زير زمين تاريك و نمور كه پر از مار و وزغ است

.  اما نمي توانم از خانم ليند معذرت خواهي كنم . اعتراضي نمي كنم 
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در ضمن پيدا كردن مار و وزغ . ا عادت نداريم كسي را در زيرزمين تاريك و نمور زنداني كنيم :ماريال با جديت گفت 

بناراين آنقدر در . يند است ولي كاري كه تو بايد انجام بدهي معذرت خواهي از خانم ل. هم در اونلي كار مشكلي است 

.  اتاقت مي ماني تا راضي به انجام اين كار شوي 

چون نمي توانم به خانم ليند بگويم كه از گفتن آن . پس مجبورم تا ابد همين جا بمانم : آني با لحن غم انگيز گفت 

ت كردم اما خوشحالم كه آن من معذرت مي خواهم كه شما را ناراح. نمي توانم چون متاسف نيستم . حرف ها متاسفم 

.  حرف ها را زدم وقت متاسف نيستم ، چه طور مي توانم بگويم كه متاسفم 

تو يك شب وقت داري به رفتارت فكر كني و . شايد تصوراتت فردا بهتر كار كنند : ماريال از جا برخواست و گفت 

ولي .گه داريم ، سعي كمي كني دختر خوبي باشد تو گفته بودي كه اگر ما تو را در گرين گيبلز ن. تصميم بهتري بگيري

.  كار امروزت چنان چيزي را نشان نمي داد 

او همان . ماريال آخرين تير تركش را به طرف قلب شكسته ي آني نشانه رفت و با فكري آشفته به آشپزخانه برگشت 

بهت زده خانم ريچل را به خاطر ن هروقت قيافه .چ.قدر كه از دست آني دلخور بود از دست خودش هم عصباني بود 

.  مي اورد ، بي اختيار لب هايش كش مي امدند و دلش مي خواست بخندد

  10فصل 

معذرت خواهي آني  

ماريال درباره ي ماجراي آن روز عصر چيزي به متيو نگفت ،اما صبح رو زبعد وقتي آني همچنان به لجاجتش ادامه داد ، 

ماريال همه ي داستان را تعريف كرد و و . سر ميز صبحانه به متيو توضيح بدهد مجبور شد درباره ي غيبت دخترك بر 

.  به سختي توانست زشت بودن رفتار آني را به متيو ثابت كند
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او يك پيرزن فضول و پر .متيو براي آرام كردن خواهرش گفت اتفاقا خوب شد كه اين بال سر خانم ريچل ليند آمد 

.  حرف است 

تو اعجب مي كنم ، با اينكه آني رفتار زشتي از خودش نشان داده ،اما باز هم تو از او طرفداري مي  متيو كاتبرت از -

؟  .كني؟حتما حاال هم مي خواهي بگويي كه او نبايد تنبيه شود 

اما زياد سخت .به نظر من او بايد كمي تنبيه شود .نه ، اين طور نيست .... خوب راستش نه :متيو با دستپاچگي گفت 

حتما برايش كمي خوردني مي بي ، اين طور ... تو حتما .هيچكس تا به حال بد و خوب را به او ياد نداده. گي رماريال ن

نيست ؟  

تا حاال شنيده اي من براي تربيت كردن كسي ، به او گرسنگي بدهم ؟من غذايش را مرتب : ماريال با اوقات تلخي گفت 

.  اما او بايد آنقدر آنجا بماند تا تصميم بگيرد از خانم ليند عذرخواهي كند . برايش باال مي برم 

ماريال در هر وعده يك سيني .حرفش مانده بود  صبحانه ، ناهار و عصرانه در سكوت صرف شد ، چون آني همچنان سر

چشمان متيو با .غذا به اتاق زير شيرواني مي برد و كمي بعد آن را بدون آنكه تغيير زيادي كرده باشد ، بر مي گرداند 

يعني آني هيچ چيز نمي خورد ؟  .نگراني برگشتن سيني هاي پر را تماشا مي كرد

اندن گاوها از مراتع پشتي از خانه بيرون رفت ، متيو كه اطراف تويله پرسه مي زد آن روز عصر وقتي ماريال براي برگرد

معموال متيو فقط بين آشپزخانه و اتاق خوابكوچك . ، و رفتن ماريال را ديد به آرامي وارد خانه شد و از پله ها باال رفت 

شيش را براي صرف چاي دعوت مي كردند ، بيرون سالن ناهار خوري رفت و آمد مي كرد ، ولي گاهي اوقات وقتي انها ك

از زماني كه به ماريال كمك كرده بود كه اتاق زير . او مجبور مي شد حضور در سالن يا اتاق نشيمن را تحمل كند 

.  شيرواني را كاغذ ديواري كنند ،ديگر از پله ها باال نرفته بود و چهار سال از آن ماجرا مي گذشت 

.  را باز كرد « پس ازچند دقيقه تامل ،با انگشتش ضربه اي آهسته به در اتاق زد و ا او با نوك پنجه جلو رفت و



 

 
 

72 

دخترك خيلي غصه دار به .آني روي صندلي زردي كنار پنجره نشسته بود ،و با چهره اي غمگين به باغ نگاه مي كرد 

آهسته جلو رفت و .سرش بست او آرام در را پشت .نظر مي رسيد و ديدن آن صحنه ، قلب متيو را به لرزه درآورد 

آني ، اوضاعت روبه راه است ؟  : چون مي ترسيد كسي صدايش را بشنود ، به آرامي گفت 

.  لبخند كم رنگي روي لب هاي دخترك نقش بست 

.  كم كم عادت مي كنم. البته كمي دلم گرفته . خوبم خيال بافي به من كمك مي كند متوجه گذشت زمان نشوم  -

متيو فكر كرد بايد بدون اتالف . گويي با شجاعت خودش را براي تحمل سال ها تنهايي آماده مي كرد .  آني لبخند زد

.  چون ممكن بود ماريال زودتر از موعد بازگردد. وقت حرفش را بزند

فكر نمي كني بهتر است اين كار را انجام بدهي و از چنين وضعي خالص . خوب راستش ، آني : او پچ پچ كنان گفت 

به حرفم . خيلي يك دنده است . چون ماريال زن يك دنده اي است . شوي ؟دير يا زود مجبور مي شوي قبول كني 

.  اين كار را بكن . گوش بده 

منظورت معذرت خواهي از خانم ليند است ؟   -

  .كافي است دقيقا همين يك كلمه را بگويي و خالص شوي . معذرت خواهي . بله : متيو مشتاقانه گفت 

به خاطر همين مي توانم . من حاال واقعا متاسفم . فكر مي كنم به خاطر تو بتوانم اين كار را بكنم : آني متفكرانه گفت 

سه بار . اما ديشب اين طور نبود حسابي داغ كرده بودم و تمام طول شب هم همان وضع را داشتم . بگويم متاسفم 

از خودم خجالت مي . مروز صبح حالم بهتر است و ديگر ناراحت نيستم اما ا. بيدار شدم و هربار هنوز عصباني بودم 

اين كار غرورم را مي شكند تصميم گرفته ام تا ابد . كشم ،اما هنوز هم نمي توانم بروم و از خانم ليند عذر خواهي كنم

...  هي اگر تو بخوا.... حاضرم به خاطر تو هر كاري را انجام بدهم .....اما حاال . همين جا بمانم 
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: آني قبول كرد و گفت . برو و كار را تمام كن دختر خوب . خانه بدون تو رنگ و بو ندارد . خوب البته كه مي خواهم  -

.  بسيار خوب ، وقتي ماريال برگشت به او مي گويم كه پشيمن شده ام 

د در كارش دخالت كرده ام ، درحالي چون فكر مي كن. اما به ماريال نگو كه من به تو چه گفتم. آني . آفرين . آفرين  -

حتي اسب هاي وحشي هم نمي توانند اين راز را از دهانم بيرون بكشند : آني گفت . كه قول داده ام چنين كاري نكنم 

؟  . اصال اسب هاي وحشي چه طور مي توانند راز كسي را از دهانش بيرون بكشند .

با عجله خود را به دورترين نقطه ي مرتع اسب ها . ش خوشحال بود اما متيو از اتاق بيبرون رفته و به خاطر موفقيت

ماريال داشت وارد خانه م يشد كه صداي واضحي از پشت نرده ها او را به خود . رساند ، تا مبادا ماريال به او شك كند 

.  آورد 

!  ماريال  -

.  بله : ماريال گفت 

.  و وارد خانه شد 

.  مي خواهم پيش خانم ليند بروم . ست دادم حرف هاي زشت زدم من متاسفم كه كنترلم را از د -

.  بسيار خوب ، بعد از دوشيدن شير تو را به آنجا مي برم  -

او واقعا نمي دانست كه اگر آني كوتاه نيايد چه . لحن خشك ماريال نشان نم يداد كه چقدر خيالش راحت شده است 

كار بايد بكند ؟  

با چهره اي شاد و پروزمندانه همراه با آني كه با حالتي افسرده سرش را پايين انداخته بود ،  بعد از دوشيدن شير ماريال

او سرش را بلند كرد و در حالي ه با سبك بالي قدم بر م .اما زا نيمه ي راه به بعد ، افسردگي آني كمتر شد. راه افتادند 
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چون دخترك قرار بود با .و شد و اخم هايش درهم رفت ماريال متوجه تغيير حالت ا. يداشت به غروب آفتاب خيره شد 

.  حالتي آزرده خاطر به ديدن خانم ليند برود ، اما چهره ي آني اصال شبيه يك انسان پشيمان و توبه كار نبود 

به چه فكر مي كني آني ؟  : ماريال با تندي پرسيد 

.  دارم فكر مي كنم به خانم ليند چه بگويم : آني جواب داد 

آني اصال متوجه . چنين پاسخي رضايت بخش بود ، اما ماريال احساس مي كرد در طرح تنبيه اش يك چيزي مي لنگد 

او همچنان اميدوار و خوشحال بود تا به خانه ي خانم ليند .نبود كه از چهره اش اميدواري و خوش حالي مي بارد 

ناگهان بارقه هاي شادي از صورت دخترك رخت . ود خانم ليند كنار پنجره ي آشپزخانه مشغول بافتن ب. رسيدند 

او قبل از هرحرفي جلوي چشمان متعجب خانم .بربستند و پشيماني غم انگيزي تمام اجزاي صورت او را در بر گرفتند 

. آه خانم ليند ،من بي اندازه متاسفم: بعد با صداي لرزاني گفت .ريچل زانو زد و دست هايش را ملتمسانه جلو آورد 

شما بايد . گز نمي توانم تاسفم را آن طور كه هست بيان كنم ، حتي اگر از همه ي كلمات لغت نامه هم استفاده كنمهر

من رفتار زشتي با شما داشتم و باعث شرمندگي دوستان عزيزم ، متيو و ماريال شدم . از قدرت تخيلتان كمك بگيريد 

من دختر بدجنس و قدر نشناسي ام و بايد . رين گيبلز بمانم كساني كه علي رغم پسر نبودن من اجازه دادند در گ. 

من خيلي بدجنسم كه با شنيدن حقيقت از دهان شما از . براي هميشه از ميان انسان هاي شريف و محترم تبعيد شوم 

م آنچه كه من درباره ي شما هم گفت. شما حقيقت را گفتيد من موقرمز ، كك مكي ، الغر و زشتم . كوره در رفتم 

اگر اين كار را نكنيد . خواهش مي كنم ، خواهش مي كنم مرا ببخشيد !حقيقت داشت ،اما نبايد م يگفتم ، آه خانم ليند 

شما كه نمي خواهيد يك دختر كوچولوي بيچاره ي يتيم تا ابد شرمنده بماند ، حتي اگر . ر عمرم شرمنده مي مانم [تا 

خانم ليند ، بگوييد كه مرا مي بخشيده . ان نمي خواهد خواهش مي كنم مطمئنم كه دلت!اخالق بدي داشته باشد ؟ آه 

.  ايد 

هيچ شكي نبود كه . آني دست هايش را قالب كرد ، سرش را پايين انداخت و منتظر ماند تا نتيجه محاكمه را بشنود 

. او را باور كرده بودند ماريال و خانم ليند هم حرف هاي . دخترك همه ي جمالتش را در كمال صداقت بيان كرده بود 
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اما ماريال با شگفتي دريافت كه آني از وضعيتي كه در آن قرار گرفته است ،لذت مي برد و سعي دارد حتي تحقير شدن 

آني از طرح تنبيهي او به شكل . پس تنبيه ماريال به چه دردي خورده بود . را به شكل خوشايندي تجربه و لمس كند 

.  ه بود كامال مثبتي استفاده كرد

او فقط درك كرد كه . اما خانم ليند خوش قلب كه چيز زيادي از آن كلمات را درك نكرده بود ،متوجه اين مساله نشد 

آني معذرت خواهي مفصلي كرد و به خاطر همين همه ي رنجش ها و كدورت ها از قلب مهربان و تا حدودي فضولش 

.  پاك شد 

به هرحال به نظر مي آيد رفتار من هم . معلوم است كه تو را مي بخشم !كافي است ،بلند شو بچه : او با ماليمت گفت 

موهاي تو بدجوري قرمز اند ولي من قبال . من آدم پرحرفي ام و تو نبايد حرف هاي من را به دل بگيري . كمي تند بوده 

او وقتي كوچك بود موهايش مثل موهاي تو قرمز بودند ، اما وقتي . دم دختري را مي شناختم كه با او هم مدرسه اي بو

.  ممكن است مال تو هم همين طور بشوند . بزرگ شد موهايش كم كم قهوه اي شدند 

اگر وقتي بزرگ . شما مرا اميدوار كرديد ! آه ، خانم ليند : آني در حالي كه بلند مي شد نفس عميقي كشيد و گفت 

با داشتن موهاي قهوه اي خوش اخالق بودن . اي شوند ديگر هيچ مساله اي مرا ناراحت نمي كند  شدم موهايم قهوه

اين طور نيست ؟ حاال اجازه مي دهيد تا وقتي كه شما و ماريال صحبت مي كنيد من به باغ . خيلي راحت تر مي شود 

.  زيادي براي خيال بافي هست  بروم و روي نيمكتي كه زير درخت هاي سيب است ، بنشينم ؟ توي باغ چيزهاي

.  در ضمن اگر هم دوست داشتي مي تواني از گل هاي گوشه ي باغ هم يك دسته بچيني . البته كه اجازه مي دهم  -

.  به محض اينكه آني در را پشت سرش بست ، خانم ليند بلند شد تا چراغي روشن كند 

آن يكي را گذاشته بودم تا پسر . راحت تر است . ر ماريال واقعا دختر كوچولوي عجيبي است ، اين صندلي را بردا -

حاال . اما بعضي كارهايش دل نشين است . داشتم يم گفتم ، او دختر كوچولوي عجيبي است . كارگر رويش بنشيند 

آب  فكر مي كنم دختر خوبي از. ديگر نه متاسفم و نه تعجب مي كنم كه تو و متيو تصميم گرفته ايد او را نگه داريد 
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اما حاال كه قرار است . البته براي ابراز احساساتش كارهاي عجيبي م يكند كه روي آدم بي تاثير هم نيستند . دربيايد 

به نظر مي آيد كمي دمدمي مزاج است ، . با انسان هاي متمدني زندگي كند ، احتماال رفتارش كمي متعادل تر مي شود 

كه زود هيجان زده مي شود و زود هم آرام مي گيرد ، معموال شيطان يا چون بچه ي دمدمي مزاجي . البته چه بهتر 

.  به هرحال ماريال من كه از او بدم نيامد. من كه اصال تحمل يك بچه ي شيطان را ندارم . موذي از آب در نمي آيد 

ن گل هاي معطر وقتي ماريال مي خواست راهي خانه شود، آني هم درحالي كه يك دسته گل نرگس چيده بود ، از ميا

خوب معذرت خواهي كردم ،نه ؟پيش : آني همان طور كه از جاده پايين مي رفتند ،با افتخار گفت . باغ بيرون آمد 

.  خودم فكر كردم حاال كه مجبورم اين كار را بكنم ،بهتر است به بهترين نحو انجامش بدهم 

.  بله ، خوب و كامل بود : ماريال خيلي خالصه گفت 

او از طرفي . و از اين بابت از خودش خجالت مي كشيد . ا يادآوري كارها و حرف هاي آني خنده ش مي گرفت ماريال ب

احساس مي كرد بايد آني را به خاطر روش معذرت خواهي اش سرزنش كند ،و از طرف ديگر دليلي برا ياين كار پيدا 

اميدوارم ديگر خودت را درچنين : او گفت . د باالخره سعي كرد با گفتن جمله اي وجدانش را راحت كن. نمي كرد 

.  مخمصه اي نيندازي و سعي كني احساسات و عصبانيتت را كنترل كني

چيزهاي ديگر مرا زياد ناراحت نمي كنند ، اما . به شرط اينكه مردم قيافه ام را مسخره نكنند : آني آهي كشيد گفت 

شما هم فكر مي كنيد اگر بزرگ شوم ، موهايم قهوه اي مي . م اگر كسي موهايم را مسخره كند ، از كوره در مي رو 

؟  . شوند 

.  اين طوري من احساس مي كنم كه تو دختر خودخواهي هستي ! اين قدر به ظاهرت اهميت نده ، آني  -

آينه  اما انچه در. ؟ من عاشق زيبايي هايم .كسي كه مي داند زشت است ، چه طور مي تواند خودخواه باشد : آني گفت 

چون ديدن چيزهاي زشت ، احساس بدي را به آدم منتقل . مي بينم زيبا نيست تصوير خودم در آينه ناراحتم مي كند 

.  به خاطر زيبا نبودنم خيلي افسوس مي خورم. مي كند 
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.  رفتار انسان بايد زيبا باشد : ماريال گفت 

.  س بهتري پيدا كنم اين حرف را قبال هم شنيده بودم ، اما باعث نمي شود احسا -

خانم ليند خيلي لطف كردند كه اينها را به من . واي چه گل هاي خوش بويي: آني گل هاي نرگس را بوييد و ادامه داد

معذرت خواهي كردن و بخشيده شدن چه لذتي دارد ، اين طور . من ديگر از دست خانم ليند ناراحت نيستم . دادند 

اگر قرار بود در يك ستاره زندگي كنيد ، كدام يك را انتخاب مي . دارند  نيست ؟ امشب ستاره ها چه درخششي

.  كرديد ؟ من از آن ستاره ي بزرگي كه باالي آن تپه مي درخشد ، خيلي خوشم آمده 

.  پرحرفي نكن! آني : ماريال كه حوصله ي گوش كردن به خيال بافي هاي سرگيجه آور آني را نداشت ، گفت 

در همان لحظه نسيم خنكي به استقبال آنها . ت تا اينكه آنها وارد راه باريكه ي هميشگي شدند آني ديگر چيزي نگف

نور ضعيفي از آشپزخانه ي گرين گيبلز بيرون مي تابيد . آمد و بوي سرخس هاي خيس از شبنم را به مشامشان رساند 

اند و دستش را در دست محكم و قوي او ناگهان آني خودش را به ماريال چسب. ، از البه الي درختان ديده مي شد 

هنوز هم عاشق گرين گيبلزم و ا به حال هيچ جا براي من . رسيدن به خانه چقدر آرامش بخش است : گذاشت ، و گفت 

.  آه ماريال من خيلي خوشحالم و مي توانم همين االن بدون هيچ مشكلي دعا بخوانم . شبيه خانه نبوده 

شايد او حس . چك و الغر ، حسي دلپذير و خوشايند قلب مارريال را به لرزه در آورد با در دست گرفتن آن دست كو

اما شخصيت غير عادي و پر تحكمش باعث شد فوري احساساتش را . مادر بودن را براي نخستين بار تجربه مي كرد 

هيچوقت هم نبايد . ي اگر دختر خوبي باشي هميشه احساس خوشحالي مي كن: كنترل كند و فقط اين جمله را بگويد 

.  فكر كني دعا خواندن كار مشكلي است 

راستي همين االن داشتم تصور مي كردم بادي . دعاي شكرگذاري خواندن با شكر گذاري كردن فرق دارد : آني گفت 

هر وقت خسته شوم مي توانم آرام پايين بيايم و از روي سرخس ها . هستم كه باالي درخت ها در حال وزيدن است 

بعد ، به طرف مزرعه شبدر شيرجه بزنم و بعد بر . خودم را به طرف باغ خانم ليند بكشم و گل ها را به رقص دربياورم 
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درباره ي باد چقدر مي ! واي. فراز درياچه ي آب هاي درخشان بوزم و موج هاي كوچكي را روي آب به وجود بياورم 

.  است ولي خوب ،براي االن ديگر بس . شود خيال بافي كرد 

.  خدا رو شكر: ماريال گفت 

.  و نفس راحتي كشيد 

  11فصل 

عقيده آني درباره كالس روزهاي يك شنبه  

خوب از اين ها خوشت مي آيد ؟  :ماريال پرسيد 

آني در اتاق زير شيرواني ايستاده بود و با جديت به سه پيراهن جديدي كه روي تخت افتاده بودند نگاه مي كرد ، اولي 

راه راهي به رنگ قهوه اي سوخته بود كه ماريال پارچه ي آن را به خاطر با دوام بودنش ، تابستان گذشته از  از چيت

دومي از جنس ساتن شطرنجي سياه و سفيد بود كه زمستان از يك حراجي خريداري . يك دست فروش خريده بود 

.  از فروشگاه كارمودي خريده بودندشده و سومي از يك پارچه آبي بدرنگي بود كه آن را درهمان هفته از 

دامن هاي ساده ي آنها در قسمت كمر تنگ شده و به باال . هر سه ي آنها را ماريال دوخته بود و همگي شبيه هم بودند 

.  تنه اي ساده با آستين هايي تنگ وصل شده بودند 

.  مي توانم خيال كنم كه از اينها خوشم مي آيد : آني به آرامي گفت 

چه ايرادي دارند ؟ . خوب مثل اينكه اين لباس ها به دلت ننشسته اند . نمي خواهم خيال كني : با دلخوري گفت ماريال

تميز و مرتب و نو نيستند ؟  

.  چرا هستند  -
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خوب پس چرا خوشت نمي آيند ؟   -

.  زياد قشنگ نيستند ... زياد : آني با بي ميلي گفت 

اين .!چون از اين لوس بازي ها خوشم نمي آيد آني . من به قشنگ بودن آنها اهميت نمي دهم ... قشنگ : ماريال گفت 

. هيچ نيازي به تور و حاشيه ندارند و تو بايد در طول تابستان همين ها را بپوشي. پيراهن ها مناسب و آبرومندانه اند 

لباس ساتن هم براي رفتن به كليسا و كالس يك . ي به مدرسه بروي لباس قهوه اي و آبي براي وقتي است كه بخواه

به نظر من بايد ممنون باشي كه . از تو انتظار دارم كه آنها را تميز و مرتب نگه داري و خرابشان نكني . شنبه ها است 

.  مجبور نيستي هميشه همان لباس تنگ و زشت قبلي ات را بپوشي

آستين . اگر شما فقط آستين هاي يكي از آنها را پفي مي كرديد ... ر ممنون مي شدم اگر اما بيشت. ......واقعا ممنونم 

.  پوشيدن لباسي با آستين هاي پفي واقعا هيجان انگيز است . پفي االن مد است 

من پارچه ي اضافي ندارم كه براي دوختن . پس مجبوري لباس هايت را بدون اينكه هيجان زده بشوي بپوشي. خوب  -

.  لباس بايد ساده و ابرومندانه باشد . به نظر من چنين مدل هايي واقعا مسخره اند . ستين پفي هدر بدهم آ

اما من ترجيح مي دهم به جاي لباس ساده و آبرومندانه ، لباس مسخره اي را كه همه مي : آني با لحني غم انگيز گفت 

.  پوشند به تن كنم 

من يك . ها را توي كمدت آويزان كن ،بعد هم درس كالس يك شنبه را بخوان بلند شو اين لباس ! پناه بر خدا  -

.  فصلنامه از آقاي بل برايت گرفته ام و تو بايد فردا به كالس يك شنبه ها بروي 

.  ماريال پس از گفتن اين حرف با دلخوري از پله ها پايين رفت 

دلم مي خواست : ي به لباس ها نگاه مي كرد زير لب گفت آني دست هايش را به هم قالب كرد و همان طور كه با ناراحت

ولي خورم هم زياد اميد نداشتم كه برآورده . من براي اين آرزو دعا كرده بودم . يكي از اينها سفيد و استين پفي بود 
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چنين  مي دانستم كه. فكر نمي كنم خدا آنقدر وقت داشته باشد كه به مدل لباس يك دختر يتيم رسيدگي كند . شود 

خوب ، حداقل مي توانم يكي از آنها را در خياالتم سفيد رنگ با حاشيه توري و . چيزي را فقط بايد از ماريال بخواهم 

.  آستين هاي پفي تصور كنم 

آني بايد به سراغ خانم : و گفت .ا.صبح روز بعد ماريال باعث شد ، كه نتواند همراه آني به كالس روزهاي يك شنبه برود 

مراقب رفتارت باش به سخنراني گوش بده و از خانم . او با تو مي آيد تا تو را سر كالس مناسبي بنشاند . روي ليند ب

وقتي . به مردم خيره نشو و آرام باش. اين سكه را هم اعانه بده . ليند خواهش كن نيمكت خانوادگي ما را نشانت بدهم 

.  ي برگشتي بايد بتواني موضوع درس را برايم توضيح بده

او پيراهن ساتن سياه و سفيد را پوشيده بود و با اينكه قد و اندازه لباس كامال مناسبش بود ، اما . آني به راه افتاد 

او كاله مواني كوچك و براقي را روي سرش گذاشته بود كه . زواياي بدن الغر دخترك در آن بيشتر به چشم مي آمد 

البته مورد دوم . آني دوست داشت كالهش پر ازربان و گل باشد . .سادگي بيش از اندازه اش او را ناراحت مي كرد 

. خيلي زود فراهم شد زيرا در نيمه هاي راه باريكه ،دسته اي گل هاي آالله و رز وحشي ديد كه باد آنها را پراكنده بود 

مي كردند آنچه  مهم نبود مردم چه فكري. دخترك با خوشحالي كالهش را با حلقه بزرگي از آن گل ها تزيين كرد 

او با افتخار سرش را كه با گل هاي زرد و صورتي تزيين داده بود ، . اهميت داشت ، رضايت آن از شكل ظاهري اش بود 

.  باال گرفت و به راهش ادامه داد 

 آني بدون هيچ ترس و واهمه اي به تنهايي راهي. وقتي دخترك به خانه ي خانم ليند رسيد، متوجه شد او رفته است 

در داالن كليسا دختر كوچولوهاي زيادي با لباس هاي سفيد و آبي و صورتي جمع شده و همگي با . كليسا شد 

دختر كوچولوهاي اونلي چيزهاي زيادي در . چشماني كنجكاو به دخترك غريبه با آن كاله عجيبش خيره شده بودند 

جري بوت ، پسر كارگر گرين گيبلز م يگفت . ق است خانم ليند گفته بود كه او خيلي بد اخال. مورد آني شنيده بودند 

و پشت كتابچه ها . همه به او خيره شده بودند . كه او دائم مثل ديوانه ها با خودش يا با گل ها و درخت ها حرف مي زند

 نه قبل از سخنراني مقدماتي و نه. به اين ترتيب هيچكس براي دوستي با او پا پيش نگذاشت . پچ پچ مي كردند 
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سال پيش كالس  12خانم راجرسون زن ميان سالي بود كه از . هنگامي كه آني به كالس خانم راجرسون فرستاده شد 

روش تدريس او به اين ترتيب بود كه از روي سوال هاي فصل نامه مي خواند و بعد . روزهاي يك شنبه را اداره مي كرد 

او اغلب به آني خيره مي شد و آني به كمك . بدهد ، خيره شد  با نگاهي سرسختانه به دختر بچه اي كه قرار بود جواب

البته بي ترديد نه از سوال چيز زيادي مي فهميد و نه از . تمرين هاي ماريال ، مي توانست به سواالت پاسخ بدهد 

.  جواب

ت ،احساس آني از خانم راجرسون خوشش نيامد و از اينكه مي ديد آستين لباس همه ي دختر هاي كالس ، پفي اس

.  او واقعا احساس مي كرد بدون آستين هاي پفي زندگي هيچ ارزش ندارد. سرخوردگي مي كرد 

خوب ، از كالس يك شنبه ها خوشت آمد ؟   -

دخترك در راه ،گل هاي پژمرده را از كالهش كنده بود و . اين نخستين سوال مرايال پس از بازگشت آني به خانه بود 

.  ييه نشدمارليا موقتا متوجه قض

.  خيلي عذاب آور بود .نه ، اصال  -

.  آني شرلي: ماريال با لحن سرزنش آميز گفت 

سپس برگ هاي شاداب را بوسيد و براي گل هاي آويز دست . آني آه بلندي كشيد و روي صندلي گهواره اي نشست 

و اما در مورد كالس يك شنبه . اند  حتما در نبود من ، حتما در نبود من خيلي احساس تنهايي كرده: تكان داد و گفت 

بعد . خانم ليند رفته بودم و من به تنهايي راهي كليسا شدم . همهان طور كه گفته بوديد، رفتار خوبي داشتم . ها 

. همراه دختربچه هاي زيادي وارد كليسا شدم و در طول سخنراني مقدماتي ، روي يك نيمكت كنار پنجره نشستم 

پنجره . اگر كنار پنجره نبودم ، نمي توانستم تا پايان دعا دوام بياورم.ني و خسته كننده خواند آقاي بل يك دعاي طوال

.  بنابراين به آنجا خيره شدم و به چيزهاي باشكوهي فكر كردم. رو به درياچه ي آب ها درخشان بود
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.  تو بايد به حرف هاي آقاي بل گوش مي دادي . تو نبايد چنين كاري مي كردي ، -

در ضمن به نظر نمي آمد به اين كارعالقه چنداني داشته . ولي او با من حرف نمي زد با خداحرف مي زد : ني جواب داد آ

البته من خودم چند . به نظر من او احساس مي كرد خدا آنقدر دو از دسترس است كه صداي او را نمي شنود . باشد

فيد روي درياچه خم شده بودند و نور خورشيد از ميان شاخ و يك رديف از درخت هاي بلند و س. دعاي كوتاه خواندم 

ديدن آن منظره بدن مرا به لرزه انداخت . آه ماريال نمي داني چقدر زيبا و رويايي وبد . برگشان به اعماق آب مي تابيد 

.  و دو يا سه بار گفتم كه خدايا متشكرم 

بلند كه نگفتي ؟  : مايال با دلواپسي گفت 

نه . باالخره سخنراني آقاي بل تمام شد و به من گفتند كه بايد به كالس خانم راجرسون بروم . دلم گفتم توي . نه  -

من سعي كدم خيال كنم آستين لباس من هم پفي . دختر بچه ديگر هم آنجا بودند كه لباس همه آنها آستين پفي بود 

ور را مي كردم، اما در ميان كساني كه آستين هايشان اما نتوانستم وقتي در اتاقم تنها بودم به راحتي اين تص. است 

.  واقعا پف دارد، چنين كاري شدني نيست 

.  اميدوارم بودم اين را بداني . در كالس يك شنبه ها به جاي فكر كردن به مدل آستين ،بايد به درس گوش بدهي  -

ون كار منصفانه اي نمي كرد كه بيشتر البته خانم راجرس. من به سوال هاي زيادي جواب دادم . آه درست است  -

چون احساس كردم . اما اين كار را نكردم . من هم سوال هاي زيادي داشتم كه از بپرسم. سوال ها را از من مي پرسيد 

او از من پرسيد كه چيزي . بعد همه دختر ها تفسيرهايي را كه حفظ كرده بودند ، خواندند . او حرف مرا نمي فهمد 

را از حفظ  "سگي بر مزار صاحبش  "اما اگر اجازه بدهد مي توانم . من به او گفتم كه چيزي بلد نيستم . بلدم يا نه 

اين مطلب در كتاب سومي ها هست و با اينكه موضوعش چندان رطبي به مذهب ندارد، اما غم انگيز و . بخوانم 

ست تا يك شنبه آينده تفسير نوزدهم را ياد او گفت كه الزم نيست چنين كاري را بكنم و از من خوا. رمانتيك است 

خيلي با شكوه بود ، مخصوصا دو خط آن واقعا بدنم را به . من بعد از كالس آن تفسير را بارها در كليسا خواندم . بگيرم 
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 گردان "البته من معي  ". كشتگان گرداب ، چون برگ هاي خزان ، در آن روز جهنمي فرو مي افتادند ". لرزه در آورد 

نمي توانم براي از حفظ خواندنش تا هفته بعد صبر . را نمي دانم ، اما به نظر خيلي حزن انگيز مي آيد  "و روز جهنمي 

بعد از كالس چون خانم ليند خيلي دور بود ، از خانم . مي خواهم تمام طول هفته خواندش را تمرين كنم . كنم 

من تا جايي كه مي توانستم ساكت نشستم و به متن . انم بدهدراجرسون خواهش كردم كه نيمكت خانوادگي شما را نش

اگر من جاي كشيش بودم موضوع كوتاه تر و . خيلي طوالني بود . وحي ،بخش سوم ، آيه هاي دوم و سوم گوش كردم 

ه فكر كنم كشيش آن را طوري انتخاب كرده بود ك. موعظه هم خيلي طول و دراز بود . جذاب تري را انتخاب مي كردم 

در واقع مشكلش اين بود كه . به نظر من او اصال شخصيت جالي نداشت . به نظر نمي آمد قدرت خيال بافي داشته بشد 

ذهم را آزاد گذاشتم تا به . من زياد به حرف هايش گوش نكردم . به نظر نمي آمد قدرت خيال بافي داشته باشد 

.  چيزهاي سرگرم كننده ري فكر كنم 

ه همه ي اين جمله ها بايد اصالح شوند ، اما واقعيت انكار ناپذير اين بود كه بعضي از حرف هاي ماريال مي دانست ك

آني مخصوصا آنچه كه راجع به موعظه كشيش و دعاي آقاي بل گفته بود ف همان نقاط نظراتي بود كه ماريال سال ها 

حرمانه و ناگفته اش ناگهان به شكلي توهين او احساس مي كرد افكار م. در قلبش نگه داشته و به زبان نياورده بود 

.  آميز در قالب جمله هاي اين دخترك غافل ، بيان مي شوند 

  12فصل 

يك عهد و پيمان رسمي  

.  او از خانه ي خانمم ليند برگشت و آني را صدا كرد. جمعه بعد ماريال جريان كاله پر از گل را شنيد 

خانم ريچل مي گفت كه تو يك شنبه موقع رفتن به كليسا كالهت را به طرز مسخره اي با گل هاي رز و آاللع !آني -

واقعا از اين كار چه منظوري داشتي ؟ فكر مي كردي خودت را خوشگل كرده اي ؟  .تزيين كرده بودي 

.  آه مي دانم رنگ صورتي و زرد به من نمي آيد: آني گفت 
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.  واقعا كه بچه بدي هستي . گل زدن به كاله هررنگي كه داشته باشد ، كار مسخره اي است !مي گوييچرا مزخرف  -

؟ خيلي از دختر بچه ها آن روز به . گل زدن به كاله با گل زدن به لباس چه تفاوتي دارد : آني مصرانه پاسخ داد 

پس آن كار چرا مسخره نيست ؟  . لباسشان گل زده بودند 

.  نمي خواست با وارد شدن به چنين بحثي موضع موضع مقتدرانه اش را از دست بدهد ماريال دلش 

ديگر نشنوم كه از اين دسته گل ها به آب بدهي . اين طوري به من جواب نده آني اين كار تو واقعا احمقانه بوده  -

تا او .كند و او را ببلعد  خانم ريچل مي گفت كه وقتي تو با آن وضع وارد شدي ، دلش مي خواست زمين دهان باز.

او گفت مردم چه حرف هايي . خواسته به تو نزديك بشود و بگويد آن گل ها را دور بريزي ،ديگر خيلي دير شده بود 

حتما فكر كرده اند كه من هم عقل درست و حسابي ندارم كه گذاشته ام تو ان شكلي به كليسا . پشت سرت زده اند 

.  بروي 

. آه ، معذرت مي خواهم نمي خواستم شما را ناراحت كنم : هايش سرازير شده بودند ، گفت  آني در حالي كه اشك

خيلي از دختر ها به .رزها و آالله ها آنقدر قشنگ و خوشبو بودند كه فكر كردم بهتر است كالهم را با آنها تزيين كنم 

شايد بهتر باشد مرا به يتيم خانه . ردمكالهشان گلهاي مصنوعي زده بودند ، ولي مثل هاينكه من آبروي شما را ب

البته تحمل اين كار براي من خيلي سخت است ، حتي ممكن است مريض شوم چون همانطور كه مي بينيد . برگردانيد 

.  خيلي راغرم اما بهتر از آن است كه آبروي شما را ببرم 

من تو را به يتيم خانه بر نمي . عاقل باش  :ماريال كه به خاطر به گريه انداخت آني از دست خودش عصباني بود گفت 

برايت . ديگر گريه نكن . فقط دلم مي خواهد تو هم مثل بقيه دختر ها رفتار كني و خودت را انگشت نما نكني . گردانم 

من االن مي خواهم بروم و از خانم بري يك الگوي دا. داينا بري امروز بعد از ظهر به خانه برگشته . يك خبر جديد دارم 

.  تو هم اگر دوست داري با من بيا و با داينا آشنا شو. قرض بگيرم 
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او از جايش . آني در حالي كه قطره هاي اشك هنو زروي صورتش مي درخشيدند ، دست هايش را به هم قالب كرد 

.  بلند شد و دستمالي كه مشغول حاشيه دوزي آن بود به زمين افتاد 

اگر از من خوشش نيايد چه ؟ در ان وصرت اين ...حاال كه وقتش رسيده ، واقعا مي ترسم ..... آه ، ماريال من مي ترسم  -

.  غم انگيز ترين اتفاق زندگيم خواهد بود 

به نظر من داينا از تو . اين قدر هم از كلمات عجيب و غريبي كه مناسب سن تو نيستند ، استفاده نكن . هول نشو  -

اگر به دلش ننشيني بايد دوستي با داينا را . كني دل مادرش را به دست بياري  خوشش ميايد ولي تو بيشتر بايد سعي

اگر او ماجراي رفتارت با خانم ليند و به كليسا رفتنت با آن كاله پر از گل را شنيده باشد معلوم نيست . فراموش كني 

! واي خدا . گفت انگيزت نكني تو بايد مودب باشي و سعي كني از ان سخنراني هاي ش. درباره ات چه فكري مي كند 

بچه چرا مي لرزي ؟  

آه : او در حالي كه كالهش را روي سرش مي گذاشت گفت . صورت آني مثل گچ سفيد شده بود و بدنش مي لرزيد 

ماريال تو هم اگر جاي من وبدي و مي خواستي به ديدن دختر كوچولويي بروي كه آرزو داشتي دوست صميمي ات 

.  مي دادي كه شايد مادرش از تو خوشش نيايد ، همين طور هيجان زده مي شدي بشود ، اما احتمال

خانم بري با . آنها پس از گذشتن از رودخانه و باال رفتن از تپه درختان صنوبر و كاج ، به اورچرد اسلوپ رسيدند 

آن طور كه گفته مي شد او زني قد بلند با چشمها و موهاي سياه بود و . شنيدن صداي در از آشپزخانه بيرون آمد 

فكر مي كنم . چه طوري ماريال ؟ بيا تو :او با لحني صميمي گفت . نسبت به بچه هايش به شدت سخت گيري مي كرد 

اين همان دختر كوچولويي باشد كه به فرزندي قبول كرده ايد ؟  

.  بله ، اين آني شرلي است : ماريال گفت 

.  البته آنه تصورش كنيد  -
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خانم بري كه به نظر . ه هنوز از شدت هيجان مي لرزيد تصور كرد كه نبايد اين تذكر مهم را فراموش كند آني با اينك

حالت چه طور : مي آمد جمله او را نشنيده يا به آن اهميت نداده است ، با دخترك دست داده و با مهرباني به او گفت 

است ؟  

.  فشار است اما روحم تحت . از نظر جسمي خوبم . ممنون خانم  -

كلماتم زياد كه عجيب نبودند ؟  : بعد رو به ماريال كرد و پچ پچ كنان پرسيد 

او دختر كوچولوي زيبايي . داينا رو ي كاناپه نشسته بود و با ورود مهمانان ،كتابي را كه مشغول خواندنش بود ، بست

ت و گشاده رويي را از پدرش به ارث برده بود كه چشم ها و موهاي سياهش به مادرش رفته بود ، گونه هاي سرخي داش

.  بود 

انقدر هم با كتاب خواندن . داينا آني را به باغ ببر و گل هايت را نشانش بده . اين دختر من داينا است : خانم بري گفت 

.  چشم هايت را خسته نكن 

من هم به خاطر تشويق ها و حمايت دائم كتاب مي خواند : با بيرون رفتن دختر ها خانم بري رو به ماريال كرد و گفت 

هميشه سرش توي كتاب است خيلي خوب مي شود اگر يك هم بازي داشته . هاي پدرش نمي توانم جلويش را بگيرم

.  شايد اين طوري كمي از خانه بيرون برود . باشد 

دند ، آني و داينا از داخل باغ جايي كه پرتو هاي خورشيد از ميان شاخه هاي كاج هاي كهنسال به سمت غرب مي تابي

.  كنار زنبق هاي زيبا ، با خجالت به يكديگر نگاه مي كردند 

آن مكان زيبا با بيد هاي . باغ بري مملوو از گل هاي رنگارنگ بود كه قلب آني از تماشاي آنها به لرزه مي افتاد 

كناره هاي كوره راه هاي .ه بودند كهنسال و كاج هاي بلند محاصره شده بود و گل هاي زيادي زير سايه درختان روييد

باغ به طور مرتب با پوسته هاي صدف محصور شده و مانند روباني قرمز و نمناك ، زمين را تقسيم بندي كرده بودند و 
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در باغ گل هاي زيادي از قبيل شقايق هاي سرخ ، نرگس هاي سفيد و خوشبو . از ميان بستر گل ها مي گذشتند 

، كوكب هاي سفيد ، آبي و صورتي ، دسته هاي نعنا ، نرگس هاي زرد و شبدر هاي خوشبو با ،رزهاي اسكاتلندي معطر 

افشانه هاي سفيد و پرمانندشان بودند كه ، نور خورشيد ، نيزه هاي سرخ رنگش را ازميان شاخه هاي درختان به طرف 

.  آرام باد نيز به گوش مي رسيد  در اين ميان صداي وزوز زنبورها و خش خش ناشي از گذر. آنها نشانه رفته بود 

فكر مي كني بتواني يك ... آه داينا :باالخره آني در حالي كه دست هايش را به هم قالب كرده بود با صدايي آرام گفت 

آن قدر كه بتواني دوست صميمي ام بشوي ؟  .....ذره مرا دوست داشته باشي 

من واقعا خوشحالم تو براي . چرا كه نه : او هميشه قبل از حرف زدن مي خنديد بعد با صراحت گفت .... داينا خنديد 

اين نزديكي ها هيچ دختر بچه اي زندگي نمي . زندگي به گرين گيبلز آمديداشتن يك همبازي واقعا لذت بخش است 

.  بازي كنم  خواهرم هم خيلي كوچك است و من نم يتوانم با او. كند 

قسم مي خوري هميشه و تا ابد دوست من بماني ؟  : آني با اشتياق گفت 

.  ولي قسم خوردن كار درستي نيست : داينا كه از حرف آني تعجب كرده بود با لحني سرزنش آميز گفت 

.  ولي دو نوع قسم خوردن وجود دارد و نوعي كه من مي شناسم ، كار درستي است  -

.  ولي من فقط يك نوع آن را مي شناسم : داينا با ترديد گفت 

.  چرا يك نوع ديگر هم هست كه فقط يك جور عهد و پيمان رسمي است  -

چه طور بايد انجامش داد؟  . خوب من اين كار را بلد نيستم : داينا گفت 
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مي توانيم تصور كنيم كه اين راه ها آب روان . بايد از روي آب روان ،دست هايمان را به هم بدهيم : آني با افتخار گفت 

من رسما قسم مي خورم تا زماني كه خورشيد و ماه مي درخشند به دوست صميمي . اول من سوگند را مي گويم . اند 

.  خوب حاال تو بگو و اسم من را جاي اسم خودت بگذار. ام ، داينا بري وفا دار بمانم 

.  د از گفتنش مي خنديد ،تكرار كرد داينا سوگند را درحالي كه قبل و بع

قبال شنيده بودم كه كارهاي عجيبي از تو سر مي زند ، اما احساس مي كنم . تو دختر عجيبي هستي آني : بعد گفت 

.  واقعا از تو خوشم آمده 

ي كه بازوي دو دختر در حال. وقتي ماريال و آني راهي خانه خانه شدند ، داينا تا رسيدن به پل آنها را بدرقه كرد 

آندو با رسيدن به رودخانه قبل از خداحافظي به يكديگر قول . يكديگر را گرفته بودند ، كنار همديگر قدم مي زدند 

.  دادند كه فردا بعدازظهر همديگر را ببينند

ي ؟  خوب با داينا احساس تفاهم كرد: همان طور كه ماريال و آني از باغ گرين گيبلز مي گذشتند ، ماريال پرسيد 

من در اين لحظه خوشحال ! واي ماريال . آه بله : آني كه متوجه لحن كنايه آميز ماريال نشده بود ، آهي كشيد و گفت 

من و داينا مي خواهيم فردا . قول مي دهم امشب دعايم را به بهترين شكل بخوانم .ترين دختر جزيره پرينس ادواردم 

مي شود آن چيني هاي شكسته اي را كه در انبار چوبي . ازي كردن بسازيم در بيشه ي آقاي ويليام بل خانه اي براي ب

به نظر تو تصادف عجيبي نيست ؟قرار است داينا به . اند به من بدهي ؟ تولد داينا در فوريه و مال من در مارس است 

نگل نشانم بدهد كه او مي خواهد جايي را در ج. مي گويد داستان جالب و با شكوهي دارد . من يك كتاب قرض بدهد 

به نظر تو داينا چشم هاي مهربان و پر احساسي ندارد؟من آرزو داشتم كه چشم هاي . پر از گل هاي زنبق است 

او مي خواهد يك عكس به من . قرار است داينا شعر نلي در دره ي فندقي را يادم بدهد . پراحساسي داشته باشم 

با ، آنطور كه داينا مي گفت ، عكس خانمي با پيراهن ابريشمي به رنگ آبي آن عكس زي.بدهد تا به ديوار اتاقم بچسبانم

دلم مي خواست من هم مي توانستم چيزي به . يك شركت سازنده ي چرخ خياطي آن را به داينا داده . آسماني است 
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ت كه دلش مي خواهد الغر او مي گف. من دو نيم سانتي متر از او بلندترم ، اما او خيلي تپل تر از من است . داينا بدهم 

ما . اما من فكر مي كنم اين حرف را براي دلخوشي من گفت . چون آن طوري اندامش قشنگتر مي شود . تر از من باشد 

ما با هم توافق كرديم كه از اين به بعد اسم چشمه ي زير پل . مي خواهيم يك روز به ساحل برويم و صدف جمع كنيم 

اسم قشنگي نيست ؟ قبال در داستاني خوانده بودم كه درباره ي چشمه اي به همين .  بگذاريم "چشمه ي پري  "را 

.  فكر مي كنم درياد اسم يك نوع پري دريايي است . نام بود

در ضمن يك چيز را فراموش نكن آني ، قرار . خوب اميدوارم كه داينا را با پرحرفي هايت كالفه نكني : ماريال گفت 

چون كارهايي داري كه بهتر است هميشه ، اول از همه . تر آن را در حال بازي كردن بگذراني نيست تمام روز يا بيش

.  آنها را انجام دهي 

او كه تازه از فروشگاهي در كارمودي برگشته بود ،با كمرويي بسته . آن روز متيو باعث شد خوشحالي آني تكيل شود 

چون شنيده : ت به ماريال نگاه مي كرد بسته را به آني داد و گفت ي كوچكي را از جيبش درآورد ، و درحالي كه با خجال

.  بودم شكالت دوست داري برايت كمي خريدم 

. خيلي خوب ، بچه آنطور ي نگاه نكن .اوووف ، اين چيزها دندان هايش را خراب مي كند : ماريال غرولند كنان گفت 

حواست باشد كه . اما بهتر بود برايت برگ نعنا مي خريد . خوري حاال كه متيو آنها را برايت خريده مي تواني آنها را ب

.  همه را يكجا نخوري 

؟اين . اجازه دارم نصف آنها را به داينا بدهم . امشب فقط يكي از آنها را مي خورم !اصال . آه ، نه : آني با اشتياق گفت 

.  يزي بدهم طوري بقيه اش بيشتر مزه مي دهد خيلي خوشحالم كه مي توانم به او چ

از اين بابت خيلي خوشحالم ، . خداروشكر كه او خسيس نيست : بعد از رفتن آني به اتاق زير شيرواني ماريال گفت 

خدايا فقط سه هفته است كه او به اينجا آمده ، اما احساس مي كنم يك عمر . چون از بچه هاي خسيس نفرت دارم 

آن قيافه ي حق به جانب را به خودت نگير ، . نم نبودنش را تحمل كنم ديگر نمي توا. است كه با او زندگي كرده ام 
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تو هم الزم نيست مخالفت . اعتراف مي كنم كه از نگه داشتن اين بچه پشيمان نيستم و به او عالقه مند شده ام !متيو 

 . هاي گذشته ام را به من يادآوري كني متيو كاتبرت 
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.  آني بايد تا حاال براي دوخت و دوز بر مي گشت : كرد و گفت  لذت انتظار ماريال به ساعت نگاه

.  آن روز يكي از بعد از ظهر هاي ماه اوت بود و گرماي خورشيد همه چيز را سست و بي حال كرده بود 

حرف  او نيم ساعت بيشتر از زماني كه اجازه داده بودم با داينا بازي كرده ، حاال هم كنار هيزم ها نشسته و با متيو -

آن پيرمرد هم حتما با ساده لوحي تمام به حرف هايش گوش . مي زند ،در حالي كه م يداند االن وقت كار كردن است 

هر چقدر آن دخترك بيشتر حرف . تا به حال نديده بودم هيچ مردي اين طور شيفته ي يك دختر بچه بشود . مي دهد 

شنيدي . آني شرلي همين االن بيا اينجا . خوشش مي آيد  مي زند و چيزهاي عجيب تري تعريف مي كند ،او بيشتر

چي گفتم؟  

چشم هايش برق مي . آني با شنيدن صداي ضربه هايي كه به پنجره شرقي خورد ،دوان دوان از حياط وارد خانه شد 

زدند ، گونه هايش سرخ شده بودند و و موهاي بافتهه نشده اش چو سيالبي درخشان در پشت سرش موج بر مي 

به . آه ماريال ، قرار است هفته ي آينده از طرف كالس يك شنبه ها به پيك نيك برويم : او نفس زنان گفت . داشتند 

خانم بل مدير و خانم ريچل ليند هم . درست كنار درياچه درياچه ي آب هاي درخشان . مزرعه آقاي هارمون اندروز 

من هم مي توانم بروم ؟  ! آه ماريال . بستني فكرش را بكن ماريال ، . قرار است بستني درست كنند 

به تو گفته بودم چه ساعتي به خانه بيايي ؟  !اگر وقت كردي يك نگاهي هم به ساعت بينداز ، آني  -
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. ماريال اجازه مي دهي من هم بروم ؟آه ، من تا به حال به پيك نيك نرفته ام . فكر پيك نيك را بكن .... ساعت دو 

ديده بودم ، اما هرگز  خواب پبك نيك را 

!  دوست دارم بدانم چرا به حرفم گوش ندادي ،آني . بله گفته بودم ساعت دو واالن يك ربع به سه است  -

بعد تازه .اما تو كه نمي داني ايستگاه جنگلي ما چقدر جالب شده !تا جايي كه ممكن بود سعي خودم را كردم ؛ ماريال  -

خواهش مي كنم اجازه مي .. بايد جريان پيك نيك را براي متيو تعريف مي كردم متيو شنونده ي خيلي خوبي است 

دهي بروم ؟  

وقتي به تو مي گويم فالن . چي ، مقاوت كني ... نمي دانم ..يستگاه جنگلي تو بايد ياد بگيري در مقابل وسوسه ا -

در ضمن لزومي . ساعت بايد خانه باشي،منظورم اين است كه دقيقا راس همان ساعت بيايي خانه، نه نيم ساعت ديرتر 

.  تواني بروي  و اما درباره ي پيك نيك البته كه مي. داشت سر راهت براي يك شنونده ي خب هم سخنراني كني 

اما خودت كه مي . ولي داينا مي گويد كه همه بايد يك سبد خوراكي با خودشان بياورند ....ولي: آني با لكنت گفت 

وبا اينكه رفتن به پيكنيك بدون لباس آستين پفي اشكال چنداني ندارد ، .... و. داني ماريال ، من آشپزي بلد نيستم 

از وقتي كه داينا اين موضوع را گفته ، دارم توي دلم .غرور مرا جريحه دار مي كند  ولي نداشتن يك سبد خوراكي واقعا

.  دعا مي خوانم شايد راه حلي پيدا شود 

.  خيلي خوب ، ديگر الزم نيست دعا بخواني من برايت خوراكي مي پزم  -

كه از خوشحالي در پوستش نمي گنجيد ، بعد درحالي . آه واقعا ممنونم . آه چقدر تو مهرباني . آه ماريالي عزيز و خوبم 

اين نخستين بار در زندگي ماريال بود كه لب هاي . خودش را در آغوش ماريال انداخت و گونه هاي بي رنگش را بوسيد 

اما او براي آنكه . كودكي داوطلبانه صوتش را لمس مي كرد و اين حس شيرين و ناگهاني بدنش را ب لرزه انداخت 

خوب ، خوب اين بوسه هاي بي معني را تمام : نوارش پرحرارت آني پنهان كند ، با لحني خشن گفت خوشحاليش را از 

اما تو خيلي .به زودي بايد اين كار ررا هم ياد بگيريو مي خواستم همين روزها چند درس آشپزي يادت بدهم. كن 
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موقع آشپزي بايد . ادل تر شود خيال پردازي و من منتظر بودم قبل از شروع آموزش آشپزي ، رفتارت كمي متع

حاال هم مشغول تكه دوزي شو و تا قبل از زمان . حواست كامال جمع باشد و وسط كار ناگهان در روياهايت غرق نشوي 

.  خوردن چاي ، تكه دوزي چهارگوشت را تمام كن 

سفيد و قرمز كوچك آي بعد از پيدا كردن سبد لوازم خياطي اش آهي كشيد و جلوي تعداد زيادي از لوزي هاي 

اصال از تكه دوزي خوشم نمي آيد به نظر من بعضي از كارهاي خياطي جالبند ، اما در : نشست و با بي حوصلگي گفت 

بايد پشت سر هم كوك بزني ، ولي باز هم به هيچ نتيجه ي خوبي . . تكه دوزي هيچ چيزي براي خيال بافي وجود ندارد 

دهم آني دختري از گرين گيبلز در حال تكه دوزي باشم ، تا آني دختي از هيچ  اما به هرحال ترجيح مي. نمي رسي 

دلم مي خواهد وقتي با داينا بازي م يكنم ، زمان به همين كندي كه موقع تكه دوزي . كجا و فقط در حال بازي كردن 

. يال بافي ها با من است مسوليت همه ي خ. نمي داني چقدر به ما خوش گذشت ! واي ، ماريال. پيش مي رود ، بگذرد 

آن تكه زميني كه د حاشيه رودخانه . داينا هم بقيه مارها را به خوبي بلد است . چون در اين كار مهرات كافي دارم 

قرار دارد و از بين مزرعه ما و مزرعه آقاي بري مي گذرد را يادت مي آيد ؟آنجا متعلق به آقاي ويليام بل است درست 

آنجا رويايي ترين جايي است كه . خت هاي سفيد توسكا ، يك حلقه ي كوچك تشكيل داده اند در گوشه اي از آن در

. من و داينا خانه بازيمان را همان جا درست كرديم و اسمش را گذاشتيم ايستگاه جنگلي !مي تواني تصور كني ، ماريال 

اسم قشنگ و شاعرانه اي نيست ؟  

تقريبا تمام ديشب داشتم به اين مضوع فكر مي كردند و درست . ه ام من براي پيدا كردن اسمش خيلي وقت گذاشت

ما يك خانه . داينا با شنيدن اين اسم واقعا مسحور شد . لحظه اي كه نزديك بود خوابم ببرد ، اين اسم به من الهام شد 

ا كه چوشيده از خزه بودند ميايي؟ا دو تا سنگ بزرگ ر!.... ي شيك درست كرديم ، بايد بيايي و از نزديك ببيني ماريال 

به عنوان صندلي انتخاب كرديم و براي درست كردن قفسه ها چند تخته را از يك از يك درخت به درخت ديگر وصل 

البته همه ي آنها شكسته بودند ، ولي آسان ترين كار دنيا اين است كه . بعد ظرف هايمان را رويشان چيديم . كرديم 

ما . يك تكه از يكي ازبشقاب ها طرح يك پيچك زرد و قرمز را داشت كه خيلي زيبا بود. د تصور كن آنها كامال سالم ان

داينا آن را ميان درختان . ليوان پري ها مثل يك خواب ، رويايي بود . آن را كنار ليوان پري ها ،در سالن گذاشتيم 
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كمان كوچكي كه هنوز بزرگ نشده اند و نگين . آ ليوان پر از طرح رنگين كمان است . پشت آشپزخانه شان پيدا كرد 

مادر داينا گفت كه آن ،المپ شكسته ايست كه قبال استفاده مي كرده اند و اما ما ترجيح داديم كه تصور كنيم كه پري 

.  ها يك شب ، بعد از تمام شدن مجلس رقصشان آن را جا گذاشته اند 

حاال ببينم مي تواني به همين اندازه هم ! خدايا !واي . يتو ده دقيقه است كه داري حرف مي زن! آني : ماريال گفت 

  . ساكت بماني

اما در تمام طول هفته درباره ي پيك نيك صحبت كرد ، به پيك نيك فكر كرد و خواب . آني جلوي زبانش را گرفت 

ادامه پيدا كند ، داشت  روز شنبه باران گرفت و فكر اينكه مبادا اين باران تا چهارشنبه و بعد از آن. پيك نيك را ديد 

  . ، تكه دوزي بيشتري به دخترك محول مي كرد. ماريال هم براي مشغول كردن ذهن او. او را ديوانه مي كرد 

روز يكشنبه آني هنگام برگشتن از كليسا به خانه براي ماريال تعريف كرد هنگامي كه كشيش از باالي سكو برنامه ي 

  . ر بدنش از فرط هيجان يخ كرده بودپيك نيك را اعالم مي كرد ، چه طو

تا آن لحظه نتوانسته بودم واقعا باور كنم كه قرار است به پيك . مثل لرزه اي بود كه از پشتم باال برود و پايين بيايد  _

اما وقتي كشيش موضوعي را روي سكوي وعظ اعالم مي . مي ترسيدم همه ي اينها را خيال كرده باشم . نيك برويم 

  . اره اي جز باور كردنش نداريكند ، چ

مي ترسم با اين وضع چيزهاي زيادي در !تو بيش از حد به مسائل اهميت مي دهي ،آني : ماريال آهي كشيد و گفت 

  . زندگي باعث نااميدي ات شوند

اوري ممكن است خيلي چيزها را بدست ني . نصف لذت هرچيز ،انتظاري است كه برايش مي كشي!ماريال!آه : آني گفت 

خانم ليند مي گويد كه آدم خوشبخت كسي است كه انتظار هيچ . ،اما مي تواني از انتظار كشيدن برايشان ، لذت ببري 

اما به نظر من انتظار نكشيدن بدتر از نااميد شدن . چيزي را نمي كشد ؛ چون در اين صورت هرگز نااميد نمي شود 

  . است
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او هميشه قبل از . به كليسا ، سنجاق سينه ي ياقوتش را به لباسش زده بود  ماريال آن روز هم مثل هميشه براي رفتن

رفتن به كليسا ، آن سنجاق سينه ي ياقوت را به لباسش مي زد ؛ زيرا احساس مي كرد فراموش كردن آن به اندازه ي 

ترين دارايي ماريال  آن سنجاق سينه ي ياقوت ، ارزشمند. فراموش كردن انجيل ، يا سكه ي اعانه توهين آميز است 

 يكي از دايي هاي دريانوردش آن را به مادرش داده و به همين ترتيب پس از مادرش ، به ماريال به ارث رسيده بود. بود 

آن سنجاق ، يك بيضي با مدلي قديمي بود كه بافته ي كوچكي از موهاي مادرش در قوطي كوچك وسط آن قرار  .

اطالعات ماريال در مورد سنگ هاي قيمتي آن قور اندك . ن را احاطه كرده بودند داشت و ياقوت هاي زيبا و ظريفي آ

بود كه نمي دانست آن ياقوت ها واقعا چقدر ارزش دارند ، اما از زيبايي آنها آگاه بود و مي دانست كه چطور زيرگلو و 

  . آن را ببيندروي پيراهن ساتن قهوه اي رنگش مي درخشند ؛ اگرچه خودش نمي توانست تاللو بنفش 

  . هنگامي كه آني براي نخستين بار سنجاق سينه ماريال را ديد ،با نگاهي تحسين آميز مجذوبش شد

من نمي فهمم تو در حالي كه چنين چيزي را به لباست زده اي چه طور مي تواني به . چه سنجاق باشكوهي !آه ماريال _

آنها شبيه . به نظر من ياقوت ها واقعا قشنگ اند . ي توانستم اگر من جاي تو بودم ، نم. موعظه يا دعا گوش بدهي 

خيلي وقت پيش ، زماني كه هرگز الماس نديده بودم ، مطلبي درباره اش . همان تصوري اند كه من از الماس داشتم 

ولي يك روز . فكر مي كردم الماس ، يك سنگ صورتي درخشان است . خواندم و سعي كردم شكلش را تصور كنم 

البته آن هم خيلي قشنگ بود ، . تي روي انگشتر خانمي ، يك الماس واقعي ديدم ، از فرط نااميدي به گريه افتادم وق

اجازه مي دهي آن را يك دقيقه در دستم بگيرم ! ماريال  . اما هيچ شباهتي به تصوري كه من از الماس داشتم ،نداشت

قوت مي شود ؟  ؟ به نظر تو روح گل هاي بنفشه است كه تبديل به يا
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آني همان طور كه در آشپزخانه در . عصر زود دوشنبه ي قبل از پيك نيك، ماريال با چهره اي درهم از اتاق بيرون آمد

شور و حرارت صدايش هم نشان مي داد كه آن .را مي خواند"نلي در دره ي فندق"حال پوست كردن نخود ها بود آواز

 .گرفته استرا از داينا ياد 

تو سنجاق سينه ي مرا نديدي؟ تا جايي كه يادم مي آيد، ديروز بعد از برگشتن از كليسا آن را به جاسوزني زدم، ! آني-

 .اما االن پيدايش نمي كنم

. رفته بوديد، ديدم"كمك به كليسا"من آن را امروز بعد از ظهر، وقتي شما به جلسه ي...من":آني به كندي جواب داد

تم از جلوي اتاقتان رد مي شدم آن را روي جاسوزني ديدم، به خاطر همين وارد اتاق شدم تا تماشايش وقتي داش

 ".كنم

 "به آن دست زدي؟":ماريال با تحكم گفت

 ".آن را برداشتم و به سينه ام زدم تا ببينم چه شكلي مي شوم. بـ بـ بله":آني گفت

دوما نبايد به سنجاق . اوال نبايد وارد اتاق من مي شدي. است اين يك نوع فضولي. تو حق نداشتي چنين كاري بكني-

 خوب، آن را كجا گذاشتي؟.سينه اي كه مال من است دست مي زدي

. قصد فضولي نداشتم! باور كن، ماريال. حتي يك دقيقه هم روي لباسم نماند. من آن را روي ميز داخل اتاق گذاشتم! آه-

تحان كردن سنجاق سينه كار اشتباهي باشد، اما حاال كه فهميدم، ديگر آن را فكر نمي كردم وارد شدن به اتاق و ام

 .اين، يكي از اخالق هاي خوب من است؛هرگر يك كار اشتباه را دوبار انجام نمي دهم. تكرار نمي كنم

ديگري حتما آن را بيرون برده اي يا جاي . سنجاق سينه روي ميز نيست.تو آن را آن جا نگذاشته اي":ماريال گفت

 ".گذاشته اي

البته يادم نيست كه . من آن را همان جا گذاشتم":آني بدون معطلي و با لحني كه به نظر ماريال گستاخانه آمد، گفت

 ".آن را به جا سوزني زدم يا روي سيني و چيني گذاشتم، اما مطمئنم كه آن را از اتاق بيرون نياوردم
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اگر سنجاق سينه را داخل اتاق گذاشته باشي، بايد هنوز آن جا . كنم مي روم و يك بار ديگر نگاه مي":ماريال گفت

 ".اما اگر نباشد، معلوم مي شود كه با آن كار ديگري كرده اي.باشد

اما بدن . ماريال به اتاقش رفت و همه جا را گشت؛از روي ميز گرفته تا هرجاي ديگري كه ممكن بود سنجاق آنجا باشد

 .آشپزخانه برگشتآن كه به نتيجه اي برسد به 

حاال بگو ببينم چه كارش .طبق گفته ي خودت تا آخرين كسي بوده اي كه به آن دست زده اي. سنجاق غيب شده!آني-

 .شايد آن را بيرون برده اي و گم كرده اي. كرده اي؟راستش را بگو

سنجاق سينه را از اتاق . تممن راستش را گف. نه":آني در حالي كه به ماريال حق مي داد عصباني باشد، با جديت گفت

. حتي اگر به خاطر اين حرف مرا به سلول بيندازيد، اگر چه دقيقا نمي دانم سلول چه جور جايي است. بيرون نبرده ام

 ".همين كه گفتم. اما حرفم را عوض نمي كنم

بنابراين به .جبازي داردجمله ي آخر آني فقط تاييدي براي گفته هايش بود، اما ماريال احساس كرد او قصد مقاومت و ل

ديگر نمي خواهم چيزي بشنوم، مگر اين كه تصميم . كامال مشخص است! تو داري دروغ مي گويي آني":تندي گفت

 ".حاال به اتاقت برو و آن قدر آنجا بمان تا اعتراف كني. بگيري واقعيت را بگويي

 "نخود ها هم با خودم ببرم؟":آني متواضعانه گفت

 .كاري را كه گفتم انجام بده. ا پاك مي كنمنه خودم آن ها ر-

. او نگران سنجاق ارزشمندش بود. وقتي آني به اتاقش رفت، ماريال با ذهني مغشوش، سرگرم انجام دادن كارهايش شد

اگر آني، سنجاق را گم كرده بود، چه مي شد؟يك دختربچه چقدر بايد بدجنس باشد كه كاري را معلوم است انجام 

 !بعد هم آن قيافه ي معصوم را به خودش بگيرد! ار كندداده است، انك

منظور من اين نيست كه او آن را ":ماريال همان طور كه با عصبانيت نخود ها را پوست مي كند، با خودش فكر كرد

 مگر اين كه بعد از. كار خودش است، مطمئنم. او فقط آن را براي بازي يا خيال بافي برداشته.دزديده، يا چنين چيزي
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به هر حال سنجاق سينه غيب شده و به ! بيرون آمدن آني و و قبل از رفتن من به آن جا، يك روح وارد اتاق شده باشد

معلوم مي شود كه به جز از كوره در . نظر من او آن را گم كرده و حاال از ترس تنبيه شدن مي ترسد حقيقت را بگويد

ك ازت كه نتواني به بچه اي كه در خانه ات زندگي مي كند، خيلي وحشتنا. رفتن، گاهي اوقات دروغ هم مي گويد

اگر . اين ويژگي هاي آني مرا بيشتر از گم شدن سنجاق ناراحت مي كند. اعتماد كني؛ يك بچه ي حيله گر و دروغ گو

 ".راستش را به من مي گفت، اين قدر دلخور نمي شدم و چندان اهميتي به گم شدن سنجاق نمي دادم

قبل از . عصر ماريال هر چند دقيقه يك بار به اتاقش رفت و دنبال سنجاق گشت، ولي آن را پيدا نكرددر تمام طول 

آني همچنان اصرار داشت كه از سنجاق سينه خبر . خواب هم سري به اتاق زير شيرواني زد، اما نتيجه اي نگرفت

 .ندارد، اما ماريال باز هم كوتاه نيامد و از حرفش برنگشت

او نسبت به درستكاري آني شك . متيو گيج و دستپاچه شد. ، ماريال داستان را براي متيو تعريف كردصبح روز بعد

 .نداشت

 مطمئني كه پشت ميز نيفتاده؟:اماهمه ي شواهد عليه دخترك بود،بنابراين فقط گفت

ان .م سنجاق غيب شده نه تنها ميز را جلو كشيدم بلكه تمام كشوها و گوشه و كنارهاي اتاق هم گشت:ماريال جواب داد

 .حقيقت كامال واضح و مشخص است نمي شود انكارش كرد!بچه ان را برداشته و حاال دروغ مي گويد ميتوكاتبرت

او اصال دلش نمي خواست در تصميم گيري . ميتو از اينكه در چنين وضعيتي جاي ماريال نبود احساس رضايت مي كرد

 خوب حاال مي خواي چكار كني؟:پرسيدبنابراين با درماندگي .ماريال دخالت كند

او ان قدر در :با جديت گفت. ماريال در مورد قبلي توانسته بود با حبس كردن اني نتيجه ي موفقيت اميزي بگيرد 

شايد اگر بگويد سنجاق را كجا گذاشته .ان وقت تصميم مي گيريم بايد چكار كنيم.اتاقش مي ماند تا اعتراف كند

 !ولي به هر حال او بايد به شدت تنبيه شود ميتو .بتوانيم پيدايش بكنيم
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ولي من در اين قضيه هيچ . خوب،بله تو بايداو را تبيه كني :ميتو در حالي كه كالهش را در دست گرفته بود گفت

 .دخالتي نمي كنم چون خودت اين طور خواسته بودي

واست در اين مورد با خانم ليند مشورت ماريال احساس مي كرد بايد موضوع را از همه پنهان كند حتي دلش نمي خ

كند او با چهره اي درهم به اتاق زير شيرواني رفت و با همان چهره ي درهم خارج شد آني همچنان حاضر به اعتراف 

و ماريال احساس . دخترك ناگهان به گريه افتاد .نبود او روي ادعايش پافشاري مي كرد كه سنجاق را برنداشته است

ت در خود سركوب كرده بودبه اين ترتيب ماريال براي اينكه موضوع را يك سره كند با تحكم ترحمش را به شد

 .تو انقدر در اتاقت مي ماني تا اعتراف كني آني پس خودت را اماده كن:گفت

دا فردا روز پيك نيك است تو كه نمي خواهي من را از رفتن به انجا محروم كني ؟فقط فر!ولي ماريال:اني ناله كنان گفت

بعد از ظهر بيرون مي روم اين طور نيست؟بعد از ان تا هر وقت كه بخواهي اينجا مي مانم ولي من بايد به پيك نيك 

 . بروم

 .تا وقتي كه اعتراف نكردي نه به پيك نيك مي روي نه به هيچ جاي ديگر-

 آه ماريال:اني در حالي كه نفسش بند امده بود گفت

 . و در را بسته بود ولي ماريال از اتاق بيرون رفته

 

صبح روز چهارشنبه خورشيد با چنان درخششي طلوع كرده بود كه گويي مي خواست همه چيز را براي پيك نيك 

زنبق ها عطرشان را به دست باد سپرده بودند تا از همه ي .پرنده ها اطراف گرين گليبز اواز مي خواندند.اماده كند 

درخت هاي داخل گودال مانند هر . ردي سحراميز اتاق ها و سالن را تسخير كنندپنجره ها و درها عبور كرده و مانند و

اما اني پشت .روز صبح كه اني از پنجره ي اتاقش انها را تماشا مي كرد با خوشحالي شاخه هايشان را تكان مي دادند
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يدهو مصمم،لب هايي به هم وقتي ماريال صبحانه ي اني را باال برد دخترك را ديد كه با چهره ي رنگ پر.پنجره نبود

 .فشرده و چشم هايي درخشان روي تخت نشسته است

 .مي خواهم اعتراف كنم!ماريال-

 .او يك بار موفق شده بود اما اين موفقيت نمي توانست چندان خوشايند باشد. ماريال سيني را به كناري گذاشت

 !بگو ببينم چي ميخواهي بگويي آني!آه-

درست همانطور .من سنجاق سينه ي ياقوت را برداشتم:تكرار كردن درس هايش است گفتآني مانند كسي كه در حال 

كه تو گفتي وقتي وارد اتاق شدم نمي خواستم ان را بردارم اما وقتي ان را به سينه م زدم زيباييش به شدت وسوسه ام 

و نقش بانوكورديليا فيس جرالد را كرد پيش خودم فكر كردم چه كيفي دارد اگر ان را با خودم به ايستگاه جنگلي ببرم 

با داشتن يك سنجاق ياقوت واقعي بهتر مي توانستم خودم را بانو كورديليا تصور كنم من و دايانا با گل هاي .بازي كنم

به خاطر همين من سنجاق را برداشتم فكر . رز گردنبند درست كرده ايم، اما گل رز كه با ياقوت قابل مقايسه نيستند 

من همه راه را از جاده رفتم تا زمان بيشتري داشته باشم .قبل از امدن تو مي توانم ان را سرجايش بگذارم مي كردم تا

وقتي داشتم از پلي كه روي اب هاي درخشان است رد مي شدم ان را از لباسم باز كردم تا دوباره ان را نگاه كنم 

خواستم از پل پايين بروم ، سنجاق از ميان انگشت و بعد وقتي مي !نمي داني زير نور خورشيد چه درخششي داشت!آه

پايين و پايين و پايين تر رفت و در اعماق اب هاي درخشان درياچه غرق شد خوب ماريال ........و......هايم سر خورد

 .ديگر بهتر از اين نمي توانم اعتراف كنم

ت قيمتي او را برداشته و گم و گور آن بچه سنجاق ياقو. ماريال احساس كرد قلبش از شدت خشم اتش گرفته است

 .كرده بود
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با اين حال با اين خونسردي انجا نشسته و از جزييات كارش تعريف مي كرد ،بدون انكه حتي به ظاهر ابراز تاسف و 

 .پشيماني كند

نديده اني خيلي وحشتناك است من تا به حال دختري به بدجنسي تو :ماريال در حالي كه سعي مي كرد ارام باشد گفت

 .بودم

لطفا ان را !تنبيه كردن من وظيفه ي توست ماريال. بله حق باتوست و ميدانم كه بايد تنبيه شوم :اني با ارامش گفت

 .همين االن اجرا نكن چون دلم مي خواد با خيال راحت به پيك نيك بروم

ين است البته اين حتي نصف تنبيه تو هم!تو امروز به هيچ پيك نيكي نمي روي اني شرلي!خيال كردي! پيك نيك -

 . اشتباه تو را جبران نمي كند

 .اني از روي تختش پايين پريد و دست ماريال را گرفت

هر . من بايد به پيك نيك بروم اصال من به همين خاطر اعتراف كردم!ماريال!آه!اما تو قول داده بودي!به پيك نيك نروم-

 .خواهش ميكنم!ماريال!آه!طور مي خواهي مرا تنبيه كن، اما اينجوري نه

  اجازه بده به پيك نيك بروم ممكن است ديگر هرگز نتوانم مزه ي بستني را بچشم. خواهش مي كنم

 .ماريال با عصبانيت دستش را از دست اني بيرون كشيد

 همين كه گفتم ديگر نمي خواهم چيزي بشنوم. تو به پيك نيك نمي روي!اين قدر التماس نكن اني -

تصميم ماريال عوض نخواهد شد او دست هايش را به هم قالب كرد ، جيغي كشيد و بعد خودش را  اني فهميد كه

 .باصورت روي تخت انداخت و از شدت درماندگي و نااميدي شروع به گريه كرد

اين دختر ديوانه است هيچ كدام از همسن هاي او چنين !خداي من:ماريا با عجله از اتاق خارج شد و با خودش گفت

 !واي. حتي اگر ديوانه هم نباشد،خيلي بد اخالق است. كارهايي نمي كنند
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مي ترسم حرفي كه ريچل همان روز اول گفت درست از اب در بياد ولي به هر حال كاري است كه شده و من نبايد از 

 گذشته پشيمان باشم

و قفسه ها را ساييد نه قفسه ها كثيف صبح مالل اميزي بود ماريال به شدت كار مي كرد و وقتي بيكار ماند كف ايوان 

 .بودند،نه كف ايوان،اما ماريال بعد سراغ حياط رفت و انجا را زير و رو كرد

 

كمي بعد ، صورت خيس از اشك آني با نگاهي غم بار . وقتي ناهار آماده شد ، ماريال از پايين پله ها آني را صدا زد 

  . پشت نرده پله ها ظاهر شد

  . ار بخوربيا ناه! آني  _

مطمئنم يك روز به خاطر اين . قلبم شكسته . نمي توانم چيزي بخورم ! اشتها ندارم ، ماريال : آني هق هق كنان گفت 

مخصوصا گوشت آب پز با . اما لطفا اصرار نكن چيزي بخورم . اما من تو را مي بخشم . كارت عذاب وجدان مي گيري 

  . ماني كه آدم غم و غصه دارد ، اصال غذاي رمانتيكي نيستگوشت آب پز و سبزيجات براي ز. سبزيجات 

مرد بيچاره بين قضاوت عادالنه و احساس . ماريال با اوقات تلخي به آشپزخانه رفت و جريان را براي متيو تعريف كرد 

و حتي او در حالي كه با بشقاب پر از گوشت آب پز و سبزيجات بازي مي كرد . همدرديش با دخترك گير كرده بود 

خوب ، راستش ، او نبايد سنجاق : گفت . شايد مثل آني احساس ميكرد آن غذا مناسب چنان موقعيت بحراني نيست 

. ولي او خيلي كوچك است ؛ كوچك و احساساتي . يا آن كارهايي را كه تعريف كرده ، انجام مي داد  را برمي داشت 

  ك برود ، آن هم وقتي اين قدر دلش مي خواهد كه برود ؟فكر نمي كني كمي بي رحمي باشد كه نگذاري به پيك ني

به نظر من تنبيهي كه برايش در نظر گرفتهام به قدري ساده است كه ممكن . از تو تعجب مي كنم ! متيو كاتبرت  _

 كاش حداقل كمي احساس تاسف. است او به اندازه كافي ، زشتي كارش را درك نكند ؛ من بيشتر از اين بابت نگرانم 

  . تو اين چيز ها را درك نمي كني و فقط بلدي طرف او را بگيري. مي كرد 
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خودت ! ماريال . ،راستش او خيلي كوچك است و تو بايد اين موضوع را در نظر بگيري  خوب : متيو عاجزانه تكرار كرد 

  . مي داني كه او تا به حال درست تربيت نشده

  . ي شودحاال دارد م: ماريال با حاضر جوابي گفت 

. ناهار كسالت آورد و مالل انگيزي بود .  اين حاضر جوابي ، متيو را مجبور به سكوت كرد ؛ اگرچه او را قانع نكرده بود 

تنها كسي كه از خوردن غذايش لذت مي برد جري بوت ، پسر كارگر بود و مارليا خوشحالي او را نوعي توهين محسوب 

  . مي كرد

، گذاشتن نان ها سرجاي خودشان و غذا دادن به مرغ ها به ياد پارگي كوچكي افتاد كه  ماريال بعد از شستن ظرف ها 

تصميم گرفت برود و . بود  دوشنبه بعد از ظهر بعد از برگشتن ازجلسه ي انجمن ، در شال توري مشكي رنگش ديده 

  . پارگي شالش را بدوزد

به محض آنكه ماريال شالش را بيرون آورد ، نور خورشيد كه از ميان پيچك ها . بود شال داخل جعبه اي در چمدانش 

مي گذشت و از پنجره به داخل مي تابيد ، به جسمي كه از شال آويزان شده بود ، تابيد ؛ جسمي درخشان با تاللو 

ي ياقوت كه از يكي از نخ هاي  ماريال در حالي كه نفسش بند آمده بود ، آن را قاپيد و متوجه شد سنجاق سينه. بنفش 

  ! توري شال آويزان شده بود ، در دستش قرار دارد

چه طور چنين چيزي ممكن است ؟ اين همان سنجاقي است كه فكر مي كردم ! خداي بزرگ : مارليا حيرت زده گفت 

ده ؟ مثل اينكه گرين پس دخترك چه منظوري داشت كه گفت آن را برداشته و گم كر.  االن كف درياچه ي بري افتاده 

فكر . حاال يادم آمد كه دوشنبه بعد از ظهر وقتي شالم را درآوردم آن را يك لحظه روي ميز انداختم . گيبلز جادو شده 

  ! بسيار خوب. مي كنم سنجاق سينه همان موقع به شال گير كرده 

او با . آني ديگر گريه نمي كرد . ي رفت ماريال همان طور كه سنجاق را دردستش نگه داشته بود ، به اتاق زيرشيروان

  . چهره اي افسرده كنار پنجره نشسته بود
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حاال مي خواهم . من سنجاقم را كه به شال توري سياهم گير كرده بود ، پيدا كردم ! آني شرلي : ماريال با ماليمت گفت 

  بدانم منظورت از آن قصه هايي كه امروز صبح تعريف كردي ، چه بود ؟

تو گفته بودي تا زماني كه اعتراف نكنم مرا اينجا نگه مي داري ، من هم تصميم گرفتم : بي حوصلگي گفت  آني با

ديشب بعد از رفتن به رخت خواب جملههاي اعترافم را آماده كردم و . اعتراف كنم تا پيك نيك را از دست ندهم 

ولي با اين . قدر آن را تكرار كردم تا يادم نرود بعد آن . سعي كردم تا جايي كه ممكن است اعتراف جالبي درست كنم 

  . حال تو اجازه ندادي به پيك نيك بروم و همه ي زحمت هايم به هدر رفت

  . ماريال دلش مي خواست بخندد ، ولي جلوي خودش را گرفت

مجبور شوي آن قصه را نبايد به حرف هايت شك مي كردم تا تو . ولي تقصير من بود ! آني هركاري از تو بر مي آيد  _

ولي خوب ، من . اين كار اشتباهي است ....البته تو هم نبايد به كاري كه نكرده بودي اعتراف مي كردي . بسازي 

حاال آماده .مجبورت كردم ؛ بنابراين اگر تو مرا ببخشي ، من هم تو را مي بخشم و همه چيز را از اول شروع مي كنيم 

  . شو تا به پيك نيك بروي

  . ي مثل موشك از جا پريدآن

  يعني هنوز دير نشده ؟! آه ماريال  _

صورتت را . آنها احتماال تازه دور هم جمع شده اند و تا يم ساعت ديگر هم چاي نمي خورند . نه ساعت دو است  _

هم مي فرستم جري را . من هم سبد خوراكيت را پر م يكنم . بشوي ، موهايت را شانه كن و پيراهن راه راهت را بپوش 

  . تا ماديان را آماده كند و تو را به محل پيك نيك برساند

پنج دقيقه پيش به قدري بدبخت بودم كه آرزو مي ! آه ماريال : آني در حالي كه به طرف دست شويي مي دويد ، گفت 

  . ! مكردم اي كاش هرگز به دنيا نيامده بودم و حاال حتي حاضر نيستم جايم را با يك فرشته عوض كن

او نمي توانست سعادتي را كه در قلبش موج . آن شب آني لبريز از شادي و خسته از تكاپو ، به گرين گيبلز برگشت 

  . مي زد ، توصيف كند
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به . مري آليس بل از آن كلمه استفاده كرد . كلمه ي مطبوع را امروز ياد گرفتم . روز خيلي مطبوعي بود ! ماريال ! آه  _

بعد ، همراه آقاي هارمون اندروز روي . ما چاي نوشيديم . ل نشيني نيست ؟ همه چيز واقعا عالي بود نظر تو كلمه د

او . راستي نزديك بود جين اندروز غرق شود . درياچه ي آب هاي درخشان قايق سواري كرديم ؛ هر دفعه شش نفر 

ع كمرش را نمي گرفت ، توي درياچه مي افتاد خم شده بود تا زنبق هاي آبي را بچيند و اگر آقاي اندروز درست به موق

كلمات . بعد ، مابستني خورديم . از آن ماجراهايي بود كه مي شد براي خيلي ها تعرريف كرد . و ممكن بود غرق شود 

  . فقط مي توانم با اطمينان بگويم كه فوق العاده بود! ماريال . براي توصيف آن بستني مرا ياري نمي كنند 

قبول دارم كه اشتباه : ال هنگام رفو كردن جوراب ها ، جريان را براي متيو تعريف كرد و در آخر گفت آن شب ماري

هر وقت ياد اعتراف آني ميوفتد خنده ام مي گيرد ، البته نبايد اين طور باشد ؛ . كردم ، اما از اين ماجرا درس گرفتم 

به عالوه من هم مقصر بودم و باعث شدم او چنين .  اما خوب ، زياد نبايد سخت گرفت. چون او دروغ گرفته بود 

ولي . اما مطمئنم به زودي رفتارش اصالح مي شود . گاهي اوقات واقعا نمي توانم اين بچه را درك كنم . دروغي بسازد 

  . آنچه مسلم است ، اين است كه خانه با وجود او هرگز كسالت بار نمي شود

 14پايان فصل 

 15فصل 

  ههياهو در مدرس

 

 

بي چاره آنهايي كه ! چقدر خوب است كه در چنين روزي زنده ايم ! چه روز باشكوهي : آني نفس عميقي كشيد و گفت 

البته ممكن است آنها هم در طول عمرشان روزهاي خوبي . چون چنين روزي را از دست دادند . نوز به دنيا نيامده اند 

و از همه بهتر اين است كه ما مي توانيم از چنين راه زيبايي به . ود داشته باشند ، اما چنين روزي هرگز تكرار نميش

  مدرسه برويم ، اين طور نيست ؟

  . بله ، اينجا خيلي بهتر است ؛ چون آن طرف جاده گرم و پر از گرد و خاك است -

د اگر بخواهد سه داينا همان طور كه اين حرف را مي زد به داخل سبد ناهارش نگاهي انداخت و در ذهنش محاسبه كر
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دختر كوچولوهاي مدرسه ي . كيك تمشك خوشمزه اش را بين ده دختر تقسيم كند ، به هر نفر چند تكه مي رسد 

خوردن سه كيك تمشك به تنهايي يا تقسيم كردن آن با يك نفر باعث . اونلي هميشه ناهارشان را با هم مي خوردند 

البته بعد از اتقسيم كيك ها بين ده نفر هم آنچه كه به تو مي . شوي مي شود كه تا ابد به خاطر آن كار انگشت نما 

  . رسيد احتماال فقط الي دندانت گير مي كرد

  . مسيري كه آني و داينا از آنجا به مدرسه مي رفتند ، واقعا زيبا بود

رفتن از مسير . ر است آني احساس مي كرد لذت پياده روي هاي بين خانه و مدرسه بههمراه داينا واقعا غيرقابل تصو

  . اصلي خيلي غير شاعرانه بود ، اما گذشتن از كوچه ي عاشق ها و راه درختي ، شاعرانه و خيال انگيز بود

كوچه ي عاشق ها از پايين باغ گرين گيبلز شروع مي شد و از ميان درخت ها تا انتهاي مزرعه ي كاتبرت ادامه پيدا 

مرتع پشتي مي بردند و در زمستان ها از آنجا چوب به خانه مي آوردند هنوز يك  گاو ها را از اين مسير به. مي كرد 

  . ماه از اقامت آني در گرين گيبلز نگذشته بود كه او اسم آنجا را كوچه ي عاشق ها گذاشت

در آن يك  عاشق ها واقعا آنجا قدم نمي زنند ، اما من و داينا يك داستان جالب خوانديم كه: او به ماريال توضيح داد 

اسم قشنگي است ، . به خاطر همين ما هم دلمان خواست چنين چيزي داشته باشيم . كوچه ي عاشق ها وجود داشت 

من آن كوچه را دوست دارم ؛ چون آنجا مي . ما حتي مي توانيم عاشق ها را آنجا تصور كنيم ! نه ؟ خيلي شاعرانه است 

  . ، با صداي بلند فكر كنم توانم بدون آنكه كسي فكر كند ديوانه شده ام

در آنجا داينا به او . آني هر روز به تنهايي از خانه برون مي رفت و از كوچه عاشق ها خودش را به رودخانه مي رساند 

آني هميشه مي . دو دختر كوچولو زير سقفي از شاخه هاي پر برگ افرا به راهشان ادامه مي دادند . ملحق مي شد 

  . جتماعي اند ، چون هر وقت از كنارشان رد مي شوي برايت زمزمه مي كنند و سوت مي زنندافراها خيلي ا: گفت 

سپس از كوچه بيرون مي آمدند ، ا زميان زمين هاي پشتي آقاي بري مي گذشتند و . بعد ، انها به يك پل مي رسيدند 

قرار داشت ؛ يك فرو رفتگي سرسبز  آن سوي درياچه ي بيد ، دره ي بنفشه ها. درياچه بيد را پشت سر مي گذاشتند 

البته آنجا هنوز هيچ بنفشه اي ديده : آني به ماريال گفته بود . و كوچك ، زير سايه ي درختان كهنسال آقاي اندرو بل 

مي تواني آن صحنه را ! ماريال ! آه . نمي شود ، اما داينا م يگويد كه در فصل بهار ، مليون ها بنفشه آنجا را پر مي كنند 

داينا مي گويد تا حاال كسي را مثل . من اسم آنجا را گذاشتم دره ي بنفشه ها . تصور كني ؟ من كه نفسم بند مي آيد 
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خيلي خوب است كه آدم در كاري . من نديده كه بتواند براي همه جا چنين اسم هاي رويايي و جالبي انتخاب كند 

  . رختي را داينا انتخاب كرداستعداد داشته باشد ، اين طور نيست ؟ اما اسم راه د

 !!!! ماريال ولي به هر حال راه درختي قشنگ ترين مكان دنياست ،. چنين اسم ساده اي به ذهن هر كس مي رسد 

 

آنجا راه نسبتا باريك و پرپيچ و . همه ي مردم هنگام قدم زدن در آن مسير ، مثل آني فكر مي كردند . همين طور بود 

په ي بلندي پايين مي آمد و از ميان درختان آقاي بل مي گذشت ؛ جايي كه نور خورشيد از خمي بود كه از باالي ت

. ميان پرده ي سبز رنگ درختان اطراف جاده مي گذشت و زمين را مملو از نقطه هاي نوراني و درخشان م يكرد 

  . ودحاشيه ي آن جاده پر از درخت هاي توسكا با ساقه هاي سفيد و تركه هاي نرم و نازك ب

هواي آنجا هميشه عطر . كف آن را خزه ها ، گل هاي ستاره اي ، زنبق هاي وحشي و گل هاي سرخ پوشانده بودند 

خوشي داشت و صداي آواز پرندگان و زمزمه ي درختاني كه شاخه هايشان را به دست ياد سپرده بودند به گوش مي 

از ميان جاده عبور كند ، ولي اين اتفاق براي آني و داينا گاه به گاه اگر سكوت مي كردي ممكن بود خرگوشي . رسيد 

راه درختي پس از سرازير شدن به داخل دره ، وارد جاده ي اصلي مي شد و درست بعد از تپه . به ندرت پيش مي آمد 

  . ي صنوبر ، مدرسه قرار داشت

نيمكت هاي قديمي راحت و محكمي  داخلش. مدرسه ي اونلي ساختماني سفيد با سقف كوتاه و پنجره هاي بزرگ بود 

قرار داشت كه باز و بسته مي شدند و روي سرپوش هايشان امضا ها و يادگاري هاي دانش آموزان سه نسل پيش كنده 

پشت آن يك جنگل تاريك كاج قرار داشت و رودخانه اي . ساختمان مدرسه كمي دورتر از جاده بود . كاري شده بود 

ي بچه ها صبح ها بطري هاي شيرشان را تا وقت ناهار داخلش مي گذاشتند تا خنك از كنارش مي گذشت كه همه 

  . بماند

. نخستين روز ماه سپتامبر كه قرار بود آني مدرسه را شروع كند ، ماريال مي دانست كه او خياالت زيادي در سر دارد 

قعا چطور مي توانست سر كالس درس چطور مي خواست با بچه هاي ديگر كنار بيايد ؟ و وا. آني دختر عجيبي بود 

 جلوي زبانش را بگيرد ؟
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: آن روز عصر ، آن سرزنده و با نشاط به خانه برگشت و گفت . اما اوضاع بهتر از آن چيزي شد كه ماريال فكر مي كرد 

يل هايش را او دائم سب. البته در مورد معلمش زياد مطمئن نيستم . فكر مي كنم كم كم از مدرسه ي اينجا خوشم بيايد 

او شانزده سال دارد و . مي داني كه پريسي دختر بالغي است . تاب مي دهد و چشم از پريسي اندروز بر نمي دارد 

تيلي بوتر ، مي گفت كه . خودش را براي امتحان ورودي سال آينده ي آكادمي كوئين در شارلوت تاون آماده مي كند 

ايي است و موهاي قهوه اي مجعدي دارد كه آنها را خيلي شيك باالي او دختر زيب. آقاي معلم كشته مرده ي اوست 

او هميشه روي صندلي درازي در عقب كالس مي نشيند تا آن طور كه خودش مي گويد درس ها . سرش جمع مي كند 

و اما روبي گيليس مي گفت كه يك بار ديده معلم چيزي روي تخته پريسي نوشته كه ا. را براي پريسي توضيح بدهد 

  . روبي گيليس مي گفت كه باور نمي كند آنها آنجا مشغول درس خواند باشند. بعد از خواندنش مثل لبو قرمز شده 

 

تو براي انتقاد كردن از . اصال دوست ندارم بشنوم چنين حرف هايي در مورد معلمت بزني ! آني شرلي : ماريال گفت 

اند چيز هاي زيادي به تو ياد بدهد و اين وظيفه ي توست كه درس به نظر من او مي تو. آموزگارت به مدرسه نمي روي 

من از اين كار ها . دلم مي خواهد بداني كه حق نداري در خانه اين حرف ها را پشت سرش بزني . هايت را ياد بگيري 

  . اميدوارم سر كالس دختر خوب و حرف شنويي بوده باشي. خوشم نمي آيد 

. من كنار داينا نشستم . اين كار آنقدر ها كه تو فكر مي كردي ، سخت نبود . كه بودم  البته: آني با خونسردي گفت 

در مدرسه دختر هاي خوب . نيمكت ما كنر پنجره است و مي توانيم از آنجا درياچه ي آب هاي درخشان را ببينيم 

هنوز هم داينا بهترين دوست من اما . ما موقع ناهار با بازي هاي جالب ، خودمان را سرگرم كرديم . زيادي هستند 

  . من از بقيه خيلي عقبم. من داينا را مي پرستم . است و خواهد بود 

از اين بابت واقعا شرمنده شدم ، اما در عوض خيلي زود . آنها به كتاب پنجم رسيده اند و من هنوز در چهارمي ام 

مروز روخواني ، جغرافي ، تاريخ كانادا و ديكته ما ا. فهميدم كه قدرت تخيل هيچ كدامشان مثل مال من قوي نيست 

او تخته ي مرا بلند كرد تا همه ببينند چقدر غلط . آقاي فيليپس گفت كه امالي من خيلي افتضاح است . داشتيم 

روبي گيليس به من يك . او بايد با يك غريبه كمي مودبانه تر رفتار مي كرد ! من خيلي دلخور شدم ماريال . داشتم

ممكن است به خانه ي  "د و سوفيا اسلون به من يك كارت صورتي قشنگ قرض داد كه رويش نوشته بود ، سيب دا
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. تيلي بولتر اجازه داد تمام بعد از ظهر ، دستبند مهره اش در دستم باشد . بايد آن را فردا پس بدهم  "من بيايي ؟

كه در اتاق زيرشيرواني است بكنم و براي خودم اجازه مي دهي چند تا از مرواريد هاي روي آن جاسوزني قديمي را 

جين اندروز به من گفت كه ميني مكفرسون به او گفته كه شنيده پريسي ! دستبند درست كنم ؟ ؟ آه ، راستي ماريال 

ماريال اين اولين بار بود كه كسي از من تعريف مي . اندروز به سارا گيليس مي گفته كه من بيني خيلي قشنگي دارم 

واقعا بيني من قشنگ است ؟ مي دانم كه تو ! ماريال . نمي تواني تصور كني چه احساس عجيبي به من دست داد  .كرد 

  . راستش را مي گويي

  . بيني تو هيچ عيبي ندارد: ماريال خيلي خالصه گفت 

  . زبان بياورداو هميشه پيش خودش فكر مي كرد كه آني بيني خيلي قشنگي دارد ، اما دليلي نمي ديد آن را به 

  . آن ماجرا مربوط به سه هفته پيش بود و جزئيات آن كم كم به فراموشي سپرده شد

صبح يك روز فرح بخش در ماه سپتامبر آني و داينا ، دو نفر از شادترين دختر هاي اونلي ، در حال گذر از راه درختي 

او در تمام طول تابستان براي ديدن پسر . بيايد فكر مي كنم گيلبرت باليت امروز به مدرسه : داينا گفت . بودند 

و دائم دختر ها را ! آني . او خيلي خوش قيافه است . عمويش به نيوبرانزويك رفته بود و تازه شنبه شب برگشته 

  . او واقعا ما را عذاب مي دهد. مسخره مي كند 

  . لحن داينا نشان مي داد كه از آن عذاب كشيدن چندان هم بدش نمي آيد

گيلبرت باليت ؟ اين همان اسمي نيست كه روي ديوار ايوان كنار اسم جوليا بل نوشته شده بود و يك توجه : آني گفت 

 كنيد بزرگ هم بااليش به چشم مي خورد ؟

يك بار شنيدم كه مي گفت . بله ، اما مطمئنم كه او زياد از جوليا بل خوشش نمي آيد : داينا سرش را تكان داد و گفت 

  . ضرب را به كمك كك و مك هاي جويال ياد گرفته جدول

مگر نمي بيني روي صورت من پر از كك . در مورد كك و مك اينطوري صحبت نكن ! آه : آني با حالتي معترضانه گفت 

دلم . و مك است ؟ اما به نظر من نوشتن اسم دختر ها و پسر ها به آن شكل روي ديوار ، احمقانه ترين كار ممكن است 

  . خواهد ببينم كي جرئت مي كند اسم مرا كنار اسم يكي از پسر ها آن باال بنويسد مي
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  . نه ، هيچكس حق چنين كاري را ندارد: و به سرعت اضافه كرد 

  . اما ته دلش مي دانست كه انجام آن كار خطري ندارد. او دوست نداشت اسمش آنجا نوشته شود . آني آهي كشيد 

سياه و موهاي براقش قلب خيلي از پسر هاي اونلي را تسخير كرده بود و اسمش بارها روي ديوار داينا كه با چشم هاي 

در ضمن فكر نكن كه اسم تو هرگز آنجا . اين كار فقط يك شوخي است . اهميت نده : ايوان نوشته شده بود ، گفت 

ا كه يادت است ، گفته كه تو باهوش مادرش ر....او به مادرش . چالي اسلون كشته مرده ي توست . نوشته نمي شود 

  . اين خيلي بهتر از خوشگل بودن است. ترين دختر كالسي 

در . من خوشگلي را به باهوش بودن ترجيح مي دهم . نه اين طور نيست : ولي طرز فكر زنانه ي آني باعث شد بگويد 

اگر كسي اسم مرا كنار اسم او بنويسد ، .  ضمن من از چارلي اسلون متنفرم و نمي توانم نگاه خيره ي او را تحمل كنم

 . اما خيلي خوب است كه در كالس از همه زرنگ ترم! اصال خوشم نمي آيد ، داينا بري 

او هم عادت دارد هميشه شاگرد . بايد بگويم كه از اين به بعد گيلبرت به بچه هاي كالس اضافه مي شود : داينا گفت 

چهار سال پيش كه پدرش مريض شد مجبور شد . دارد تازه به كتاب چهارم رسيده  او با اينكه چهارده سال. اول شود 

آنها سه سال آنجا ماندند و گيلبرت تا وقتي برگردد ديگر به مدرسه . براي درمان به آلبرتا برود ، گيلبرت هم با او رفت 

  . از حاال به بعد ، ديگر شاگرد اول بودن خيلي راحت نيست. نرفت 

چون براي من خيلي هم باعث افتخار نبود كه بين دختر ها و پسر هاي نه يا ده ساله از . خوشحالم : ت آني فوري گف

  . همه زرنگ تر باشم

ژوسي پاي جلوتر از من نشسته بود ، اما داشت زير چشمي . را هجي كنم  "اقتصاد دان  "ديروز موفق شدم كلمه ي 

اما من متوجه شدم و چنان . شد ؛ چون حواسش به پريسي اندروز بود آقاي فيليپس متوجه ن. به كتابش نگاه مي كرد 

  . نگاه توهين آميزي به او انداختم كه سرخ شد و تلفظ آن كلمه را اشتباه گفت

ديروز هم مگتي پاي بطري شيرش را در رودخانه جاي .اين پاي ها هميشه كلك مي زنند : آني با اوقات تلخي گفت 

  . رش را بكن ؟ من هم ديگر با او حرف نمي زنمفك. مال من گذاشته بود 

وقتي آقاي فيليچس به انتهاي كالس رفته بود تا به جمله هاي التين پريسي اندروز گوش بدهد ،داينا پچ پچ كنان به 
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  به نظر تو خوش قيافه نيست ؟. هماني كه درست در رديف كناري تو نشسته . او گيلبرت باليت است : آني گفت 

مان طرف چرخيد و متوجه شد فرصت خوبي براي برانداز كردن آن پسر بدست آورده است ؛ چون گيلبرت آني به ه

باليت داشت دزدكي يك دسته از موهاي بلند و زرد رنگ روبي گيليس را كه جلويش نشسته بود ،باسوزن به پشت 

فندقي رنگ بود كه شيطنت از او پسري بلند قد با موهاي مجعد قهوه اي وچشماني . نيمكت دخترك وصل مي كرد 

همان موقع روبي گيليس بلند شد تا جمع دو عدد را براي معلم بخواند . او پوزخندي هم به لب داشت . آنها مي باريد 

همه به او نگاه مي . ،لمل جيغ كوتاهي كشيد و از عقب روي نيمكت افتاد و فكر كرد موهايش از ريشه كنه شده اند 

گيلبرت فوري سوزن ها را دور . ان نگاه خشني به او انداخت كه دخترك شروع به گريه كرد آقاي فيليپس چن. كردند

اما همين كه آب ها از آسياب افتاد ،نگاهي به . انداخت و با قيافه اي خيلي جدي مشغول مطالعه ي درس تاريخش شد 

ت باليت شما خوش قيافه است ،اما اين گيلبر: آني به داينا گفت . آني انداخت و با حالتي مضحك به او چشمك زد 

  . درست نيست كه به يك دختر غريبه چشمك بزند. كمي پرروست 

  . اما هنوز بعد از ظهر نشده بود كه ماجرا آغاز شد

بقيه ي بچه ها . آقاي فيليپس انتهاي كالس ايستاده بود و يك مسئله ي جبر را براي پريسي اندروز توضيح مي داد 

مي خواست مي كردند ؛ سيب سبز مي خوردند ،پچ پچ مي كردند ،روي تخته هايشان نقاشي مي هم هر كاري دلشان 

گيلبرت باليت هم . كشيدند و يا جيرجيرك هايي را كه با نخ بسته بودند از پايين به باالي كالس هدايت مي كردند 

آني در آن لحظه به فكرفرو داشت سعي مي كرد توجه آني شرلي را به خودش جلب كند ،اما موفق نمي شد ؛ چون 

رفته بود و نه تنها متوجه گيلبرت باليت نبود ، بلكه متوجه هيچ يك از بچه هاي مدرسه اونلي و حتي خود مدرسه 

او چانه اش را به دست هايش تكيه داده ومحو تماشاي درياچه ي آب هاي درخشان بود كه از پنجره ي . اونلي هم نبود 

  . در روياهاي با شكوهش بود و نه چيزي را مي ديد و نه مي شنيد او غرق. غربي ديده مي شد 

گيلبرت باليت اصال عادت نداشت هنگامي كه مي خواست توجه دختري را به خودش جلب كند ، با شكست مواجه 

آن دختر بايد نگاهش مي كرد ، همان شرلي موقرمز با آن چانه نوك تيز و چشك هاي درشتش كه شبيه چشم . شود 

  . هيچ يك از دختر هاي مدرسه اونلي نبود هاي

انتهاي يكي از موهاي بافته ي بلند و قرمز آني را گرفت و بلند كرد و . گيلرت از بين دو رديف دستش را دراز كرد 
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  . هويج ، هويج: آهسته گفت 

او از جايش پريد ،زيرا قصر  .البته آني فقط به او نگاه نكرد . به اين ترتيب آني با نگاهي پر از كينه به طرفش برگشت 

او با چشماني كه جرقه هاي خشم تبديل به اشك شده بودند با اوقات تلخي به . روياهايش با بي رحمي ويران شده بود 

  چي گفتي ، پسره ي نفرت انگيز ؟ چه طور جرئت كردي ؟: گيلبرت نگاه كرد و با عصبانيت گفت 

 . البته تخته را شكست نه سر گيلبرت را. بر سرگيلبرت كوبيد و آن را شكست  آني تخته اش را! شترق ............و بعد 

  . ! آه: همه با لذتي پنهان گفتند . بچه هاي مدرسه اونلي عاشق ماجرا بودند و اين يكي ، از همه جالبتر بود 

اسلون همان طور كه  روبي گيليس كه خيلي حساس و عصبي بود ، گريه را سر داد و تامي. داينا نفسش را حبس كرد 

  . اجازه داد همه ي جير جيرك هايش فرار كنند. با دهان باز به آن صحنه خيره شده بود 

اين چه كاري ! آني شرلي : آقاي فيليپس جلو آمد ، دست سنگينش را روي شانه ي آني گذاشت و با عصبانيت گفت 

  بود ؟

آن بود كه او جلوي همه ي بچه هاي مدرسه بگويد كه يك نفر  پاسخ دادن به آن سوال به معناي. آني هيچ جوابي نداد 

  . من او را اذيت كردم! تقصير من بود ، آقاي فيليپس : اما گيلبرت با شجاعت گفت . صدا كرده است  "هويج  "او را 

و اين قدر متاسفم كه يكي از دانش آموزان من چنين رفتاري دارد : آقاي فيليپس هيچ توجهي به گيلبرت نكرد و گفت 

  . كينه جوست

  . او طوري آن حرف را زد كه گويي دانش آموزان او هميشه خوش قلب ترين و بي گناه ترين بندگان خدا بوده اند

  . برو و تا آخر وقت روي سكو ، جلو تخته سياه بايست! آني  _

او با . ح حساسش ضربه مي خورد آني ترجيح مي داد به جاي آن تنبيه ، شالق بخورد ؛ چون در واقع با آن كار ، رو

آقاي فيليپس هم يك گچ برداشت و روي تخته سياه ، باالي سر . چهره اي رنگ پريده و عبوس ، دستور را اجرا كرد 

 . آني شرلي بايد ياد بگيرد احساساتش را كنترل كند. آني شرلي يك دختر بد اخالق است : دخترك نوشت 

  . حتي بچه هاي ته كالس كه نمي توانستند جمله را بخوانند ، متوجه مفهومش شوندبعد آن را با صداي بلند خواند تا 

. او نه گريه كرد ، نه سرش را پايين انداخت . آني تا آخر وقت در حالي كه آن جمله باالي سرش بود ، همان جا ايستاد 
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با چشماني . تحقير را تحمل كند  عصبانيت هنوز در قلبش شعله مي كشيد و باعث مي شد بتواند رنج آن همه توهين و

غضبناك و گونه هايي سرخ ، رو در روي بچه ها ايستاده بود و مي ديد كه داينا با همدردي نگاهش مي كند ، چارلي 

و اما در مورد گيلبرت باليت ، . اسلون با ناراحتي سرش را تكان مي دهد و ژوسي پاي لبخند شرارت باري بر لب دارد 

و ديگر هرگز با آن پسر . !! او ديگر هرگز به آن پسر نگاه نمي كرد . ه گذرا هم به او نينداخت دخترك حتي يك نگا

 !!! حرف نمي زد

گيلبرت باليت سعي كرد . با تمام شدن ساعت كالس ، آني همان طور كه سرش را باال گرفته بود از كالس بيروت رفت 

! واقعا معذرت م يخواهم كه موهايت را مسخره كردم ، آني :  جلوي در ايوان با او صحبت كند و با لحني پشيمان گفت

  . تو هم ديگر كوتاه بيا. راست مي گويم 

. آني متكبرانه ، بدون آنكه حتي نگاهي به او بيندازد يا آن جمله تاثيري رويش گذاشته باشد ، از كنار گيلبرت گذشت 

چطور توانستي ، آني ! آه : ي آميخته به احترام و شگفتي گفت بعد همان طور كه از جاده پايين مي رفتند ، داينا با لحن

 !!!!!؟؟

 . او احساس مي كرد خودش هرگز نمي تواند در مقابل التماس گيلبرت مقاومت كند

همين طور آقاي فيليپس را كه قبل از نوشتن اسم من ، حتي . هرگز گيلبرت باليت را نمي بخشم : آني با تحكم گفت 

 !! يك خنجر ، قلب مرا جريحه دار كرده ، داينا. اش زا چطور بايد تصور كند نپرسيد كه ديكته 

تو نبايد به كار گيلبرت كه : داينا درست متوجه منظور آني نشد ، اما فهميد كه او خيلي ناراحت است و به آرامي گفت 

ه موهاي من هم ه خاطر سياه او حتي ب. او همه ي دختر ها را مسخره مي كند . موهايت را مسخره كرد، اهميت بدهي 

اما تا به حال نشنيده بودم كه به خاطر هيچ كاري معذرت . بودنشان م يخندد و بيشتر وقت ها مرا كالغ صدا مي كند 

  . خواهي كند

گيلبرت باليت به شكل دردناكي با . خيلي فرق مي كند به آدم بگويند كالغ يا بگويند هويج : آني با اوقات تلخي گفت 

 !! ات من بازي كرد ، داينااحساس

اگر اتفاق ديگري نمي افتاد ، ممكن بود اين جريان كمتر فراموش شود ، اما وقتي قرار است ماجرايي شروع شود ، 
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  .اتفاق ها يكي پس از ديگري به وقوع مي پيوندند

درختان صنوبر صمغ جمع  دانش آموزان اونلي معموال ظهر ها به مراتع آقاي بل به آن سوري تپه مي رفتند و از ميان

در ضمن از آنجا مي توانستند منزل خانه ي ابن رايت يعني جايي را كه معلمشان ناهار مي خورد ، زير نظر . مي كردند 

به محض آنكه آقاي فيليپس از آنجا خارج مي شد ، بچه ها هم به طرف مدرسه مي دويدند ، اما مسير آنها سه . بگيرند 

اه باريكه اي بود كه از خانه ي آقاي رايت تا مدرسه كشيده شده بود ؛ به همين علت بچه ها معموال برابر طوالني تر از ر

  . هراسان و نفس زنان و تعدادي از آنها هم با سه دقيقه تاخير به كالس مي رسيدند

 

او قبل از رفتن . كند روز بعد ، از ان روز هايي بود كه اقاي فيليپس تصميم گرفته بود حسابي نظم و ترتيب را رعايت 

براي ناهار اعالم كرد كه انتظار دارد وقتي برم يگردد همه ي بچه ها سر جايشان نشسته باشند و هر كس دير كند ، 

 . جريمه ميشود

آنها تصميم داشتند بعد از جويدن چند . همه ي پسر ها و تعدادي از دختر ها مثل هميشه به بيشه ي آقاي بل رفتند 

  . اما بيشه ي صنوبرها گمراه كننده و ضمغ هاي زرد رنگ به شدت سرگرم كننده بودند. گردند صمغ ، فوري بر

بچه ها آنقدر صمغ چيدند و سرگرم شدند تا اينكه طبق معمول ، نخستين چيزي كه آنها را متوجه گذر زمان كرد ، 

  . معلم دارد مي آيد آقاي: صداي جيمي گالور بود كه از باالي كهنسال ترين درخت صنوبر فرياد زد 

پسرها هم از باالي درخت ها . دختر ها فوري حركت كردند و موفق شدند درست به موقع خود را به مدرسه برسانند 

  . پايين پريدند و كمي ديرتر رسيدند

ل ، يك آني ، صمغ جمع نمي كرد ، اما در دورترين نقطه ي بيشه زار تا كمر در خزه ها فرو رفته و مانند الهه ي جنگ

 . با خوشحالي آواز مي خواند و از همه ديرتر حركت كرد. حلقه گل زنبق روي سرش گذاشته بود 

اما چون م يتوانست مثل يك گوزن ، سريع بدود و آن موقع هم حسابي عجله داشت ، موفق شد جلوي در كالس 

آويزان مي كرد ، همراه آن ها وارد خودش را به پسر ها برساند و درست لحظه اي كه اقاي فيليپپس داشت كالهش را 

  . كالس شد
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او حوصله نداشت يك دوجين دانش آموز را جريمه كند ، اما الزم بود به نحوي . صبر آقاي فيليپس لبريز شده بود 

حرفش را به كرسي بنشاند ؛ بنابراين نگاهي به تازه وارد ها انداخت و چشمش به آني افتاد كه همان موقع سرجايش 

بود و در حالي كه نفس نفس مي زد ، حلقه گل از يكي گوش هايش آويزان شده و باعث شده بود ظاهرش نشسته 

  . گستاخ و ژوليده به نظر بيايد

چون به نظر مي آيد تو دوست داري هميشه كنار پسر ها باشي ، امروز !خوب ، آني شرلي : او با لحني كنايه آميز گفت 

 . آن گل ها را از روي سرت بردار و كنار گيلبرت باليت بنشينمي خواهم يك لطفي به تو بكنم ؛ 

او دسته گل را از روي موهاي آني برداشت . رنگ صورت داينا از شدت ناراحتي ؛ سفيد شد . پسر ها زير لب خنديدند 

گفتم  شنيدي چي: آقاي فيليپس با جديت گفت . آني مثل يك مجسمه به معلم خيره شده بود . و دستش را فشار داد 

 ، آني ؟؟

  . اما فكر نمي كردم جدي گفته باشيد! بله ، آقا : آني آهسته گفت 

. مطمئن باش كه جدي گفتم : معلم با همان لحن كنايه داري كه همه ي بچه ها به ويژه آني از آن نفرت داشتند ، گفت 

  . فوري كاري را كه گفتم انجام بده

د نا فرماني كند ، اما وقتي به اين نتيجه رسيد كه هيچ راه حلي ندارد ، از براي يك لحظه به نظر مي آمد آني مي خواه

جايش بلند شد ، از بين دو رديف گذشت ، كنار گيلبرت باليت نشست و و صورتش را روي ميز ، بين بازوهايش پنهان 

تا به حال : بقيه گفت  روبي گيليس كه در آخرين لحظه ، صورت آني را ديده بود ، در راه بازگشت به خانه به. كرد 

  . چنين چيزي نديده بودم ؛ يك صورت كامال سفيد با نقطه هاي ريز و قرمز رنگ روي آن

  . براي آني ديگر همه چيز تمام شده بود

از آن بدتر اينكه مجبور شده بود . خيلي بد بود كه از ميان يك دوجين دانش آموز خطا كار ، فقط او تنبيه شده بود 

آني احساس مي كرد . بنشيند و آن پسر هم گيلبرت باليت بود تا توهين و تحقير به آخرين درجه برسد  كنار يك پسر

  . نمي تواند آن وضع را تحمل كند و تالش هم هيچ فايده اي ندارد

  . شرمساري و خشم و تحقير در همه ي وجودش شعله مي كشيد

ابتدا بقيه دانش آموزان به آنها نگاه مي كردند ، مي خنديدند و پچ پچ مي كردند ، اما چون آني اصال سرش را 
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برنگرداند و گيلبرت هم طوري سرگرم حل كردن مسائل رياضيش شد كه گويي هيچ چيز نمي شنود ، بچه ها كم كم 

  . سراغ كارهاي خودشان رفتند و آنها را فراموش كردند

اي فيليپس از بچه هاي كالس تاريخ خواست بيرون بروند ، آني هم بايد همراه آنها مي رفت ، اما او از جايش وقتي آق

تكان نخورد و چون آقاي فيليپس قبل از بيرون بردن بچه ها داشت شعري را يادداشت مي كرد ، ذهنش مشغول 

در همان هنگام وقتي كسي حواسش . ني نشد كلنجار رفتن با بيتي بود كه فراموش كرده بود و اصال متوجه غيبت آ

نبود ، گيلبرت از زير ميزش يك شكالت صورتي قلبي شكل را بيرون آورد كه رويش با حروف طاليي نوشته شده بود 

آني سرش را بلند كرد ، قلب شكالتي صورتي را با نوك . و آن را ميان بازوهاي آني انداخت  "تو چقدر شيريني  "

آن را به زمين انداخت ، با پاشنه ي پا آن را له كرد و بدون آنكه كوچكترين نگاهي به گيلبرت انگشتانش گرفت ، 

  . بيندازد ، دوباره به حالت اولش برگشت

او كتاب ها ، . با پايان يافتن وقت كالس ، آني به طرف نيمكتش رفت و با خودنمايي همه ي وسايلش را بيرون آورد 

  . هر ، كتاب هاي درسي و همه ي وسايلش را مرتب روي تخته ترك خورده اش چيدورق هاي يادداشت ، قلم و جو

چرا داري : به محض آينكه آني و داينا به جاده رسيدند ، داينا كه تا آن موقع جرئت نكرده بود چيزي بپرسد ، گفت 

  همه ي وسايلت را به خانه مي بري ؟

  . من ديگر به مدرسه برنمي گردم: آني گفت 

 ماريال اجازه مي دهد در خانه بماني ؟؟؟؟: خشكش زد و در حالي كه به آني خيره شده بود ، پرسيد  داينا

 مجبور است: آني گفت

 .چون من هرگز به كالس آن مرد بر نمي گردم

فيليپس مرا  حاال من چكار كنم؟ آقاي.باورم نمي شود! آني! آه: نزديك بود به گريه بيفتد، گفت داينا در حالي كه

. حتماً همين طور مي شود چون او در نيمكتش تنهاست. بور مي كند كنار آن گرتي پاي نفرت انگيز بنشينممج

 !ميكنم برگرد، آني خواهش

حتي اگر بخواهي، اجازه مي دهم بدنم راتكه تكه ! من حاضرم هر كاري براي تو بكنم، داينا:گفت آني با ناراحتي
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 .رگردم،چون نمي توانم و احساساتمجريحه دار مي شوداما خواهش ميكنم از من نخواه كه ب.كنند

 چيزهاي جالبي كه از دست مي دهي،فكر كن،ما قرار است يك خانه جديد كنار رودخانه به:داينا با غصه گفت

خيلي هيجان انگيز  بسازيم،هفته اينده مي خواهيم توپ بازي كنيم،تو هم كه تا به حال توپ بازي نكرده اي

آليس اندروز هم مي .دارد آن را تمرين مي كند جين اندروز از حاال.ت يك آواز جديد ياد بگيريمراستي قرار اس.است

ميدانم . تا همه ما كنار رودخانه آن را فصل به فصل با صداي بلند بخوانيم خواهد هفته آينده يك كتاب جديد بياورد

 .كتاب خواندن با صداي بلندي كه تو عاشق

 ديگر نمي خواست به.او تصميمش را گرفته بود.اينا نتوانست روي آني تاثير بگذاردهاي د ولي هيچ كدام از حرف

 .كالس آقاي فيليپس برگردد و اين موضوع را پس از رسيدن به خانه به ماريال اطالع داد

 .چرند نگو:ماريال گفت

 چرا متوجه.ي گويمچرند نم:نگاهي اندوهبار و سرزنش آميز به ماريال خيره شده بود گفت آني در حالي كه با

 .به من توهين شده!نمي شوي،ماريال؟

 پرت و پال گفتن بس-

 .تو فردا مثل هميشه به مدرسه ميروي!است

 .تكان داد آني با ماليمت سرش را

 من درس هايم را در خانه مي خوانم و سعي ميكنم دختر خوبي باشم وتا جاي!روم،ماريال  نه،نمي-

 .اما مطمئن باش هرگز به مدرسه بر نميگردم.بگيرمكه ممكن است جلو زبانم را 

 سرسختي را در صورت كوچك آني ديد و فهميد كه اين مشكل به سادگي حل نميشود،اما تصميم ماريال نشانه هايي از

 بايد امروز پيش ريچل بروم و در اين:با خودش فكر كرد.گرفت در آن لحظه چيزي نگويد

 او خيلي.حث كردن با آني هيچ فايده اي ندارداالن جر و ب.مورد با او مشورت كنم

 اين.ناراحت است و تا جايي كه من فهميدم به اين راحتي ها از تصميمش منصرف نمي شود

 اما اين را.طور كه او تعريف ميكرد به نظر مي آيد سخت گيري آقاي فيليپس بجا نبوده

 .در اين مورد فقط بايد با ريچل صحبت كنم.نبايد به آني بگويم
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 .تا به حال حتما ماجرا به گوشش رسيده.او ده تا بچه به مدرسه فرستاده و مي داند در چنين مواقعي چه كار بايدكرد

 ماريال با كمي. وقتي ماريال به ديدن خانم ليند رفت او مثل هميشه زرنگ و سرحالمشغول بافتن بافتني اش بود

 .ام فكر ميكنم بداني براي چه به اينجا آمده:شرمندگي گفت

تيلي بولتر در راه خانه به .حدس مي زنم در مورد ماجراي آني درمدرسه باشد:خانم ريچل سرش را تكان داد و گفت

 .اينجا آمد و داستان را برايم تعريف كرد

تا به حال چنين بچه سرسختي نديده .برگردد نميدانم بايد چه كار كنم؟او ديگر نمي خواهد به مدرسه:ماريال گفت

 پيشنهاد تو چيستريچل؟.خيلي لجباز استاو . بودم

حاال كه نظر مرا خواستي ماريال بايد :گفت خانم ليند كه خيلي خوشحال مي شد كسي نظرش را بپرسد با خوش رويي

به اعتقاد من آقاي فيليپس اشتباه كرده البته مي داني . دست مي آوردم بگوييم اگر جاي تو بودم اول كمي دلش را به

. فرق داشت به بچه ها گفت او حق داشت ديروز آني را به خاطر رفتارش تنبيه كند اما امروز جريان دكه اين را نباي

 تنبيه دخترها راندارم كه كسي براي  بقيه انهايي كه دير كرده بودند هم مثل آني تنبيه مي شدند در ضمن من قبول

او طرف آني را گرفت و گفت كه همه . ناراحت بودبولتر هم واقعا  تيلي.اين اصال روش جالبي نيست.پيش پسرها بنشاند

 هرگز فكر نمي. به نظر مي آيد آني بين بچه ها از محبوبيت بر خوردار است. را دارند بچه ها هم همين احساس

 .كردم بتواند با آنها خوب كنار بيايد

 بماند؟ يعني فكر ميكني بهتر است اجازه بدهم در خانه:ماريال با تعجب گفت

او بعد از يك هفته يا بيشتر !ضمن ماريال در.ظر من ديگر حرف مدرسه را نزن تا زماني كه خودش دلش بخواهدبله به ن

بر مي گردد در حالي كه اگر به زور او را برگرداني خدا مي داند  خشمش فروكش مي كند و به ميل خودش به مدرسه

چه كمتر  به نظر من هر. ضاع از اين هم بدتر بشودحتي احتمال دارد او. ممكن است از او سر بزند چه كارهاي عجيبي

آقاي .زيادي هم از دست نميدهد چيز. با اين وضع مدرسه نرفتن او بهتر از رفتنش است. هياهو كني بهتر است

او به دانش آموزان كوچكتر توجهي . واقعا شرم آور است روشي كه در پيش گرفته.فيليپس معلم چندان خوبي نيست
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اگر عمويش عضو هيئت .آموزاني ميكند كه براي امتحان كوئين آماده مي شوند قتش را صرف دانشنميكند و همه و

نفوذ خودش  موفق نمي شد يك سال هم در اين مدرسه بماند عموي او دو عضو ديگر هيئت را كامال تحت امنا نبود

سرش را تكان داد گويي اگر  خانم ريچل طوري.معلوم نيست وضع آموزشي اين جزيره قرار است به كجا بكشد. دارد

 .كتد رييس سيستم آموزشي بود بهتر مي توانست اوضاع را كنترل

بازگشت او به مدرسه به زبان  ماريال به نصيحت خانم ريچل گوش كرد و ديگر جلو آني يك كلمه هم در مورد

روشن و خنك پاييز با داينا بازي او در هواي تاريك و . مي داد آني درس هايش را مي خواند و كارهايش را انجام.نياورد

 گيلبرت باليت را در راه ميديد يا در كالس هاي يكشنبه با او روبه رو مي شد با چنان مي كرد اما هر وقت

حتي تالش هاي  .چهره سردي از كنارش مي گذشت كه نشان مي داد از دلخوري هايش ذره اي كاسته نشده است

اما . بود تاآخر عمر از گيلبرت باليت متنفر باشد آني تصميم گرفته. بي نتيجه ماندداينا هم براي برقراري صلح بين آنها 

بود داينا را با تمام عشقي كه در قلب كوچكش وجود داشت مي پرستيد و او را با  به همان اندازه كه از گيلبرت متنفر

 .خوبي ها و بدي هايش دوست داشت همه

هواي تاريك و روشن به تنهايي كنار  باغ بر ميگشت آني را ديد كه دريك روز عصر كه ماريال با يك سبد سيب از 

 چي شده آني؟:پرسيد او. پنجره شرقي نشسته است و به شدت گريه ميكند

اما ميدانم كه وقتي بزرگ . بدون او زندگي كنم من عاشق داينايم ماريال و نمي توانم.به خاطر دايناست:آني پاسخ داد

آن وقت من چكار كنم؟از شوهرش متنفرم از همين حاال از او متنفرم !آه.مي گذارد و مرا تنها شويم داينا ازدواج ميكند

پوشيده،روي سرش تور گذاشته و  دايتا يك پيراهن سفيد.جشن عروسي و بقيه چيزها.توانم همه چيز را تصور كنم مي

ستين هاي پفي اما با قلبي شكسته يك پيراهن زيبا و آ با.مثل ملكه ها باشكوه و زيبا شده من هم ساقدوش عروسم

 ..بعد براي دايتا دست تكان ميدهم و خداحافظ كه زير صورت خندانم پنهان شده

 .دوباره بغض آني تركيد و اشك هايش سرازير شدند

او روي صندلي ولو شد و چنان . اي نداشت  ماريال فوري رويش را برگرداند تا صورت خندانش را پنهان كند اما فايده

او تا آن زمان .حال رد شدن از حياط با تعجب سر جايش خشكش زد بلند و غير معمولي سر داد كه متيو در خنده

اگر احساس مي !خوب آني شرلي:طور بخندد به محض آنكه ماريال توانست صحبت كند گفت نشنيده بود ماريال آن
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كه تخيلت  ت دست و پا كن توكمبود مشكل داري به خاطر خدا حداقل مشكالت در دسترس تري براي خود كني

 .خوب كار ميكند

16 

  عاقبت غم انگيز دعوت از دينا براي نوشيدن چاي

 

 

 

 

ماه اكتبر در گرين گيبلز ماه زيبايي است ؛ زماني كه درختان توسكا مانند نور خورشيد طاليي رنگ مي شوند ، 

ي لباس زيبايي از رنگ هاي سرخ و برنزي به افراهاي پشت باغ به رنگ قرمز الكي در مي آيند ، درختان گيالس جنگل

  . تن م يكنند و مرزعه ها در انتظار برداشت دوم ، آفتاب مي گيرند

  . آني با تمام وجود از دنياي رنگارنگ اطرافش لذت مي برد

لم كه در خوشحا! ماريال ! آه : صبح يك روز شنبه ، او رقصان و با دستي پر از شاخه هاي خوشرنگ به خانه آمد و گفت 

  . خيلي بد مي شد اگر ناگهان از سپتامبر به نوامبر مي رسيديم. دنيا ماه اكتبر وجود دارد 

 اين طور نيست ؟ اين شاخه هاي افرا را ببين ، واقعا بدنت را به لرزه نمي اندازند ؟ مي خواهم اتاقم را با آنها تزيين كنم

.  

 

 

اين آشغال ها چيست ؟ تو اتاقت را با اين چيزهايي كه از : نبود ، گفت ماريال از حس زيبا شناسي چنداني برخوردار 

  . اتاق جاي خوابيدن است. بيرون آورده اي حسابي كثيف مي كني 

خودت هم مي داني آدم در جايي كه چيزهاي قشنگي اطرافش باشد ، خواب هاي بهتري مي . و جاي خواب ديدن  -

  . آن كوزه ي آبي قديمي روي ميز كارم بگذارم مي خواهم اي ن شاخه ها را توي. بيند 

فكر . امروز بعد از ظهر مي خواهم به جلسه انجمن در كارمودي بروم . مواظب باش برگ هايشان را روي پله ها نريزي  -
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ش حواست باشد مثل دفعه ي پي. تو بايد شام متيو و جري را بدهي . نمي كنم بتوانم تا قبل از تاريك شدن هوا برگردم 

  . آنقدر پشت ميز ننشيني كه دم كردن چاي را فراموش كني

 

 

اما آن روز بعد از ظهر داشتم دنبال اسمي براي . به خاطر فراموش كاريم معذرت مي خواهم : آني با شرمندگي گفت 

ش چاي خود. او اصال مرا سرزنش نكرد .متيو خيلي خوب است . دره ي بنفشه ها مي گشتم و بعد فكرم هزار راه رفت 

من هم برايش يك داستان افسانه اي قشنگ تعريف كردم ؛ به خاطر . گذاشت و گفت كه تا دم كشيدنش منتظر بمانيم 

متيو . البته پايان قصه يادم نيامد ، به همين دليل آخرش را از خودم ساختم . همين او اصال گذر زمان را احساس نكرد 

  . را از خودم اضافه كرده ام گفت كه اصال نتوانسته تشخيص بدهد كجاي قصه

 

 

اما بهتر است اين . اگر تو عقيده داشته باشي كه ناهار را بايد نصف شب خورده شود ، باز هم متيو ايرادي نمي گيرد  -

درضمن با اينكه نمي دانم كار درستي است يا نه و حتي ممكن است تو را بيشتر از هميشه . دفعه حواست را جمع كني 

 . في و حواس پرتي كند ، ولي مي تواني از داينا بخواهي بعد از ظهر به اينجا بيايد و با هم چاي بنوشيددچار خيال با

 آني دست هايش را به

 اگر قوه تخيل بسيار قوي نداشتي هرگز نمي!آه ماريال چقدر عالي:هم قالب كرد و گفت

 م بزرگ شدهاين طوري احساس ميكن. فهميدي كه من چقدر آرزوي چنين چيزي را داشتم

 !ماريال!آه. مطمئن باش با وجود يك مهمان امكان ندارد دم كردن چاي را فراموش كنم.ام

 سرويس گل!نه-مي توانم از سرويس چاي خوري گل سرخي استفاده كنم؟

 خودت كه مي داني من از آنها براي پذيرايي از كشيش و اعضاي انجمن!ديگر چه؟!سرخي؟

 اما مي تواني.رويس قديمي قهوه اي رنگ را بيرون بياوريتو بايد همان س.استفاده ميكنم

 در ضمن مي.فكر ميكنم ديگر وقت خوردنش باشد.كوزه زرد و كوچك مرباي گيالس را باز كني
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خوشحالي چشمهايش را بسته  آني در حالي كه با.تواني كمي كيك ميوه و مقداري شيريني هم براي مهمانت بياوري

نشسته ام و چاي مي ريزم و از داينا مي پرسم كه شكر  دم را تصور ميكنم كه پشت ميزهمين االن دارم خو:بود،گفت

بعد به او تعارف ميكنم كه يك تكه .اما مثل كسي كه نميداند از او سوال ميكنم مي خواهد؟مي دانم كه نمي خواهد

مي توانم وقتي . است لذت بخش حتي فكر كردن به آن هم! ماريال! آه.كيك ميوه بردارد و مقداري مربا بخورد ديگر از

ميتوانيد  نه تو و مهمانت فقط-در سالن پذيرايي بنشينيم؟ آمد او را به اتاق مهمان ببرم تا كالهش را بگذارد و بعد با هم

در . بطري شربت تمشك باقي مانده راستي از جلسه آن شب انجمن كليسا يك نصفه.از اتاق نشيمن استفاده كنيد

. دوست داشتيد مي توانيد بعد از ظهر آن را با شيريني بخوريد تو و داينا اگر. تاق نشيمن استطبقه دوم توي كمد ا

چشمه پري را .دويد آني از سراشيبي پايين.آوري سيب زميني هاست و ممكن است دير بيايد چون متيو در حال جمع

رساند تا داينا را به چاي دعوت  اورچرداسلوپ پشت سر گذاشت و پس از گذشتن از جاده ميان صنوبرها خودش را به

او يكي از پيراهن هاي زيبايش را پوشيده .ماريال به كارمودي داينا از راه رسيد به اين ترتيب درست بعد از رفتن. كند

داشت بدون در زدن  در مواقع ديگر او عادت.ظاهرش كامال نشان ميداد كه به يك مهماني چاي دعوت شده است بود و

از آنكه آني در حالي كه پيراهن زيبايي  بدود اما آن روز چند ضربه آهسته به در جلويي زد پسداخل آشپزخانه 

. دست دادند گويي نخستين باري بود كه يكديگر را مالقت مي كردند پوشيده بود در را باز كرد دخترها طوري به هم

  . بردارد  مايي شد تا كالهش رامعمول ادامه پيدا كرد داينا به اتاق زير شيرواني راهن آن رفتارهاي غير

  . دقيقه در اتاق نشيمن روبه روي هم نشستند 10بعد آنها 

  حال مادرتان چه طور است ؟ _

لحن آني هنگام پرسيدن آن سوال طوري بود كه اصال نشان نمي داد آن روز صبح ، خانم بري را با نشاط و سرحال در 

  . حال چيدن سيب ديده است

فكر مي كنم امروز بعد از ظهر آقاي كاتبرت مي خواهند سيب زميني ها را به . است ، خيلي ممنون  خوب: داينا گفت 

  لي لي سندز ببرند ، اين طور نيست ؟

  . متيو آن روز صبح او را با درشكه اش به خانه ي آقاي هارمون اندروز رسانده بود
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 . محصول سيب زميني پدرشما هم خوب بوده باشداميدوارم .بله ، محصول سيب زمين ما امسال خيلي خوب است  _

 چيزي از سيب هايتان چيده ايد ؟. متشكرم . بله ، خوب بود  _

  . بله ، خيلي زياد: آني گفت 

بيا به باغ برويم و چند تا از آن ! داينا : و ناگهان در حالي كه فراموش كرده بود وقارش را حفظ كند ،از جا پريد و گفت 

ماريال زن فوق العاده اي .ماريال گفت كه مي توانيم هرچه را كه روي درخت مانده ،برداريم . چينيم شيرين هايش را ب

اما اصال درست نيست كه به مهمانت . او گفت كه مي توانيم همراه با چاي كيك ميوه و مرباي گيالس هم بخوريم . است 

ن به تو نمي گويم كه ماريال اجازه داده از كدام نوشيدني بگويي كه قرار است با چه چيزهايي از او پذيرايي كني؛ بنابراي

من عاشق نوشيدني هاي قرمز . است و رنگ قرمز روشني دارد  "ت  "و  "ش "حروف اول كلماتش . استفاده كنيم 

  . روشنم ، تو چه طور ؟ آنها دو برابر خوشمزه تر از بقيه نوشيدني هايند

ه طرف زمين خم شده بودند ، به قدري نشاط آور بود كه آن دو دختر كوچك باغ ميوه با درختاني كه شاخه هايشان ب

آنها در يك گوشه ي پرچن كه سرما از سبزي آن كاسته بود زير تابش ماليم نور . بيشتر وقتشان را آنجا سپري كردند 

 . خورشيد نشستند و تا جايي كه مي توانستند سيب خوردند و حرف زدند

او مجبور شده . ايي كه در مدرسه افتاده بود ، حرف هاي زيادي داشت تا براي آني تعريف كند داينا درباره ي اتفاق ه

گرتي دائم با مدادش صداي جيرجير در مي آورد و اين كار خون را . بود كه كنار گرتي پاي كه از او متنفر بود ، بنشيند 

دويي كه مري جو پير از خليج آورده بود ، همه روبي گيليس با طلسم نوعي ريگ جا. در رگ هاي داينا منجمد مي كرد 

آن ريگ ها را بايد در روز اول ماه به زگيل هايش مي ماليد و بعد ، آن ها را از روي . ي زگيل هايش را از بين برده بود 

كنار اسم چارلي اسلون را روي ديوار ايوان . به اين ترتيب زگيل ها از بين مي رفتند . شانه ي چپش پايين مي ريخت 

سم بوتز سر كالس به آقاي فيليپس بي ادبي كرده و . اسم ام وايت نوشته بودند و اين كار نزديك بود ام را ديوانه كند 

ماتي اندروز يك . پدر سم هم به مدرسه آمده بود و با آقاي فيليپس دعوا كرده بود . آقاي فيليپس او را شالق زده بود 

رويش سنگ هاي مريعي داشت ، خريده بود و خدا مي دانست كه با آنها روسري قرمز جديد و يك صليب آبي كه 

ليزي رايت هم با ميمي ويلسون حرف نمي زد ؛ چون خواهر بزرگتر ميمي ويلسون كاري كرده بود كه . چقدر پز مي داد 
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شتند او زودتر به همه دلشان براي آني تنگ شده بود و آرزو دا. ميانه خواهر بزرگ ليزي رايت با دوستش به هم بخورد 

 .......... مدرسه برگردد و گيلبرت باليت

او با عجله از جا پريد و گفت كه بهتر است به خانه بروند و . ولي آني نمي خواست چيزي در مورد گيلبرت باليت بشنود 

  . كمي شربت تمشك بنوشند

باالخره بعد از كمي جستجو آن را . نديد  آني در طبقه دوم ، كمد اتاق نشيمن را نگاه كرد ، اما بطري شربت تمشك را

بعد . او بطري را با دو ليوان درون سيني قرار داد و سيني را روي ميزي گذاشت . در انتهاي طبقه باالي كمد پيدا كرد 

من كه نمي توانم چيزي بخورم ؛ چون احساس مي كنم با آن همه ! لطفا از خودت پذيرايي كن داينا : مودبانه گفت 

  . ه خوردم ديگر معده ام اصال جا نداردسيبي ك

: رنگ قرمز شفاف شربت را با حيرت برانداز كردو بعد آن را با لذت سركشيد و گفت . داينا ليوان خودش را پر كرد 

  . فكر نمي كردم شربت تمشك اين قدر خوشمزه باشد! آني . عجب شربت تمشك معركه اي است 

وقتي خانه را به كسي . من بايد بروم و بخاري را روشن كنم . ست داري بخور هرچقدر دو. خوشحالم كه خوشت آمد  _

  مي سپارند ، مسئوليت هاي زيادي روي دوشش گذاشته مي شود ، اين طور نيست ؟

وقتي آني از آشپزخانه برگشت ، داينا داشت دومين ليوان شربتش را مي نوشيد و بعد از تعارف آني ، سومين ليوان را 

  . ليوان ها بعد از پر شدن ، بسيار خوشرنگ م يشدند و شربت تمشك هم واقعا مزه معركه اي داشت.  هم پر كرد

حتي از شربت هاي خانم ليند كه آنقدر پزشان را مي . اين بهترين چيزي است كه تا به حال نوشيده ام : داينا گفت 

  . مزه اش اصال شبيه مال او نيست. دهد هم بهتر ست 

. ماريال آشپز ماهري است . رش را مي كردم شربت تمشك ماريال بايد خيلي بهتر از مال خانم ليند باشد فك: آني گفت 

در آشپزي هيچ موضوعي . كار خيلي مشكلي است ! او سعي مي كند به من هم آشپزي ياد بدهد ، اما باور كن داينا 

دفعه ي پيش موقع درست كردن كيك ، يادم . فقط مجبوري طبق دستور ها پيش بروي . براي خيال بافي وجود ندارد 

من اينطور خيال ! داشتم به يك داستان عاشقانه درباره ي خودم و تو فكر مي كردم ، داينا . رفت آرد داخلش بريزم 

اما من به سراغت مي آيم و آنقدر از تو پرستاري مي . كردم كه تو آبله سختي گرفته اي و همه از تو دوري مي كنند 
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. بعد خودم آبله مي گيرم و ميميرم و زير درختان سپيدار قبرستان دفن مي شوم . زندگي ات را نجات مي دهم كنم تا 

تو يك بوته ي گل سرخ باالي قبرم مي كاري و آن را با اشك هايت آبياري مي كني و هرگز ، هرگز دوست جواني را كه 

اشك هاي من همان طور كه ! م انگيزي بود ، داينا داستان خيلي غ. زندگي اش را فداي تو كرد فراموش نمي كني 

اما من آرد را فراموش كردم و كيكم خيلي بد از آب در . خمير كيك را هم مي زدم روي گونه هايم سرازير شده بودند 

من . ماريال خيلي عصباني شد و من به او حق دادم . مي داني كه آرد يكي از مواد ضروري براي تهيه كيك است . آمد 

ما پنج . هفته ي پيش هم به خاطر سس پودينگ خيلي حرص خورد . واقعا بعضي وقت ها باعث ناراحتي اش مي شوم 

ماريال گفت كه اين مقدار براي يك . شنبه براي ناهار پودينگ آلو داشتيم و نصف پودينگو يك ظرف سس اضافه ماند 

ارم و رويش را بپوشانم ، اما تصور كردم كه كاتوليكم وعده ي ديگر هم كافي است و از من خواست آن را در قفسه بگذ

به اين ترتيب پوشاندن سس پودينگ . و مي خواهم قلب شكسته ام را در تور بپيچم و در يك گوشه خلوت دفن كنم 

  . را فراموش كردم

پيدا كردم وقتي ديدم نمي داني چه حالي ! داينا . فردا صبح كه ياد اين قضييه افتادم با عجله به طرف قفسه ها دويدم 

. بعد قاشق را سه بار شستم . موش را با يك قاشق بيرون آوردم و به حياط انداختم ! يك موش داخل سس افتاده 

ماريال داشت شير مي دوشيد و من تصميم گرفتم وقتي برگشت از او بخواهم اجازه بدهد سس را جلو خوك ها بريزم ، 

م كه ملكه سرما هستم و همان طور كه از ميان جنگل مي گذرم ، درخت ها را اما وقتي او برگشت داشتم فكر مي كرد

ماريال هم مرا سراغ . به انتخاب خودشان به رنگ زرد يا قرمز در مي آورم ؛ بنابراين دوباره سس را فراموش كردم 

ي داني كه آنها انسان م. آن روز صبح آقا و خانم چستر راس از اسپنسر ويل به اينجا آمدند . چيدن سيب ها فرستاد 

سعي كردم تا جايي كه مي توانم مودب و با نزاكت باشم ؛ چون . هاي بسيار آداب داني اند ، مخصوصا خانم چستر راس 

همه چيز . دلم مي خواست خانم چستر راس فكر كند با اينكه دختر خيلي زيبايي نيستم ، اما رفتارم عاقالنه است 

ديدم ماريال در حالي كه پودينگ آلو را در يك دستش و ظرف سس گرم شده را  داشت خوب پيش مي رفت تا اينكه

. همان موقع همه چيز يادم آمد . لحظه وحشتناكي بود ! داينا . در دست ديگرش گرفته ، دارد به ميز نزديك مي شود 

اده بود و من فراموش يك موش داخلش افت. تو نبايد از آن سس استفاده كني ! ايستادم ، جيغ زدم و گفتم ماريال 

وقتي خانم . حتي اگر صد سال ديگر هم زنده باشم ، هرگز آن لحظه را از ياد نيم برم ! داينا ! آه . كردم به تو بگويم 
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او يك كدبانوي تمام عيار است . چستر به من نگاه كرد ، آرزو كردم كه اي كاش زمين دهان باز مي كرد و مرا مي بلعيد 

او پودينگ و سس . مارال مثل آتش سرخ شد ، اما يك كلمه هم حرف نزد . ري درباره ي ما كرده و معلوم نيست چه فك

. حتي به من هم تعارف كرد ، اما يك لقمه هم از گلويم پايين نرفت . را بيرون برد و با مرباي توت فرنگي برگشت 

نم چستر راس ، ماريال حسابي به من اخم بعد از رفتن خا. احساس مي كردم چند تكه زغال داغ روي سرم انداخته اند 

چي شده ، داينا ؟؟؟؟ . و تَخم كرد 

بعد دوباره نشست و سرش را ميان دست هايش گرفت و با . داينا بدون آنكه بتواند تعادلش را حفظ كند ، ايستاد 

  . بايد به خانه بروم..... من .... من ...من حالم بد است .. من : صداي گرفته اي گفت 

همين حاال . همين االن آماده اش مي كنم . نه ، بدون نوشيدن چاي امكان ندارد به خانه بروي : با پريشاني گفت  آني

 . مي روم و چاي مي آورم

  . بايد به خانه بروم: داينا با لحني مضحك اما مصمم گفت 

اگر كمي . وه و مرباي گيالس بخور بنشين كمي كيك مي. حدااقل بگذار برايت شام بياورم : آني با خواهش و تمنا گفت 

 ؟. كجايت درد ميكند . روي كاناپه دراز بكشي حالت جا مي آيد 

  .بايد به خانه بروم» داينا گفت 

  . آني بي جهت التماس مي كرد. و اين تنها حرفي بود كه از دهانش بيرون آمد 

ممكن است ! داينا ! آه . يدن چاي به خانه برود تا به حال نشنيده بودم مهمان بدون نوش: او با لحني اندوهبار گفت 

هرگز تو را . روي من حساب كن . واقعا آبله گرفته باشي ؟ اگر اين طور باشد ، خودم مي آيم و از تو پرستاري مي كنم 

  كجايت درد مي كند ؟. اما دلم مي خواست براي نوشيدن چاي مي ماندي . تنها نمي گذارم 

  . گيج وي رود سرم بدجوري: داينا گفت 

آني در حالي كه از شدت نااميدي اشك در چشمانش حلقه زده بود ، كاله داينا را آورد . او واقعا نامتعادل راه مي رفت 

بعد ، تمام راه را تا گرين گيبلز گريه كرد و در خانه هم با خصه ، بقيه . و او را تا پشت نرده هاي حياط بري همراهي كرد 

سپس در حالي كه همه ي ذوق و شوقش را از دست داده بود ، براي متيو و . خل كمد گذاشت شربت تمشك را در دا
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  . جري چاي آماده كرد

از صبح تا شب مثل سيالب باران مي باريد و آني نتواسنت پايش را از گرين گيبلز بيرون . روز بعد ، يكشنبه بود 

بعد از مدت كوتاهي آني در . را به خانه ي خانم ليند فرستاد  بعد از ظهر روز دوشنبه ، ماريال براي كاري او. بگذارد 

خودش را داخل آشپزخانه پرت كرد و با . حالي كه به پهناي صورتش اشك مي ريخت ، دوان دوان به خانه برگشت 

اره به خان ليند چه اتفاقي افتاده ، آني ؟ ؟ اميدوارم دوب: ماريال با ترس و ترديد پرسيد . گريه و زاري روي كاناپه افتاد 

  . بي احترامي نكرده باشي

 ... . او با شدت بيشتري به گريه و زاري اش ادامه داد. هيچ جوابي از آني شنيده نشد 

  . درست بنشين و بگو چرا گريه مي كني. همين . وقتي از تو سواي مي كنم بايد جواب بدهي ! آني شلري  _

خانم ليند امروز به ديدن خانم بري رفته بود و خانم بري : رزاني گفت آني با چهره اي غصه دار نشست و با صداي ل

او گفته . او گفته كه روز شنبه من داينا را مسموم كردم و او را با وضعي شرم آور به خانه فرستادم .خيلي عصباني بوده 

ماريال ! آه . با من بازي كند  كه من يك دختر كوچولوي بد جنس و بي ادبم و ديگر هرگز ، هرگز به داينا اجازه نمي دهد

  . غم همه ي وجود مرا فراگرفته! 

تو عقلت را از ! داينا را مسموم كردي ؟ آني : ماريال كه خشكش زده بود ، به محض آنكه توانست حرف بزند ، گفت 

  دست داده اي يا خانم بري ؟ مگر به داينا چه دادي ؟

هرگز فكر نمي كردم شربت تمشك كسي را مسموم كند ، حتي اگر مثل ماريال . فقط شربت تمشك : آني با ناله گفت 

  . ولي من نمي خواستم او را مسموم كنم! حالش بد شده بود ... خيلي ....او خيلي ! آه . داينا سه ليوان بزرگ پر بنوشد 

 ! سر در نمي آورم _

 

همان موقع يادش آمد . ه يك بطري افتاد داخل كمد ، چشمش ب. ماريال اين را گفت و به طرف كمد اتاق نشيمن رفت 

  . كه بطري شربت تمشك را داخل زيرزمين گذاشته است نه در كمد

: او با آن بطري به داخل آشپزخانه رفت و در حالي كه علي رغم ميل باطني اش عضالت صورتش جمع شده بود ، گفت 

خودت متوجه . ك شربت ديگري به داينا داده اي تو به جاي شربت تمش. تو واقعا در خرابكاري استعداد داري ! آني 
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  تفاوت آنها نشدي ؟

داينا . مي خواستم از مهمانم پذيرايي كنم . فكر كردم شربت تمشك است . من اصال از آن نچشيدم : آني گفت 

وقتي .  خانم بري به خانم ليند گفته كه او بدجوري مسموم شده بوده. بدجوري حالش بد شد و بايد به خانه يم رفت 

مادرش . مادرش از او پرسيده كه چه اتفاقي افتاده ، او به طرز احمقانه اي خنديده و بعد ساعت ها به خواب رفته 

او به هيچ عنوان . خانم بري خيلي عصباني است . او تمام ديروز به شدت سردرد داشته . فهميده كه او مسموم شده 

  . باور نمي كند كه من عمدا اين كار را نكردم

فكر ميكنم بهتر بود او داينا را به خاطر پرخوري و نوشيدن سه ليوان پر ، تنبيه مي كرد ؛ چون به هر حال : ماريال گفت 

خوب اين داستان ، دست . نوشيدن سه ليوان پر از هر چيزي ، حتي اگر شربت تمشك باشد ، انسان را مريض مي كند 

خاطر درست كردن آن شربت دارويي سرزنش مي كردند ف اگر چه  آوريز خوبي براي كساني است كه هميشه مرا به

. من آن بطري شربت را براي مواقع ناخوشي نگه داشته بودم . من از سه سال پيش ديگر از آن شربت درست نكرده ام 

يلي اجازه نمي دهم كسي تو را سرزنش كند ، هرچند به خاطر اين اتفاق خ. گريه نكن ! كافي است بچه . كافي است 

 . متاسفم

من و داينا براي . انگار حتي ستاره هاي آسمان هم با من سرجنگ دارند . قلبم شكسته . بايد گريه كنم : آني گفت 

زماني كه ما سوگند وفاداري خورديم ؛ يك لحظه هم تصور چنين روزي را ! ماريال ! آه . هميشه از هم جدا شده ايم 

  . نمي كردم

گمان كنم او فكر . بري وقتي بفهمد تو تقصيري نداشته اي ، حتما تصميمش را عوض مي كند  خانم! چرند نگو ، آني  _

 بهتر است امروز عصر به آنجا بروي و جريان را برايش تعريف كني. كرده تو اين كار را براي خنده و شوخي انجام دادي 

.  

شايد بهتر باشد خودت بروي ، . به رو شوم من جرئت ندارم با مادر زخم خورده ي دانيا رو: آني آهي كشيد و گفت 

  . تو بزرگتري و ممكن است او به حرف هايت بيشتر توجه كند! مرايال 

همه چيز درست ! ديگر گريه نكن ، آني . بسيار خوب ، مي روم : ماريال احساس كرد پيشنهاد آني عاقالنه است و گفت 

  . مي شود
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آني منتظرش بود و با ديدن او به . مي گشت ، ديگر آنقدر خوشبين نبود زماني كه مرايال داشت از اورچرداسلوپ بر

  خان بري مرا نبخشيد ؟. از صورتت معلوم است كه بي فايده بوده ! ماريال ! آه : طرف ايوان دويد و بات تاسف گفت 

ن به او گفتم كه چه م. واقعا كه خانم بري بي منزق ترين زني است كه تا به حال ديده ام : مرياال با خشونت گفت 

بعد موضوع را به آن شربت كشيد و اينكه من . اشتباهي پيش آمده و تو مقصر نبوده اي ، اما او اصال حرفم را باور نكرد 

من هم گفتم آن شربت چيزي نيست كه بشود سه ليوان پر از آن . هميشه ادعا مي كنم هيچ ضرري به بدن نمي رساند 

  . چنين بچه ي شكمويي داشتم ، حتما تنبيه اش مي كردم را پشت سر هم خورد و اگر من

. ماريال با دلخوري وارد آشپزخانه شد و دختر كوچولوي آشفته و پريشان حال را پشت سرش در ايوان تنها گذاشت 

از .  همان موقع آني مصمم و با اراده ، بدون آنكه لباس گرمي بپوشد در هواي تاريك و روشن و سرد پاييز به راه افتاد

ميان مزارع شبدر هاي پژمرده خودش را به پل رساند و از بيشه زار صنوبر ها كه نور ماه آن را روشن مي كرد ، گذشت 

خانم بري با شنيدن چند ضربه ي آهسته ، در را باز كرد و چشمش به آني افتاد كه با لب هاي بي رنگ و چشمان . 

  . مشتاق و ملتمس اش به او نگاه مي كرد

خانم بري زني با تعصبات قوي بود و خشم و نفرتش به قدري پا برجا و ماندني بود كه به . م هايش را در هم كشيد او اخ

او پيش خودش فكر مي كرد كه آني عمدا و از روي بدخواهي داينا را مسموم كرده . راحتي از دلش بيرون نمي رفت 

او به تندي . اي دوستي و ارتباط نزديك داشته باشد  است و ديگر مي ترسيد اجازه دهد دختر كوچكش با چنان بچه

  چه مي خواهي ؟: گفت 

داينا را .. كه .... واقعا نمي خواستم كه . لطفا مرا ببخشيد ! خانم بري ! آه : آني دست هايش را به هم قالب كرد و گفت 

انسان مهربان سرپرستي  چطور ممكن است ؟ فكرش را بكنيد شما يك دختر كوچك يتيم ايد كه دو. مسموم كنم 

فكر مي كنيد بتوانيد از روي عمد ، او را . شما را به عهده گرفته اند و در تمام دنيا فقط يك دوست صميمي داريد 

آه . من وقاعا تصور كردم آن بطري شربت تمشك است . مسموم كنيد ؟ من فكر كردم آن بطري ، شربت تمشك است 

با اين كار شما همه ي زندگي مرا با هاله اي . ازه نمي دهيد داينا با من بازي كند خواهش مي كنم نگوييد كه ديگر اج! 

  . زا غم ، تيره و تار مي كنيد

جمالت آني مي توانست در يك چشم به هم زدن ، قلب مهربان خانم ليند را نرم كند ، اما نه تنها هيچ اثري روي خانم 
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او به كلمات بزرگتر از سن آني و ژست غم انگيزش شك . اطر كرد بري نگذاشت ، بلكه او را بيش از پيش آزرده خ

به نظر من تو دختر : كرده بود و تصور مي كرد آني دارد او را مسخره م يكند ؛ بنابراين با لحني سرد و بيرحمانه گفت 

  . بهتر است به خانه بروي و رفتارت را اصالح كني. مناسبي براي دوستي با داينا نيستي 

 اجازه بدهيد فقط يكبار ديگر داينا را ببينم و با او وداع كنم: او ملتمسانه گفت . آني شروع به لرزيدن كرد ند لب هاي 

.  

 

 

  . داينا با پدرش به كارمودي رفته _

  . خانم بري اين را گفت ، به داخل خانه برگشت و در را بست

با پاي خودم به ديدن خانم بري . رين اميدم به باد رفت آخ: آني با ياس و نااميدي به خانه برگشت و به ماريال گفت 

ديگر به جز دعا . مارليا به نظر من او زياد زن با تربيتي نيست . رفتم و او به شكل توهين آميزي با من برخورد كرد 

ي كنم خود خواندن ، كاري از دستم برنمي آيد كه البته به نتيجه ي اين كار هم چندان اميدوار نيستم ؛ چون گمان نم

  . خدا هم بتواند با زن لجوجي مثل خانم بري كنار بيايد

  . تو نبايد اين طوري حرف بزني! آني : ماريال با لحن سرزنش آميزي گفت 

و سعي كرد ميل به خنديدن را كه با شرمندگي احساس مي كرد روز به روز بيشتر در وجودش رشد مي كند ، خاموش 

  . كند

وقتي ماريال قبل از خواب سري به . ن را براي متيو تعريف كرد ، ازته دل به كار هاي آني خنديد اما آن شب وقتي جريا

اتاق زيرشيرواني زد و متوجه شد آني آن قدر گريه كرده تا خوابش برده است ، نشانه هاي غير معمولي از دلسوزي در 

 كوچولوي بي نوا: نار مي زد ف زير لب گفت چهره اش نمايان شد و در حالي كه يك حلقه مو را از صورت خيس آني ك

.  

  . بعد خم شد و گونه ي سرخ او را بوسيد

 16پايان فصل 
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 ماجراي جديد در زندگي

 

 

بعد از ظهر روز بعد آني كنار پنجره ي آشپزخانه سرگرم تكه دوزي بود كه به طور اتفاقي نگاهش به بيرون افتاد وداينا 

پايين مي آمدآني در يك چشم بر هم زدن از خانه بيرون رفت ودرحالي كه نشانه هايي را ديد كه از كنار چشمه پري 

از تعجب واميدواري در چشمانش موج مي زد به طرف منطقه كم ارتفاع دويد اما با ديدن چهره ي افسرده دايناهمه ي 

 اميدهايش رخت بر بستند

 

 ((مادرت هنوز كوتاه نيامده؟:((او پرسيد 

من خيلي .نه او مي گويد كه ديگر هرگز اجازه نمي دهد كه من با تو بازي كنم ":ش را تكان داد وگفت داينا با غصه سر

خيلي تالش كردم وبا چرب زباني از او اجازه گرفتم تا .گريه كردم وگفتم كه تقصير تو نبوده ولي هيچ فايده اي نداشت 

 ". ه وقت دارم تا برگردمبه اينجا بيايم وبا تو خداحافظي كنم او گفت كه فقط ده دقيق

قول مي دهي هرگز !آه داينا .ده دقيقه براي يك وداع ابدي زمان زيادي نيست :آني در حالي كه اشك ميريخت گفت

 مرا دوست دوران نوجواني ات را فراموش نكني حتي اگر دوستان بهتري قلبت را تسخير كنند؟

 

يعني نميخواهم داشته باشم . هيچ دوست صميمي نخواهم داشت بله قول ميدهم وديگر هرگز":داينا با ناله وزاري گفت

 ".نمي خواهم آن قدر كه عاشق تو هستم عاشق كس ديگه اي باشم:

 "آه داينا تو عاشق مني؟":آني درحالي كه دستهايش را به هم قالب كرده بودگفت

 البته كه هستم مگر نمي دانستي؟_

ردم كه دوستم داشته باشي اما هرگز اميد نداشتم كه عاشقم نه البته فكر مي ك":آني نفس عميقي كشيد وگفت

از روزي كه يادم مي آيد هيچ كس عاشقم نبوده .اند عاشق من شود .فكر نمي كردم هيچكس بتو!راستش داينا .شوي

مثل روزنه ي نوري است كه تا ابددر مسير تاريكي كه ما را از هم جدا كردخواهد .اين خيلي باشكوه است !آه.

 ".فقط يك بار ديگر بگو!دايناآه .ددرخشي
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 ".وهميشه خواهم بد مطمئن باش!من عاشق وفادار تو هستم آني":داينا با لحني مصمم گفت

 

 

وسالهاي سال يادتو !من هم هميشه عاشقت خواهم بود داينا ":آني در حالي كه دستش را با غصه دراز كرده بود گفت

داينا امكان دارد . هد كرد همان طور كه در آخرين داستان با هم خوانديممانند ستاره اي تنهايي هاي من را روشن خوا

 "يك دسته از موهاي سياهت را به عنوان يك يادگاري ارزشمند به من بدهي؟

 "چيزي براي بريدن موهايم داري؟":داينا كه از پيشنهاد جالب آني سرحال شده بود اشكهايش را پاك كردوپرسيد

 ".قيچي تكه دوزي در جيب پيشبندم جا مانده بلي خوشبختانه":آني گفت 

از اين لحظه به بعد با اينكه .!خدا نگهدارت باد دوست عزيز من":وگفت.بعد با اندوه دسته اي از موهاي داينا را بريد

 ".اما من در قلبم هميشه به تو وفادار خواهم ماند.كنار هم هستيم بايد با هم غريبه باشيم

 

 

خودش هم در حالي كه آن .اه كرد وبرايش دست تكان داد تا او از نظر ناپديد شد وبه خانه برگشتآني آنقدر داينا را نگ

 .وداع عاشقانه ذره اي آرامش نكرده بود به طرف خانه رفت

 

چون ديگر :وضع من حاال از گذشته هم بدتر است.تمام شد ديگر هرگز هيچ دوستي نخواهم داشت":او به ماريال گفت

بعد .آخر چند دوست خيالي .حتي اگر آنها را داشتم ديگر برايم مثل گذشته نبودند.ولتا را هم ندارمكيتي موريس و وي

آن لحظه تا ابد .از داشتن يك دوست واقعي ديگر نمي توانند مرا راضي كنند من وداينا كنار چشمه با هم وداع كرديم

داينا يك دسته از موهايش را به من . اده كردمدر ذهن من ثبت مي شو تا جايي كه مي توانستم از كلمات ادبي استف

وصيت مي كنم .داد ومن ميخواهم آنها را دركيف كوچكي كه قرار است بدوزم بگذارم وتا آخر عمر به گردنم بيندازم 

شايد خانم بري با ديدن بدن سرد وبي روح من احساس .چون فكر نمي كنم زياد عمر كنم.آنها را با من دفن كنيد

 ".وبه داينا اجازه بدهد در مراسم تشييع من حضورداشته باشد پشيماني كند
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 ".فكر نمي كنم تا زماني كه بتواني اينقدر حرف بزني غم وغصه تو را از پاي در بياورد":ماريال بدون ابراز همدردي گفت

ود ولب هايش را به چون آني در حالي كه سبد كتاب هايش را در دست گرفته ب.دوشنبه ي بعد ماريال كامال غافلگير شد

من به مدرسه مي روم حاال كه دوستم ":نشانه ي تصميم گيري به هم مي فشرداز پله هاي اتاقش پايين آمد واعالم كرد

در مدرسه مي توانم به او نگاه .را با بي رحمي از من جدا كرده اند اين تنها چيزي است كه در زندگي برايم باقي مانده

 ". كنمكنم وبه روزهاي جدايي فكر 

 

 

بهتر است به درسهاي عقب افتاده ات فكر كني حاال كه مي خواهي به :ماريال كه از اين تغيير وضع خوشحال بود گفت 

مدرسه برگردي اميدوارم ديگر چيزي درباره ي خرد شدن تخته روي سر مردم وماجراهايي از اين قبيل نشنوم درست 

 ".رفتار كن وبه حرف معلمت گوش بده

 

اگر چه احساس مي كنم نبايد چندان چيز جالبي .سعي مي كنم يك دانش آموز نمونه باشم":حوصلگي گفت آني با بي

در حالي كه ذره اي تخيل يا سر زندگي در او .آقاي فيليپس مي گويد كه ميني اندروز يك دانش آموز نمونه است.باشد

ذت ببرداما حاال بقدري افسرده ام كه ممكن وجود ندارد او كگسل وبي حوصله است وبه نظر نمي آيد از زندگي اش ل

چون طاقت گذشتن از راه درختي .ميخوام از جاده ي اصلي بروم. است بتوانم ب راحتي به چنين شخصي تبديل شوم

  ".را ندارم وممكن است گريه ام بگيرد

ايش در آواز خواندن صد.جاي تخيالت او در بازي ها .همه در مدرسه با آغوشي باز از برگشتن آني استقبال كردند

سه آلوي .روبي گيليس هنگام خواندن كتاب ديني.وابراز احساساتش هنگام بلند خواندن كتاب در وقت ناهار خالي بود

االمي مكفرسون عكس بزرگي از يك گل بنفشه زرد رنگ را كه از يك كاتالوگ بريده بود به او هديه .بزرگ به او داد

سوفيا افلون پيشنهاد كرد روش .تند با چنين چيزهايي ميزشان را تزيين كننددرمدرسه اونلي همه دوست داش كرد-

كيتي بولتر يك شيشه خالي عطر به او دادتا .جديد بافتن يك نوع بند را كه به درد پيشبند مي خورد را به ياد بدهد

شيه داشت جمالت وجوليا بل روي يك كاغذ صورتي رنگ كه دورش حا.براي پاك كردن تخته اش در آن آب نگه دارد
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 :زير را با دقت رو نويسي كرد

 تقديم به آني"

 وقتي شب پرده اش را مي آويزد

وآن را با پولك ستاره اي زينت مي كند 

 به ياد دوست باش

 «.هر چند كه دور از تو زندگي مي كند

 «.خيلي خوب است كه از آدم استقبال شود«:آن شب آني با خوشحالي به ماريال گفت

 -وقتي آني بعد از وقت ناهار پشت ميزش نشست. نبودند كه از او استقبال كردندفقط دخترها 

 متوجه يك سيب سرخ آقاي فيليپس به او گفته بود كه كنار ميني اندروز نمونه بنشيند -

 اما به محض آنكه خواست آن را گاز بزند به ياد آورد تنها مكان در. درشت جلو رويش شد

 ود دارد، باغ باليت پير در آن سوي درياچة آب هاي درخشاناونلي كه در آن سيب سرخ وج

 آني طوري سيب را انداخت كه گويي يك زغال گداخته در دست داشته است و فوري. است

 سيب همان طور دست نخورده روي ميز ماند تا آنكه. انگشتانش را با دستمالش پاك كرد

 ه و روشن كردن آتش، آن را بهصبح روز بعد تيمتي اندروز كوچك بعد از جارو زدن مدرس

 كه چارلي اسلون در كاغذ راه راه "مداد مخصوص تخته  ". در آمدش ضميمه كرد

 قرمز و زرد زيبايي پيچيده بود، دو سنت برايش خرج برداشته بود، در حالي كه قيمت يك

 او آن هديه را بعد از ناهار به آني داد و با چهرة. مداد معمولي فقط يك سنت است

 خوشحال شد و چنان "آني از دريافت آن هديه واقعا. قدرشناسانة او روبه رو شد

 لبخندي به چارلي زد كه پسرك شيفته از فرط خوشحالي تا طبقه هفتم بهشت باال رفت و
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 باعث شد آن قدر ديكته اش را اشتباه بنويسد كه آقاي فيليپس مجبورش كند بعد از وقت

 .مدرسه، آن را باز نويسي كند

 ما همان طور كه بدون تابش نور خورشيد، ماه و ستاره ها هم درخشش خود را از دست ميا

 دهند، بي توجهي واضح و مشخص داينابري كه كنار گرتي پاي نشسته بود، خوشحالي اندك

 .آني را زايل كرد

 «.فكر مي كردم داينا حداقل يك لبخند به من مي زند«:او آن شب با اندوه به ماريال گفت

 با ترس و واهمه پيچيده شده و تا خورده بود، همراه "روزبعد، يادداشتي كه ظاهرا صبح

 :داخل يادداشت نوشته شده بود. بسته اي كوچك به دست آني رسيد

 مادرم مي گويد كه حتي در مدرسه هم نبايد با تو! آني عزيز»

 تا ابد عاشقت تقصير من نيست، پس از دستم ناراحت نشو؛ چون من. حرف بزنم يا بازي كنم

 با. تو محرم رازهاي من بودي و من يك ذره هم به گرتي پاي عالقه ندارم. خواهم بود

 اينها االن مد شده اند و. زرورق قرمز برايت يك نشانة الي كتاب جديد درست كرده ام

 وقتي به آن نگاه مي كني به. فقط سه نفر از دخترهاي مدرسه درست كردنشان را بلدند

 .ياد من باش

 

 دوست واقعي تو

 

 داينابري،

 

 آني پس از خواندن يادداشت، نشانة الي كتاب را

 .بوسيد و فوري جواب نامه را به آن طرف كالس فرستاد
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 :دايناي عزيز و نازنينم

 

 من از دستت ناراحت نيستم؛چون تو مجبوري به حرف مادرت گوش

 هدية زيباي تو را تا ابد نگه. اما روح هاي ما هميشه با هم ارتباط خواهند داشت.بدهي

 قدرت تخيل "ميني اندروز دختر كوچولوي خيلي خوبي است، اگرچه اصال. مي دارم

 لطفا مرا. اما بعد از داشتن يك دوست صميمي مثل تو نمي توانم با او دوست شوم. ندارد

 .به خاطر غلط هايم ببخش؛ چون ديكته ام هنوز خيلي خوب نيست، اگرچه كمي بهتر شده

 

 .دوستدار تو تا زماني كه زنده باشم

 

 .آني ياكورديلياشرلي

 

 

 .امشب موقع خواب، نامه ات را زير بالشم مي گذارم: پاورقي

 

 «ش. آ يا ك »

 

 

 از وقتي آني دوباره به مدرسه برگته بود، ماريال

 شايد آني چيزهايي. اما هيچ اتفاقي نيفتاد. با بدبيني منتظر مشكالت بيشتري بود

 بودن را از ميني اندروز ياد گرفته بود؛ چون حداقل از آن به "هنمون"از

 او با جان و دل به درس هايش چسبيده بود و. بعد به خوبي با آقاي فيليپس كنار آمد
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 رقابت بين آنها خيلي زود. تصميم داشت اجازه ندهد گيلبرت باليت از او جلو بزند

 پيدا كرده، آما آني به سرسختي و در آن ماجرا گيلبرت باليت وجهة خوبي. آشكار شد

 .نفرت او به اندازة عشق ورزيدنش جدي و پابرجا بود. لجاجت معروف شده بود

 

 او قبول نمي كرد كه در درس هاي مدرسه قصد رقابت

 با گيلبرت را دارد؛ زيرا در آن صورت مشخص مي شد كه به او اهميت مي دهد، اما چنان

 روزي كه گيلبرت در هجي. ت از يكديگر جلو مي افتادندرقابتي وجود داشت و آنها به نوب

 يك روز صبح كه گيلبرت همة جمع. كردن اول مي شد، روز بعدش آني او را شكست مي داد

 هايش را درست انجام مي داد و اسمش را با افتخار باالي تخته سياه مي نوشتند، صبح

 يك روز هم آنها. ر اول مي شدروز بعد، آني به خاطر تمرين هاي زياد روز قبل، در اعشا

 آن وضعيت بدتر از. با هم مساوي شدند و اسمشان را كنار هم باالي تخته سياه نوشتند

 روي ديوار ايوان بود، ولي همان قدر كه گيلبرت از آن وضع "توجه كنيد"

 پس از امتحانات كتبي پايان هر ماه،. راضي بو، آني از ناراحتي خودش را مي خورد

 ماه اول گيلبرت سه امتياز بيشتر از آني آورده و ماه دوم آني. م تر مي شداوضاع وخي

 با پنج امتياز از او جلو زد، اما گيلبرت قبل از همه به او تبريك گفت و با آن كار

 پيروزي را برايش تلخ كرد؛ زيرا آني ترجيح مي داد احساس كند كه اعصاب گيلبرت را خرد

 .كرده است

 

 آقاي

 اما هر دانش آموزي كه تصميم مي گرفت مثل آني درس. خيلي خوبي بودفيليپس معلم 

 در پايان دوره ، آني و گيلبرت هر. بخواند، سر كالس هر معلمي مي توانست پيشرفت كند
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  دو به كالس پنجم رفتند و خواندن درس هاي پاية

 در. رشته ها از قبيل ، التين ، هندسه ، زبان فرانسوي و جبر را آغاز كردند

 .درس هندسه آني خيلي بي استعداد بود

 

 .مطمئنم در اين درس آخر هم نمي شوم! واقعا درس مزخرفي است، ماريال «:اوغرغركنان گفت

 آقاي فيليپس مي گويد كه من در اين. هيچ موضوعي براي خيال بافي در آن وجود ندارد

 است كه بعضي ها آن منظورم اين... درس كودن ترين كسي هستم كه تا به حال ديده و گيلـ

 حتي داينا هم در اي درس از من! خيلي زجر آور است، ماريال. را خوب ياد مي گيرند

 حتي با اينكه. بهتر است، البته از نظر من اشكالي ندارد كه داينا مرا شكست بدهد

 االن ما مثل غريبه ها با هم رفتار مي كنيم، اما آتش عشق من نسبت به او خاموش نشدني

 !اما راستش را بخواي، ماريال. گاهي اوقات فكر او مرا به شدت ناراحت مي كند. است

 «آدم در اين دنياي پرجاذبه نمي تواند زياد به غصه هايبش فكر كند، اين طور نيست؟

شتابد ك مي  آني به كم

آميزند سائل كم اهميت درهم مي  سائل مهم با م شه م گاه اول اصال به نظر نميامد تصميم . همي ر كانادا در ن ست وزي نخ

آني شرلي كوچولو در گرين  سي  ر از جزيره ي پرينس ادورد در سفر سياسي اش اصال ربطي به خوش شان دا راي دي ب

شته باشد،اما داشت  .گيبلز دا

سه مفصلي را در شارلوت تاون  ر با طرفداران وفادار و تعدادي از مخالفانش، جل دا راي دي ر ب ست وزي درماه ژانويه، نخ

شكيل داد سهع همه مردها و تعدادي از زن ها  .ت راين در شب جل د؛بناب شتر مردم اونلي طرف دار سياست هاي او بودن بي

د ست كيلومتري تا شهر را طي كردن سير چهل و ه شه بود . خانم ريچل ليندي هم رفته بود.م آتي ك زن سياسي دو  او ي

كه مخالف سياست هاي اتخاذ شده بود، اصال قبول نميكرد چنين آن سه اي بدون حضور او به نتيجه  و با  جل

- راين همراه شوهرش -برسد؛بناب  .و ماريال كاتبرت به شهر رفتكه به درد مراقبت از اسب ها ميخورد
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ك ببيند، از  زدي ر را از ن ست وزي ماريال هم شم سياسي پنهاني داشت و چون فكر ميكرد اين تنها شانس اوست تا نخ

رتيب در طول مدتي كه ماريال و . رميگردد، كارهاي خانه را انجام دهندآني و متيو خواست تا روز بعد كه او ب دين ت ب

شغول  ز به كار خودشان م آشپزخانه دلباز گرين گيبل آني و متيو در  د،  سه لذت ميبردن خانم ريچل از حضور در جل

-. بودند شيد و قنديل هاي سفيد شيدنآتش در شومينه قديمي شعله ميك خ در قاب پنجره مي درخ دو متيو روي آبي ي

شاورزان"كاناپه درحال مطالعه مجله د،اگرچه هرچند لحظه  "حامي ك آني داشت با جديت درس هايش را ميخوان بود و 

آنجا  دروز قرض گرفته بود  آن روز از جين ان را كتابي را كه  داخت؛ زي سه ساعت مي ان آرزومندانه اي به قف گاه  ك بار ن ي

شته بود شتان جين به او اطمينان داده بو. گذا گ داخت و ان رزه خواهد ان ستان كتاب،بدن او را بارها و بارها به ل د كه دا

سوختند ساوي با پيروزي گيلبرت باليت در درس روز بعد .آني در عطش لمس كردن صفحه هاي كتاب،مي آن كار، م اما 

دارد. بود سه ساعت كرد تا تصور كند چنان چيزي وجود ن شتش را به قف  .اني پ

شتيد؟شماهم در م!متيو -  درسه درس هندسه دا

شتيم: متيو كه چرتش پاره شده بود،گفت دا  .خوب،راستش،نه،ن

شيد آه ك  .آني 

ده باشي نميتواني با من همدردي  - ستي مرا بفهمي،ولي اگر تا به حال چنين درسي را نخوان شتيد ميتوان اگر دا

ك كو.غصه اين درس زندگي مرا تيره و تار كرده.كني قعا ي  !دنم،متيودر اين مورد من وا

سردي گفت آقاي فيليپس در فروشگاه .به نظر من تو در هركاري خوبي. خوب،راستش نميدانم: ميتو با خون هفته پيش 

شته اي شرفت خوبي دا لر در كارمودي گفت تو باهوش ترين شاگرد مدرسه اي و پي شرفت خوب"او روي . ب خيلي  "پي

ست،اما به نظر من او خيلي هم خوب استبعضي ها ميگويند كه تدي فيليپس معلم خو. تاكيد داشت  .بي ني

آدم خوبي بود آني تعريف ميكرد،  .از نظر متيو هركس از 

آورم: آني با گله مندي گفت كند من نمره هاي بهتري در هندسه مي  من همه قضيه . مطمئنم اگر او كلمه هارا عوض ن

غير از كلما سابي هارا حفظ ميكنم، ولي او روي تخته سياه، از كلمه هايي  شود من ح ستفاده ميكند و باعث مي ت كتاب ا

ج شوم شاورزي ميخوانيم و من . گي ست؟ما االن درس ك كند،اينطور ني دارد چنين كاري را ب به نظر من معلم حق ن
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د و خيالم راحت شد د چكار ميكنند. باالخره فهميدم چرا جاده ها قرمزن خانم ليند . نميدانم ماريال و خانم ليند االن دارن

راي راي دهنده ميگف شداري ب شود و اين ه شيده مي ح ك آمده، كانادا دارد به افتضا ت كه با وضعي كه در اوتاوا پيش 

شته باشند، خيلي زود شاهد تغييرات خوبي خواهيم بود. هاست م طرف . او ميگفت كه اگر خانم ها حق راي دا تو به كدا

 !راي ميدهي،متيو؟

 .به محافظه كارها:متيو فوري گفت

سم مذهبي بودراي د آوردن يكي از مرا راي متيو مانند به جا   .ادن به محافظه كارها ب

ر ... خوشحالم چون گيل .پس من هم طرفدار محافظه كارهايم: آني مصمم گفت سراهاي مدرسه طرفدا چون بعضي از پ

ه اند آزادي خوا آزادي. حزب  دروز  سي ان ه باشد؛ چون پدر پري آزادي خوا آقاي فيليپس هم  ه است و روبي  فكر كنم  خوا

شق ميكند بايد خودش را با مذهب مادردختر و روش سياسي پدر  سي اظهار ع ك مرد به ك گيليس ميگفت كه وقتي ي

گ كند  !راست ميگويد،متيو؟. دختر هماهن

 .خوب، راستش نميدانم: متيو گفت

شق كرده اي،متيو؟ - سي اظهار ع  !تو تا بحال به ك

 .خوب راستش،نه،فكر نميكنم:متيو گفت

كرده بود آن زمان حتي فكر چنان كاري هم به مغزش خطور ن  .او تا 

گيز باشد: آني دستش را زير چانه اش گذاشت و گفت روبي گيليس !تو اينطور فكر نميكني متيو؟. بايد خيلي هيجان ان

آنها ر شند و او همه  رايش صف بك شته باشد كه ب ستگارهاي زيادي دا ا ديوانه ميگفت دوست دارد وقتي بزرگ شد، خوا

آميز است.كند غراق  ح ميدهم. اما به نظر من اين كار كمي ا سابي را ترجي ستگار درست و ح ك خوا ولي روبي . من ي

زرگتر دارد د؛ چون چند خواهر ب سائل ميدان خانم ليند ميگفت كه دخترهاي .گيليس چيزهاي زيادي درباره اين م

ده باشد،فاسد شده اند دروز ميرود و آ.گيليس مثل كيكي كه در گرما مان سي ان قاي فيليپس تقريبا هرشب به ديدن پري

آماده ميكند و  راي امتحان كوئين  سلون هم خودش را ب دا ا ك كند،اما ميرن ميگويد كه ميخواهد در درس ها به او كم

آقاي فيليپس هرگز سي است، اما  ر از پري ك نياز دارد؛چون خيلي كندذهن ت سي به كم شتر از پري گويم كه او بي  بايد ب

ك او نميرود آورم،متيو. شب ها به كم آنها سردر نمي  د كه من از   !در اين دنيا چيزهاي زيادي وجود دارن
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 .خوب،راستش خود من هم همينطورم: متيو گفت

م دست . خوب،بهتر است درس هايم را تمام كنم - آنموقع به خودم اجازه نميدهم به كتابي كه از جين قرض گرفته ا تا 

زنم م،متيوولي به شدت . ب شود!وسوسه شده ا شمم ظاهر مي شتم را به كتاب ميكنم، بازهم جلو چ جين . حتي وقتي پ

ك هايش سرازير شدند م كه مرا به گريه بيندازد. ميگفت كه موقع خواندنش اش عاشق كتابي ا آن .من  اما فكر كنم بايد 

گذارم و كليدش را به تو بدهم شيمن ب د نبايد ان را به تو هم تا وقتي د. كتاب را در كمد اتاق ن شده ان رس هايم تمام ن

زنم و التماس كنم خيلي خوب است كه بتوانم در مقابل اين وسوسه مقاومت كنم،اما .من بدهي،حتي اگر جلويت زانو ب

شود شته باشم، اين مقاومت راحتتر مي دا ستاني. اگر كليد كمد را ن روم وكمي سيب زم ر زمين ب  اجازه ميدهي به زي

 هم سيب مي خواهي؟بياورم متيو؟خودت 

 متيو هرگز به سيب

شان ضعف مي كند راي آني ب ست  ستاني لب نمي زد ولي مي دان راين گفت.زم  خوب راستش:بناب

رو  .نميدانم ب

آني با كه  آن  به محض 

خ زده به گوشش آمد صداي پايي از جاده ي ر زمين بيرون  ستاني از زي ر از سيب زم شقاب پ ك ب  ي

آشپزخانه به.رسيد گ پريده و نفس نفس زنان لحظه اي بعد در   شدت باز شد و دايتا بري رن

عجله دورش پيچيده بود وارد شد  .در حالي كه شالش را با 

شقاب ها  آني شمع و ب

د.را رها كرد فتادن ردبان زيرزمين با سر و صدا پايين ا شقاب،شمع و سيبها از ن ح.ب  صب

ها را داخل روغن آب شده پيدا كرد و خدا را ش آن آتشروز بعد ماريال   كر كرد كه خانه 

گرفته است  .ن

 چي شده:آني فرياد زد

آمد؟  داينا؟مادرت بالخره كوتاه 

سانه  دايتا ملتم
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د است!آني!آه:گفت ك.عجله كن ميني مي حالش ب  مري جو جوان مي گويد كه او خورس

رود.گرفته ست كه دنبال دكتر ب چ كس ني د و هي  حال ميني مي.پدر و مادر به شهر رفته ان

د است د چه كار كند خيلي ب  !من خيلي ميترسم!آني!آه.و مري جو نميدان

چ حرفي  متيو بدون هي

غ كت و كالهش رفت،از كنار داينا رد شد و به طرف حياط دويد  اني همان طور كه با.سرا

آوردن:عجله روسري و ژاكتش را مي پوشيد گفت راي  آماده كند و ب  او رفت اسب و درشكه را 

رود ز اين.دكتر به كارمودي ب ك است و من.بابت مطمئنم ا زدي  چون روح من و متيو به هم ن

گويد بخوانم كه كلمه اي ب آن كار او را بدون   .مي توانم اف

ر به شهر رفته.فكر نميكنم در كارمودي دكتر پيدا كند:گفت داينا ناله كنان ل  حدس.مي دانم كه دكتر ب

سي را  سر هم رفته باشدمري جو جوان تا به حال ك سپن ك گرفته باشدميزنم دكتر ا  كه خروس

ديده ست.ن  !آني!آه.خانم ليند هم خانه ني

ك بايد چه كار كرد!گريه نكن داي:گفت آني با خوشحالي  يادت رفته كه خانم. من دقيقا ميدانم با خروس

شت هم داشت د سه دو قلوي پ  وقتي از سه جفت دو قلو مراقبت كني طبيعي است كه.همون

سب مي كني آ.تجربه هاي زيادي ك ك گرفتندهمه  ها به نوبت خروس شه.ن  صبر كن تا من شي

شته باشيد.اپيكا را بياورم دا رويم.شايد شما در خانه تان ن  .خوب،بيا ب

را دو دختر كوچولو دست شتند زي آن سوي كوچه گذا عاشق ها گذشتند و پا به مزرعه  عجله از كوچه   در دست هم با 

سير كوتاه داخل ج آنقدر زياد بود كه نمي شد از م گل رفتبرف  راي.ن قعا ب كه وا ميني مي ناراحت بود ولي از  آني با ان

رد و خوشحال بود كه سب كرده بود لذت مي ب گر با دوست قديمي اش همراه شده است موقعيتي كه ك شب .بار دي

گ نقره اي.سردي بود رفي به رن د اينجا و  دامنه ب شيدن راز مزرعه مي درخ ر ف ستاره هاي بزرگ در سكوت ب آمده بود، در 

د و برف مانند پودري سفيد روي شاخه نجاآ شته بودن فرا ر ا گ قد ب رها چون شبحي سياه رن سته بود و  صنوب ش شان ن هاي

شيد شان زوزه ميك ر  آني پيش خودش فكر مي كرد چقدر.باد در ميان گيز و پ آن مناظر دل ان خوشحال است كه در ميان 

غري رمز و راز دست در دست دوست صميمي اش ر مي داردكه مدت ها با او   .به بود قدم ب
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قعا بيمار بود ميني مي سه ساله فتاده بود.وا آشپزخانه ا رار روي كاناپه  سهايش  صداي خس خس.او تب داشت و بي ق نف

ج.در همه جاي خانه شنيده مي شد سوي اهل خلي سئول مري جو جوان دختر چاق و چله فران  كه خانم بري او را م

غيبتش گهداري از بچه ها در طول مدت  ج و ن ست فكر كند كه بايد چه كار  كرده بود گي دستپاچه شده بود و نمي توان

ست كاري آمد كرد و اگر هم مي توان ر نمي  شغول كار شد آني بدون معطلي و با .از دستش ب  .مهرت م

ك- م.گرفته ميني مي خروس ز اين را ديده ا ر ا دت د است،اما من ب زيادي  اول بايد مقدار.خيلي خوب،حالش هم خيلي ب

آماده كنيم غ  آب نبود.آب دا شتر  ك ليوان بي آن را پر كردم!داخل كتري ي هيزم داخل  تو هم كمي!مري جو .خوب من 

ريز ساساتت را جريحه دار كنم ولي اگر كمي قدرت تخيل.اجاق ب شتي بايد خودت قبال اين كار و مي  نمي خواهم اح دا

رم پيدا كني!ايناد.مي گذارم حاال من ميني مي را لخت ميكنم و روي تخت.كردي كه پارچه نخي ن بايد .سعي كن چند ت

 .كمي اپيكا بدهيم قبل از هر كاري به او

ز اپيكا  كرده بود ميني مي ا آني به همان راحتي سه جفت دوقلو را بزرگ ن آن. خوشش نيامد،اما  شب  او در طول 

ك بار بلكه بارها به خورد بچه داد و  همان حين دو دختر با صبر و حوصله به  درطوالني و پراضطراب اپيكا را نه تنها ي

د مري جو جوان رار رسيدگي مي كردن آنقدر هيزم در  ميني مي بي ق آمد انجام مي داد او  ر مي  هم كاري از دستش ب

د كه ك گرفته هم كافي بود آتش ريخت و آب جوشان ر از بچه هاي خروس راي بيمارستاني پ  ساعت سه متيو با دكتر .ب

روداز راه رسيد او مجب سر ويل ب سپن آوردن دكتر تا ا راي  گر از بين رفته بود اما وضعيت.ور شده بود ب ميني .اضطراري دي

عميقي فرو رفته بود ح داد .مي بهتر شده و به خواب  شم چيزي:آني توضي ده بود نااميد شوم و دست از كار بك حال .نمان

دتر شد تا اينكه مريضي د و ب آنقدر ب د او  آخري هم شديدتر شد اش از دقلوهاي خانم همون آن جفت  هر لحظه .حتي 

شه را به او دادم.شود و بميرد منتظر بودم خفه آخرين قطره هم از گلويش.من همه اپيكاي داخل شي پايين رفت  وقتي 

گران كنم،اما بايد  به خودم گفتم كه البته فقط به خودم نه به داينا و مري جوي جوان چون نمي شتر ن ها را بي آن ستم  خوا

رود م مي گفتم تا خيالم راحت شود اينبه خود اما تقريبا سه دقيه بعد سرفه هاي .آخرين اميد بود و اميدوارم از دست ن

ساساتم را!دكتر.فقط تصور كنيد چقدر خيالم راحت شد.حالش بهتر شد او كمتر و توصيف  چون نميتوانم اح

شود توصيف كرد.كنم  .خودتان مي دانيد كه بعضي چيزها را نمي
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كان داددكتر سر گاه .بله مي دانم : و گفت ش را ت آني ن مي كرد گويا فكري كه درباره او داشت قابل  او طوري به 

آقاي بري بيان كرد اگر چه كمي بعد افكارش را.توصيف نبود راي خانم و   .ب

 اين دختر كوچولوي-

گويم كه او جان بچه را نجات.موقرمز خانواده كاتبرت خيلي باهوش است  بايد به شما ب

سبت به.داد چون زماني كه من به اينجا رسيدم خيلي دير شده بود آيد او ن  به نظر مي 

رايم تعريف.سنش از مهارت و هوشياري بااليي برخوردار است شم هايش وقتي ماجرا را ب  چ

شتند  .ميكرد،حالت عجيبي دا

آني در ح  رفي،در حالي كه پلكهايش از شدت بي خوابي سنگين شد آن روز صب د به طرف خانههواي سرد ب  ه بودن

شاني كه.رفت ر گنبد درخ ر ميداشت و از زي عاشق ها  او همان طور كه در مزرعه سفيد پوش قدم ب فراها روي كوچه  ا

راي متيو حرف ر ب ستگي ناپذي د ميگذشت با حالتي خ شيده بودن گار !متيو!آه:ميزد ك ست؟ان گيزي ني ح دل ان به نظر تو صب

آفريدن دنيا سته با  ك  خوشي خدا مي خوا ساس ميكنم با ي ست؟آن درخت ها را ببين اح هايش را كامل كند اين طور ني

شان كنم پوف ف فوت مي آن برف سفيد!توانم پرت  خيلي خوشحالم چون در دنيايي زندگي ميكنم كه در 

    ...وجود دارد و خوشحالم كه

شت هم داشت د سه دوقلوي پ داشت ياد نميگرفتم چطور به .خانم همون ها را ن آن ك كنماگر  خيلي متاسفم .ميني مي كم

شتن دوقلو ها، ناراحت بودم د به خاطر دا شه از دست خانم همون د! متيو! آه.كه همي نميتوانم به .خيلي خوابم ميآي

روم گه دارم.مدرسه ب شم هايم را باز ن ـ.مغزم كار نميكند.اصال نميتوانم چ ـل ... ولي دلم نميخواد در خانه بمانم؛ چون گي

د بعضي ها ممكن است شود، البته هرچقدر شرايط .بهترين نمره را بياورن در اين صورت جبران كردنش خيلي سخت مي

ر است ر باشد، موفقيت هم شيرين ت ست؟. سخت ت  " اينطور ني

گاه كرد و گفت آني ن شم هاي  گ پريده و گودي زير چ رمي ": متيو به صورت رن عهده ش ب خوب، راستش فكر كنم تو از 

روي و خوب بخوابياالن هم بايد .آيي  ".من همه كارها را انجام ميدهم.يكراست به رختخواب ب

عميق و طوالني خوابيد كه بعد از ظهر بيدار شد و يكراست به  آني به رخت خواب رفت و به قدري  رتيب،  به اين ت
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شته بود و داشت بافتني مي بافت.آشپزخانه رفت رگ  .ماريال به خانه ب

ست وزي! آه":آني فوري پرسيد  "!ر را ديدي؟ چه شكلي بودف ماريال؟نخ

آن دماغي كه  ":ماريال گفت شته باشد، مخصوصا با  ست وزير شدنش تاثيري گذا خوب، فكر نمي كنم قيافه ش در نخ

ساس افتخار كردم.اما خوب حرف ميزد! داشت ك ليبرال است و حرف .من از محافظه كار بودنم اح البته ريچل ليند ي

ر فايده اي ب ست وزي داشتهاي نخ آني.راي اون ن ر! ناهارت داخل فر است،  ردا آلو ب سه هم كمي مرباي  فكر .از داخل قف

سابي گرسنه باشي رايم تعريف كرده.ميكنم ح شب را ب آورده ايم كه تو مي .متيو جريان دي قعا شانس  گويم وا بايد ب

كني ستي چه كار بايد ب ستم.دان ارت را نخورده اي، نميخواهم به هرحال، تا ناه.خود من هم چيزي در اين باره نميدان

گويي گير.چيزي ب شم هايت معلوم است كلي حرف توي گلويت گير كرده است، ولي فعال جولي خودت را ب  ".از چ

آني با شنيدنش به قدري هيجان زده مي شود  ست  د، اما صبر كرد؛ چون مي دان گوي آني ب ماريال مي خواست چيزي به 

عادي خارج شده و گرسنگي و آلويش را .خوردن ناهارش را به كلي فراموش ميكند كه از حالت  باالخره وقتي اني دسر 

آمده بود":تمام كرد، ماريال گفت كردم.امروز بعد از ظهر خانم بري به اينجا  او .ميخواست تو را ببيند؛ ولي من بيدارت ن

آن طور برخورد كرده مي گفت كه تو جان ميني مي را نجات داده اي و خيلي متاسف بود كه در مورد قضيه شربت  با تو 

شي و دوباره با داينا دوست .بود شته اي و اميدوار بود او را ببخ دا سموم كردن داينا را ن او مي گفت كه فهميده تو قصد م

د .شوي شب سرماي سختي خورده و نمي توان روي؛ چون داينا دي آنجا ب شته باشي مي تواني امروز عصر به  اگر دوست دا

آني شرلي.از خانه بيرون بيايد  ".بخاطر خدا بال در نياور! حاال، 

آني شكفت و از فرط خوشحالي به هوا پريد داشت؛ چون گل از گل  شدار ماريال چندان فايده اي ن  .اما ه

آنها را مي شويم، ولي در چنين ! آه ماريال- شتم  رگ شويم؟ وقتي ب روم، بدون اينكه ظرفهايم را ب مي شود همين االن ب

رار كنملحظه ي پرشوري نمي ت رق ستن، ارتباط ب غير رمانتيكي مثل ش  .وانم با كار 

رو":ماريال به راحتي گفت له، همين االن ب له ب ك چيزي بپوش! آني شرلي.ب رگرد و ي عقل از سرت پريده؟ب گار .مگر  ان

ك مي ريزد و مي دود.همون طوري بدون شال و كاله رفت.دارم با ديوار حرف مي زنم خدا كند سرما .ببين چطور اش

 ".خوردن

شت ستاني، رقص كنان از ميان جاده پوشيده از برف، به خانه برگ آن روز زم ك و روشن  آسمان .آني در تاري ر پهنه ي  ب
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گاهي چون مرواريدي درشت ،  ستين ستاره شبان آمده بود، نخ گ طاليي و سرخ در  راز زمين سفيد پوش، به رن ر ف كه ب

گوله ي سو.خودنمايي مي كرد گ زن گ جيرين رفي منعكس مي شد و چون صداي جيرين رتمه ها در ميان تپه هاي ب

آني نواخته و  آوايي نبود كه در قلب  ر از  گ ت آن نوا، خوش اهن خ زده و سرد مي پيچيد، اما  اهنگي گوش نواز در فضاي ي

شد ر لبهايش جاري مي  .ب

عالم كرد ست، ماريال":دخترك ا قعا خوشحال ه ك شخص وا ستاده، ي سي كه حاال روبه رويت اي من خيلي ! ك

آن است كه به قرمز بودن :خوشحالم ر از  رات ساسات من ف بلهف حتي با اينكه موهايم قرمز شده است، در اين لحظه اح

خانم بري مرا بوسيد، گريه كرد و گفت كه خيلي متاسف است و نميداند چطور بايد جبران .موهايم فكر كنم

ستم، خانم بريمن تا جايي كه ! بدجوري دستپاچه شده بودم، ماريال .كند ستم،مودبانه گفتم كه از شما دلخور ني ! توان

ز اين به بعد اين اتفاق را به دست فراموشي مي  كردم و ا سموم ن عمدا داينا را م گر هم تاكيد مي كنم كه  ك بار دي ي

غ شد! خوب گفتم، ماريال؟.سپارم ساس كردم خانم بري با شنيدن حرف من، سرش دا خ. نه؟ اح وش به من و داينا خيلي 

شانم داد.گذشت عمه اش در كارمودي ياد گرفته بود، ن ع گره جديد قالبدوزي را كه از  ك نو هيچكس در اونلي .داينا ي

ست كنيم.چنين چيزي را بلد ني گر قول داديم روش اين كار را هرگز فاش ن گ با عكس .ما به همدي شن ك كارت ق داينا ي

ك دسته گل سرخ به من داد كه رويش نوشته شده  :ي

عاشقتماگر "  عاشقم باشي، همانقدر كه 

 .فقط مرگ است كه جدا مي كند ما را از هم

شينيم و گرتي ! اين واقعيت دارد، ماريال" آقاي فليپس بخواهيم اجازه بدهد دوباره سركالس، كنار هم بن رار است از  ق

رود دروز ب شتيم.پاي پيش ميني ان رنامه چاي هم دا گار كه من  خانم بري بهترين سرويس چيني اش را.ما ب بيرون اورد، ان

ك مهمان واقعي بودم داخت.ي دنم ان ر ب رزه اي ب آن كار چه ل گويم  چ كس تا حاال به خاطر من از بهترين .نميتوانم ب هي

كرده بود ستفاده ن ع مربا هم خورديم، ماريال.سرويس اش ا ك ميوه اي و دونات و دو نو خانم بري از من پرسيد كه ! ما كي

آدم برخورد باز هم چاي ميل دارم  زرگترها با  سكويت تعادف نميكني؟وقتي مثل ب آني بي و به داينا گفت كه چرا به 

 ".كردن اين قدر لذت بخش است، پس بزرگ شدن واقعي بايد خيلي فوق العاده باشد

شيد و گفت آه كوتاهي ك گويم":ماريال   ".نميدانم چه بايد ب
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آدم بزرگ ها  خوب، به هر حال وقتي بزرگ شوم":آني با لحن مصمم گفت شه با دختر كوچولوها مثل  ميخواهم همي

زنم م كه اين كار .حرف ب آنها نميخندم؛ چون خودم تجربه كرده ا ستفاده كنند، به  شان ا زرگتر از سن ها از كلمات ب آن اگر 

آدم را جريحه دار مي كند ساسات  شد؛ پون نه من .چطور اح و بعد از چاي، من و داينا تافي درست كرديم، ولي خوب ن

كرده بوديم شقاب ها را چرب مي كند، من هم مواد .نه داينا تا به حال چنين چيزي درست ن داينا به من گفت كه تا او ب

دم آنها را سوزان زنم، ولي من فراموش كردم و  د، گربه از روي . را هم ب ك شون شتيم تا خن ها را روي سكو گذا آن بعد وقتي 

ح شقاب ها رد شد و ما مجبور شديم م ريزيميكي از ب شان خيلي خنديديم.توياتش را دور ب وقتي .اما موقع درست كردن

روم آنجا ب رگردم، خانم بري از من خواست كه باز هم به  ستم ب عاشق ها رد مي .مي خوا داينا تا زماني كه من از كوچه 

رايم بوسه مي فرستاد ستاده بود و ب شت پنجره اي شب به مناسبت اي! ماريال.شدم، پ راي ام ك مطمئن باش ب ن اتفاق ي

آماده مي كنم  ".دعاي باشكوه 

عتراف ك ا ك فاجعه و ي سرت، ي ك كن   ي

آمد و پرسيد ز اتاق زيرشيرواني پايين  آني نفس نفس زنان ا ك روز در ماه فوريه،  ك ! ماريال « : عصر ي شود فقط ي مي

روم ؟  « دقيقه، پيش داينا ب

روي« : مريال گفت گفت آنجا ب راي چي ميخواهي تا  شتيدت. نميفهمم ب رگ شتر از نيم ساعت . و و داينا با هم از مدرسه ب بي

شته باشيد راي گفتن دا گر حرفي ب راين فكرنميكنم دي د، بناب ستاديد و يكريز حرف زدي  «.هم توي برف ها اي

سانه گفت د. ولي او ميخواهد مرا ببيند« : آني ملتم گوي آمده كه بايد به من ب سئله ي مهمي پيش   «.م

 از كجا ميداني ؟ -

ع كرده اي كه ميتوانيم با شمع و مقوا به هم عالمت بدهيم. ن همين االن از پنجره به من عالمت دادچو . ما راهي اخترا

ردن مقوا نور را قطع و وصل ميكنيم  هر تعداد عالمت، معني خاصي . شمع را جلو پنجره ميگذاريم و با باال و پايين ب

 !اين روش فكر من بود، ماريال. دارد

شخص است« : تاكيد گفتماريال با  آتش . كامال م رار است با اين عالمت هاي بي معني ، پرده را به  حتماً بعد هم ق

شيد  «.بك
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آنجايي؟ سه تا يعني . خيلي جالب است! كامالً مواظبيم ، ماريال! آه - - ج . »نه«و چهارتا يعني » بله«دو عالمت يعني  پن

آمده«تا يعني  سئله ي مهمي پيش  ع » زودبيا، چون م دانم موضو عذابم كه ب قعاً در  ج بار عالمت داد و من وا داينا االن پن

ست  .چي

آميز گفت شته « :ماريال با لحني كنايه  رگ گر بايد ب رو، اما ده دقيقه ي دي شي، ب عذاب بك گر نميخواهد  خوب، دي

رود.باشي  «.يادت ن

قعا قابل تصور نبود كه او  شت، اگرچه وا رفت و سر ساعت مقرر برگ ك مبحث مهم آني يادش ن بتواند ظرف ده دقيقه، ي

ستفاده كرده بود. با داينا را جمع و جور كند ك دقيقه ها به خوبي ا ك ت  .او ظاهراً از ت

د دايناست! ماريال! آه - د از من دعوت كند بعد از مدرسه به . چي حدس ميزني؟ فردا تول مادرش به او گفته كه ميتوان

روم و شب همان جا بمانم ج بيايند و فرداشب دخ. خانه شان ب ري ز نيوب زرگ ا ك سورتمه ي ب رار است با ي ر دايي هايش ق ت

د رون گ ب سرت كلوپ دي بيتين د، البته اگر تو اجازه بدهي. به كن سرت ميبرن اجازه ميدهي . آنها من و داينا را هم به كن

آه! ماريال ست؟  م! اين طور ني  .چقد هيجان زده ا

م باشي، چون تو نمي روي - آرا سرت كلوپ، . ، بايد شب در خانه و روي تخت خودت بخوابيبهتر است  در مورد كن

د رون كن، دختر كوچولوها اصالً نبايد به چنين جاهايي ب  .فكرش را هم ن

سانه گفت  ست« : آني ملتم گ جاي بدي ني  « . اما مطمئنم كه كلوپ دي بيتين

گفتم - گذراني و شب. من چنين چيزي ن سرت ب ك بچه و اين حرف ها. به خانه نيايي اما تو نبايد وقتت را در كن ز ! ي ا

 .خانم بري تعجب ميكنم كه به داينا همچين اجازه اي داده

د، با بغض گفت  ك هايش سرازيرشون ده بودم اش ك موقعيت خاص اس« آني در حالي كه چيزي نمان ك . اما اين ي فقط ي

د دايناست گر . روز در سال، تول د هم مثل روزهاي دي ست روز تول رار ني دروز ميخواهد شعر ! باشد، ماريالق سي ان  "پري

آزاديم  شب همه  ك شعر اخالقي اس "ام د كه ي ز . را از حفظ بخوان آوا رايم مفيد اس و بعد هم گروه  مطمئنم شنيدنش ب

شنگي سرودهاي دسته جمعي اس عاشقانه بخوانند كه به ق رانه ي  رار است چهار ت رار است ! ماريال! آه.ق شيش هم ق ك

له، . بيايد ساب رار است سخنراني كند، حرف هايي شبيه موعظه هاي كلي آيد و ق قعاً او هم مي  ! خواهش ميكنم، ماريال. وا

روم گذار ب  «.ب



 

 
 

148 

آ - رو ! ي«شنيدي چي گفتم،  شت . درست است؟ همين حاال چكمه هايت را در بياور و به رختخواب ب ساعت از ه

 .گذشته

آخرين تير تركش را هم رها كرد و گفت گويمفقط « :آني  گر ب ك چيز دي خانم بري به داينا گفته كه ما ميتوانيم ! ماريال. ي

آني كوچول تو باعث افتخار است كه روي تخت اتاق مهمان . روي تخت اتاق مهمان بخوابيم راي  فكرش را بكن چقدر ب

 «.بخوابد

آني . افتخار اين است كه تو به حرف من گوش بدهي - رو،  ك كلم! به تختخوابت ب شنومنميخواهم ي گر هم ب  .ه ي دي

آن مدت  - د ، از پله ها باال رفت، متيو كه در تمام  ك هايش روي گونه هايش سرازير شده بودن آني در حالي كه اش وقتي 

شمهايش را باز كرد و با لحني مصمم گفت  ك گوشه لم داده و خودش را به خواب زده بود، چ فكر ! راستش، ماريال« : ي

د آني اجازه ب رودميكنم بايد به   «.هي ب

ربيت اين بچه اس، متيو. من اينطور فكر نميكنم« : ماريال پاسخ داد - سئول ت سي م  « !تو يا من؟! چه ك

 « ! خوب، تو« : متيو گفت  -

 .پس دخالت نكن -

ست. راستش نميخواهم دخالت كنم - آني اجازه . نظر دادن به معني دخالت كردن ني نظر من اين است كه تو بايد به 

رود  .بدهي ب

رود، نظر تو اين بود كه من بايد اجازه بدهم ، « : ماريال با دلخوري گفت  آني هوس ميكرد به ماه هم ب دارم اگر  ك ن ش

ست سرت موافق ني رنامه ي كن رنامه شان فقط همين بود، اما با ب د، البته اگر ب . ممكن بود اجازه بدهم شب پيش داينا بمان

رود ممكن است سرما بخورد آنجا ب شود و بيخود و بي جهت به هيجان مي در . اگر  ر از حرف هاي پوچ مي ضمن كله اش پ

رار نميگيرد م و ق آرا ك هفته  رايش . آيد بعد تا ي من بهتر از تو ميدانم كه اين بچه چه روحيه اي دارد و چه چيزي ب

 « !خوب است، متيو

كرار كرد  رود« : متيو با تحكم ت آني اجازه بدهي ب  «.فكر ميكنم تو بايد به 

شاري كند ست روي نظرش پاف داشت، اما خيلي خوب ميتوان ستدالل قوي ن شيد و از روي . او ا عميقي ك ماريال نفس 

 .ناچاري سكوت كرد
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ستن ظرف هاي صبحانه بود، متيو قبل از رفتن به اصطبل، توقف كرد تا دوباره به  شغول ش آني م ح روز بعد، وقتي  صب

گويد  آن« : ماريال ب رودفكر ميكنم تو بايد به   «.ي اجازه بدهي ب

شد ك لحظه ماريال درست متوجه منظور اون ن داخاقي فرياد زد. ي دارد تو « : بعد با ب رود، چون امكان ن سيار خوب، ب ب

 « كوتاه بيايي

شويي به دست جلو دويد و گفت  ر ظرف گو! ماريال! ماريال! آه« : آني اب گر ب ك بار دي  «.ي

ك بار كافي بود - دارم اين نظر متيوست. همان ي آن ن شي در  چ نق گران و يا . و من هي اگر به خاطر خوابيدن روي تخت دي

گيري، تقصير متيوس، نه نه ريه ب آن سالن گرم، ذات ال آمدن از  داري همه ي كف ! آني شرلي. به خاطر نصف شب بيرون 

 !چقدر حواس پرتي، بچه! ها را روي زمين مي ريزي

راي! ماريال! آه« آني گفت  - شتباه مي. تان دردسر سازمميدانم چقدر ب كنيد ممكن بودمن زياد ا  كنم، اما فكرش را ب

شتباهات شدم  مرتكب ا شنوم، ولي ن شتري ب اينجا را. بي سابي تميز مي كنم قبل از رفتن به مدرسه هم حتماً  ! آه.ح

سرت است! ماريال م من تا حاال به. همه ي فكر و ذكرم پيش كن رفته ا سرت ن در موردش  هروقت دختر هاي مدرسه. كن

راي چ حرفي ب دارم صحبت مي كنند، من هي سي دارم، اما متيو فهميد. گفتن ن شدي من چه ح او مرا درك . تو متوجه ن

آدم را درك كند مي كند ك نفر   ((.واين خيلي لذت بخش است كه ي

ست حواسش  آني به قدري هيجان زده بود كه نمي توان ح در مدرسه،  گيلبرت . كندرا روي درس ها متمركز  آن روز صب

شي گرفت و در محاسبه ز او پي ست داد ذهني معادله ها او را كامالٌ ي در هجي كردن ا سرت و . شك فكر رفتن به كن

ست خوابيدن آني مي داد كه باعث مي شد اصالٌ طعم تحقير و شك در درس هارا  در اتاق مهمان، چنان هيجاني به 

كند ساس ن آن . اح آن روز دائما در مورد  ع با هم حرف مياو وداينا  شم و عصباني موضو ده بود خ د و چيزي نمان  تزدن

شان شود  .آقاي فيليپس نصيب

سرت حرف مي زدند د مي شود مي  آني پيش. آن روز همه ي بچه ها در مدرسه درباره ي كن خود فكر مي كرد چقدر ب

ستان دو ه كلوپ دي. شد اگر به او اجازه ي رفتن نمي دادند گ اونلي، در فصل زم ع اجرا مي بيتين رنامه هاي متنو فته ب

آن ده سنت تعيين كرد، اما اين بار رنامه ي مفصلي را تدارك ديده بود كه ورودي  ك به كتابخانه، ب راي كم  ب

رنامه تمرين. شده بود راي شركت در ب آموزاني كه خواهر ها . مي كردند جوان هاي اونلي چند هفته اي بود كه ب دانش 
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رار رادر هاي بزرگ ترشان ق  بود وب

سابي هيجان زده بودند رنامه اجرا كنند، ح د،  همه ي بچه هاي باالي نه سال مدرسه. آن شب ب رون سرت ب رار بود به كن ق

سلون كه پدرش درباره ي رفتن دختر كوچولوها به عقيده بود به جز كري ا سرت هاي شبانه ، با ماريال هم  كري . كن

سلون تمام طول بعد از ظهر سر كالس دارد. گريه كرددستور زبان  ا چ ارزشي ن رايش هي ساس مي كرد زندگي ب . او اح

سرت به اوج خود رسيد هيجان واقعي غاز شد و در طول كن آ ده. آني پس از تعطيل شدن مدرسه  بود  چيزي نمان

ك داينا در طبقه ي. دخترك از فرط خوشحالي از پاي در بيايد ك  آنها در اتاق كوچ د و بعد با ي باال چاي صرف كردن

رايي كردنددسر  آني، پاپيون داينا را به  داينا جلو كو. خوشمزه از خودشان پذي آني را مدل پفي درست كرد و  هاي 

شت سر  .روش ابتكاري خودش گره زد راي درست كردن مو هاي پ ك دو جين راه مختلف را ب بعد هر دو حداقل ي

گر، د يكدي شان سرخ شده . امتحان كردن شان از هيجانباالخره دختر ها درحالي كه صورت شمان شيد،  بود و چ مي درخ

 .آماده شدند

ستري دستباف خودش را كه  آني وقتي كاله سياه و ساده و ژاكت خاك آستين هاي تنگي داشت، با كاله خز و  البته 

سه مي كرد، كمي دلش ك و كوتاه داينا مقاي آمد ژاكت شي د از تخيالتش . به درد مي  آورد كه مي توان اما باالخره به ياد 

 .ستفاده كندا

سته و  كمي بعد، دختر هاي خانواده ي ماري؛ يعني دختر دايي هاي داينا در حالي  ش زرگي ن كه در سورتمه ي ب

ج ري ز نيوب د، ا ده بودن د خودشان را با شنل هاي خز پوشان آنجا رسيدن  .به 

ر پاي  ك برف زي ش شان و شنيدن صداي خ رين،  سورتمه سواري روي جاده هاي صاف و درخ راي عاب سواري تا سالن را ب

گيزي بود و تاللو. آني سرشار از لذت كرد ج الرنس  غروب دل ان آب زالل خلي رفي و  گ خورشيد به تپه هاي ب نارنجي رن

شيده شم  چنان شكوه و جاللي بخ زئين شده، چ بود كه هر بيننده اي خيال مي كرد به جامي كه با ياقوت و مرواريد ت

گ. است دوخته گ زن گ جيرين  وله ي سورتمه ها و صداي خنده هايي كه در دوردست ها طنينجيرين

ح جنگل، از همه جا به گوش مي رسيد داخته بود، مانند نواي شادماني اروا  .ان

شار داد و گفت  ك رويا! داينا !آه: ((آني دست داينا را از روي دستكش و زير شنل خز، ف  به نظر تو همه چيز مثل ي

قعاٌ مثل  ست؟ قيافه ي من وا شه است؟ بهني  همي
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شته م تاثير گذا ع روي چهره ا م كه فكر مي كنم اين موضو ساساتي شده ا  ((.قدري اح

سين رار گرفته بود و چون فكر مي كرد بايد  داينا چند لحظه قبل، از طرف يكي از دختر دايي هايش مورد تعريف و تح ق

گ و رويت هم خيلي خوب است. شده ايامروز خيلي زيبا : ((گفت آنچه را شنيده است به نفر بعدي منتقل كند،  ((.رن

رزه مي انداخت ز بيننده هارا دائم به ل شت يكي ا آن شب حداقل پ رنامه ي  ز  ب رزه، ا آني به داينا، هر ل و طبق گفته ي 

ر بود كان دهنده ت رزه ي قبلي ت دروز در حالي كه لباس صورتي حريري به تن .ل سي ان ك رشته  وقتي پري كرده، ي

ك طبيعي به موهايش زده مرواريد به گردن سته و گل هاي ميخ لورينش ب ها را از شا–بود  ب آن آقاي معلم همه ي  يع بود 

- راي او سفارش داده است رنامه ي شهر ب شق باال رفت" ب ك ع ردبان تاري ز نور، از ن  را اجرا "بدون روزنه ي ضعيفي ا

ساس همدردي كرد عميقاٌ با او اح آني  ر از"آوازوقتي گروه سرود، . كرد،  رات آني، طوري به  "آسمان كبود ف د،  را سر دادن

آنجا را آميزي كرده اند سقف خيره شد گويي فرشته ها  گ  ك فيل . رن ح داد كه چطور مي شود ي سلون توضي وقتي هم ا

د؛ چون را در كمد فتادن آن قدر خنديد كه مردم اطرافش هم از خنده ي او به خنده ا آني  لي آن لطيفه در اون جاي داد، 

كان آقاي فيليپس با لحني ت كراري شده بود و وقتي  شته از پس آنتوني مارك"دهنده خطابه ي  خيلي قديمي و ت  ك

د را "سزار شدن - كه حالي در– خوان گاه مي كرد دروز ن سي ان ساس كرد همان  پس از اداي هر جمله به پري آني اح

ر پا كند لحظه مي د به پا خيزد و شورشي ب رنامه، رضايت او را جلبفقط يكي از قس. توان كرد؛ زماني كه  مت هاي ب ن

ع به خواندن شعرش كرد ز. گيلبرت باليت شرو سمت ا آن ق آن  آني تا تمام شدن  رداشت و  رنامه، كتاب رودا ماري را ب ب

ك و بي حالت به خواندنش ادامه داد تا ش  .صداي دست زدن پرشور و حرارت داينا را شنيد قدر خ

آن خوش گذراني به خانهآنها ساعت يازده راضي ا  د ز  شتند، اما هنوز درحال صحبت كردن و نظر دادن بودن رگ خانه . ب

ك و ساكت بود، و به د تاري آمد همه خوابيده ان ك و. نظر مي  طوالني  آني و داينا پاورچين پاورچين وارد فضاي باري

رار داشت آن اتاق مهمان ق د كه در انتهاي  آتش داخل. سالن شدن . بخاري فضارا كمي روشن مي كرد آنجا گرم بود و 

 ((.هايمان را همين جا عوض كنيم بهتر است لباس. اينجا چقدر گرم است: (( داينا گفت

شيد و گفت  آهي ك ستادن و شعر خواندن در چنان جايي بايد خيلي جالب باشد !چه لحظات خوشي بود: ((آني  . اي

ج فكر مي كني ممكن! داينا راي ان ك روز هم ما را ب م اين كار دعوت كنند؟است ي  ((ا
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له، البته كه ممكن است- راي شعر. ب شه ب آموزان بزرگ را دعوت مي كنند آنها همي غلب . خواندن، دانش  گيلبرت باليت ا

ر است دعوت مي شود، در ستي به شعرش گوش ندهي؟! آني! آه. حالي كه فقط دوسال از ما بزرگ ت  چطور توان

گاه مي وقتي رسيد به بيت مانند خواهر است، ستقيم داشت به تو ن غريبه اي است م  ((.كرد اما 

شم گفت م! داينا: ((آني با خ ستي، اما حتي به تو هم نمي ت تو دوست صميمي ا آنه  وانم اجازه بدهم با من درباره 

راي. شخص صحبت كني گذاريم و ببينيمب سابقه ب آماده اي؟بيا م ر به تخت ميرسد خوابيدن  سي زودت  ((.چه ك

آمد داينا از آن شنهاد خوشش  د،از در اتاق مهمان گذشتند و هم زمان خودشان را   دخترها در طول.پي سالن دويدن

داختند ك نفر با...بعد .روي تخت ان كان خورد و ي آنهت ت ر  ر خدا:((صدايي خفه فرياد زد چيزي زي معلوم نبود  ((!پناه ب

آن ستند با  آني و داينا توان لند شو چطور  روندسرعت زياد از روي تخت ب ز اتاق بيرون ب د و ا آنها وقتي به خودشان .ن

د رزان از پله ها باال مي رفتند آمدن شت زده و پاورچين با دست و پاي ل شتند وح آني در حالي كه از ترس و سرما  .كه دا

دان هايش به هم سته گفت دن آه د، گيرد،گفت ((چه بود؟...او كه بود!آه:((مي خوردن ك بود خنده اش ب زدي او :((داينا كه ن

د!آني!آه.ژوزفين بود عمه آمده كه اينجا بمان عمه ژوزفين بود و حتما  شتناك .عصباني مي شود مي دانم چقدر!آه.او  وح

آني.است شتناك است،ولي خيلي هم خنده دار است، قعا وح  ((!وا

ست؟-  عمه ژوزفين كي

عمه پدرم است و در شارلت تاون زندگي مي- اله است و من نمي توانم او خيلي پير است؛تقريبا هفتاد س.كند او 

ك دختر آداب است و.ما منتظر امدنش بوديم،ولي نه به اين زودي.كوچولو بوده باوركنم زماني ي  او خيلي مبادي 

ع بدجوري دلخور مي شود نمي داني چقدر .بخوابيم خوب، مثل اينكه مجبوريم كنار ميني مي.مطمئنم كه از اين موضو

د گد مي زن   .در خواب ل

ح روز بعد  شد هنگام خوردن صبحانه،خبري از خانمصب خانم بري با مهرباني به دختركوچولوها لبخند زد و .ژوزفين ن

شب خوش:((گفت آمده و شما دي عمع ژوزفين  گويم  ستم ب آمدنتان بيدار بمانم؛چون مي خوا  گذشت؟سعي كردم تا 

رد سته بودم كه خوابم ب آن قدر خ د،اما  روي شده باشي ارماميدو!داينا.مجبوريد به طبقه باال ب عمع ن  ((.مزاحم 



 

 
 

153 

آني كه آميزي با  سته بود،رد و بدل كرد داينا سكوت كرد،اما لبخند شيطنت  ش گر ميز ن آني پس از خوردن .در طرف دي

شت د تا او.صبحانه به خانه برگ  از بحث و جدلي كه در نتيجه شيطنت او و داينا در خانه بري روي داد،بي خبر مان

كه بعد از ظهر ماريال او راي انجام كاري به خانه خانم ليند فرستاد آن گاهي خندان .را ب  خانم ليند با لحني جدي ولي ن

ده:((گفت شب دوشيزه بري پير و بينوا را تا حد مرگ ترسان م تو و داينا دي خانم بري چند دقيقه پيش !ايد شنيده ا

گران و .زد داشت به كارمودي مي رفت و سر راهش سري هم به اينجا دوشيزه بري پير امروز . مضطرب بوداو بدجوري ن

- ح اصال سرحال نبود ست وسرحالصب ردار ني د.نبودن ژوزفين بري هم شوخي ب آني با  ((.او اصال با داينا حرف نمي زن

شيماني بود،گفت سابقه .تقصير من بود نه داينا ولي:((حالتي كه حاكي از پ شنهاد دادم تا رسيدن به تخت،م من پي

 ((.بدهيم

آيد مي:((درست حدس زده بود،گفتخانم ليند كه  ستم چنين فكرهايي فقط از كله تو بيرون مي  ستم،مي دان به هر .دان

شكالت زيادي آورديد حال م ك. را به وجود  گر ي د،ولي گفته كه دي ك ماه بمان آمده بود تا ي روز هم  دوشيزه بري پير 

د ر مي گردد.نمي مان شنبه به شهر ب ست .و همين فردا،يك سي مي توان او قول .ببرد، حتما همين امروز مي رفت او رااگر ك

راي چنين دختر شروري انجام  داده بود چند ماه به داينا درس موسيقي بدهد، چ كاري ب اما حاال تصميم گرفته هي

آنجا خيلي خبرها بوده حدس مي زنم!آه.ندهد ح  ر باد رفت.امروز صب  دوشيزه بري پير .آرزوهاي بري ها ب

آنها دوس روتمند است و  شته باشندث شتند روابط خوبي با او دا  البته خانم بري اين.ت دا

شناسم سان هارا خوب مي گفت،اما من ذات ان  ((.چيزهارا به من ن

سم:((آني ناله كنان گفت ك دختر بدشان شه.من ي دازم و همي ساني كه  خودم را توي دردسر مي ان بهترين دوستانم؛ك

شان كنم را هم در گرفتاري ها كبايد جانم را فداي  ((شما مي دانيد چرا اين طور مي شود،خانم ليند؟.ميكنم يم شري

راي فكر كردن به خودت فرصت نمي هرگز.قبلي انجام مي دهي به خاطر اينكه كارهايت را بي دقت و بدون فكر-  ب

آوري يا انجام ميدهي آنچه كه به ذهنت ميرسد.دهي شي به زبان مي  عاقبت اندي  .بدون لحظه اي 
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راز  چيزي.ولي راهش همين است:((داد آني مصرانه پاسخ گيز باشد،بايد فوري اب آدم مي رسد،اگر هيجان ان كه به ذهن 

راي فكر.شود سلما هيجانش از بين مي رود اگرب شته. كردن،كمي مكث كني،م دا ساسي ن  خود شما هرگز چنين اح

 ((ايد،خانم ليند؟

ساسي نداشت كان داد و گفتحق به جانب  او با چهره اي.خانم ليند هرگز چنان اح گيري قبل :((سرش را ت تو بايد ياد ب

ز انجام هركاري كمي آني ا شته باش!فكر كني، شه به ياد دا زن را همي آب ن  مخصوصا وقتي.ضرب المثل بي گدار به 

 ((.مي خواهي روي تخت اتاق مهمان بپري

د،اما آرامش خاطر به شوخي خودش خندي كر بود خانم ليند با  آن وضعي.آني همچنان پ چ چيز از نظر او خنده در  ت،هي

ج كرد او پس از ترك.دار نبود سلوپ ك آشپزخانه به.كردن خانه خانم ليند راهش را به طرف اورچردا  داينا جلو در 

آمد ستقبالش   .ا

سته پرسيد آه  عمع ژوزفين خيلي دلخور:((آني 

ست؟  ((شده،اين طور ني

گران داينا درحالي كه سعي مي كرد جلو خنده اش را گيرد،با ن داخت و ب شيمن ان سته اتاق ن گاهي به در ب ي ن

له،داشت از شدت:((گفت ريد ب دترين.نمي داني چه حرف هايي مي زد.عصبانيت باال و پايين مي پ  او گفت كه من ب

ساس ربيت كردن چنين بچه اي اح م كه تا به حال ديده و پدرو مادرم بايد از ت او گفت كه .شرمندگي كنند دختري ا

د گر اينجا نمي مان راي پدر ودي  ((.مادرم مهم است ،البته اهميتي نميدهم،اما ب

گفتي كه تقصير من:((آني پرسيد آنها ن  ((.بوده چرا به 

عتنايي گفت ك:((داينا با بي ا آني شرلي ولي من هم با تو شري ستم، ست؟من سخن چين ني به عالوه به !بودم،اين طور ني

دازه تو مقصر بودم  ((.ان
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ع رابه هرحال من مي :((آني گفت  خواهم خودم موضو

گويم  ((.به او ب

 .داينا ميخكوب شد

ده مي خورد...چرا!هرگز!آني شرلي-  !او تورا زن

سانه گفت شتر نترسان:((آني ملتم  خودم.لطفا مرا بي

شت زده ام دازه كافي وح ستم. به ان ح مي دادم به جاي اين كار جلو لوله توپ باي  .ترجي

م،داينا  ر من بودتقصي!اما تصميم خودم را گرفته ا

عتراف كنم آن ا عتراف كردن هم تجربه زيادي دارم. و بايد به   ((.خوشبختانه در ا

 اگر دوست.خيلي خوب،او در اتاق است:((داينا گفت

دارم همراهت بيايم. داري مي تواني بروي  فكر نمي كنم كاري هم از دستت.من كه جرئت ن

ر بيايد  ((.ب

آني رفت تا   به قولبعد از حرف هايي كه داينا زد،

ستاد و در.معروف با دم شير بازي كند شيمن اي  او جلو در اتاق ن

 .تند و تيزي به گوشش رسيد"بفرماييد".زد

ك و رسمي كنار ش م،خ دا ك ان  دوشيزه ژوزفين بري باري

شت قاب طاليي شمانش شعله  آتش بافتني مي بفت و در همان حال هم مي شد از پ شم را در چ شراره هاي خ عينكش،

شيد،حس  لند كرد.كردمي ك شمان .انتظار داشت داينا را ببيند.اورسرشرا ب گ پريده اي را ديد كه برق چ اما دختر رن

شيد  .درشتش مي درخ

ستي؟:((دوشيزه ژوزفين بري بدون مقدمه چيني پرسيد  ((كي ه
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رزان گفت آني شرلي از گرين :((دختر كوچولو در حالي كه دست هايش را قالب كرده بود،با صدايي ب گيبلزم و اگر من 

عتراف كنم  ((.اجاززه بدهيد،مي خواهم ا

عتراف چي؟-  ا

شب روي شما پريديم- شنهاد من بود.همه اش تقصير من بود و ما دي مطمئنم هرگز چنين فكر هايي به سر داينا .آن پي

عيار است!دوشيزه بري.نمي زند ك خانم تمام  ست او را سرزنش كن.داينا ي  .يدبه خاطر همين اصالً منصفانه ني

ست- ز او سرزده.چرا،ه ستي ا  .داينا در اين كار به سهم خودش مقصر بوده و رفتار ناشاي

شتيم شوخي مي كرديم:((آني مصرانه پاسخ داد به نظر من حاال كه ما داريم معذرت خواهي مي .ولي ما فقط دا

شيد،خانم بري شيد و اجازه بدهيد موسيقي !كنيم،شما بايد ما را ببخ داينا را ببخ قل گيردحدا همه فكر و ذكر داينا .ياد ب

ست از كاري كه تصميم به انجامش گرفته ايد.پيش كالس موسيقي اش است راي شما راحت ني منصرف .مطمئنم ب

آن شخص منم.شويد سي عصباني باشيد، رار است از دست ك ز .اگر ق گران ا م كه دي عادت كرد ا من از همان روز هاي اول،

راين راحت تر د؛بناب  ((.از داينا مي توانم اين وضعيت را تحمل كنم دستم عصباني شون

شمان پيرزن محو شد و جاي خود را به برق خوشحالي مي دادند شم از چ ولي بااين حال با لحني .كم كم شراره هاي خ

شن گفت ست:((خ ز .به نظر من،اينكه شما شوخي مي كرديد اصالً دليل موجهي ني آن موقع كه من جوان بودم،دخترها ا

د اين شوخي ها ك سفر طوالني و طاقت فرسا وقتي به .با هم نمي كردن شتناك است كه بعد از ي تو مي فهمي چقدر وح

د و بيدارت كنند عميقي فرورفتي،دو نفر رويت بپردن  ((.خواب 

شتياق گفت ز .بايد خيلي ناراحت كننده باشد.نمي فهمم،اما مي توانم تصور كنم:((آني با ا اما حال ما هم دست كمي ا

داش گذاريد!شما قوهء تخيل داريد،دوشيزه بري؟.تشما ن ك نفر .اگر داريد،خودتان را جاي ما ب ستيم كه ي ما نمي دان

د رار بود در اتاق مهمان بخوابيم،اما .روي تخت خوابيده و سر و صدا شما را تا حد مرگ ترسان درضمن با اينكه ق

ستيم ساسي به شما دست مي داد اگر گمان كنم شما زياد در اتاق مهمان خوابيده باشيد،اما ت.نتوان صور كنيد چه اح

شده بود  ((.دختر كوچولوي يتيمي بوديد كه تاحال چنين افتخاري نصيبش ن

آشپزخانه  گراني در  لند شد و باعث شد داينا كه با ن شم پيرزن ازبين رفت وصداي خنده اش ب گر همه خ اين بار دي

شد شيد،نفس راحتي بك  .انتضار مي ك
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كرده اممي ترسم قو:((او گفت ستفاده ن آن ا گ زده باشد؛چون خيلي وقت است كه از  گر زن شخص .هء تخيلم دي اما م

دازهء من اذيت كرده گو.است اين اتفاق تو را هم به ان رايم ب شين و از خودت ب  ((.حاال بيا بن

لعاده اي البته خيلي دلم مي خواست بمانم؛چون به نظر شما خانم فوق ا.متاسفانه نمي توانم:((آني با جديت گفت

ستيد و برخالف ظاهرتان،قلب مهرباني داريد رگردم.ه دوشيزه ماريال كاتبرت،خانم .اما من بايد پيش ماريال كاتبرت ب

عهده گرفته سئوليت .مهرباني است كه سرپرستي مرا به  او وظايفش را به بهترين نحو انجام مي دهد،ولي در هر حال م

گوييد كه .ي تخت،او را سرزنش كنيدشما نبايد به خاطر پريدن من رو.سنگيني است اما قبل از رفتنم،دلم مي خواهد ب

رار بود،در اونلي مي مانيد شيده ايد،و همان مدتي كه ق  ((.داينا را بخ

زني:((دوشيزه بري گفت ك بار اينجا بيايي و با من حرف ب  ((.به شرط اينكه هرچند وقت ي

ك گردنبند نقره داد و ب عالم كرد كه چمدانش را باز كرده استآن شب دوسيزه بري به داينا ي ر ها ا او با .ه بزرگ ت

آشنا شوم:((صراحت گفت شتر  آني است،بي آن دختري كه اسمش  م اينجا بمانم تا با  او مرا سرگرم مي .تصميم گرفته ا

د سرگرمم كند سي پيدا مي شود كه بتوان  ((.كند و با سن و سالي كه من دارم،به ندرت ك

 ((.من كه گفته بودم:((ال رسيد،او فقط رو به متيو كرد و گفتوقتي ماجرا به گوش ماري

آنجا ماند ك ماه  آورد.دوشيزه بري ي آني او را سرحال مر  شه خوشايندتر شده بود؛چون  سبت به همي ها با .رفتار او ن آن

د  .هم خيلي صميمي شدن

شتن،دوشزه بري گفت آمدي،سري هم به من !آني:((موقع برگ زنيفراموش نكن هروقت به شهر  من هم اجازه مي دهم .ب

 ((.شب در اختصاصي ترين اتاق مهمان بخوابي

ست:((آني به ماريال گفت او مثل متيو همان اول خودش .دوشيزه بري قلب مهرباني دارد،اگر چه اصالً در ظاهر معلوم ني

شناسي شان نمي دهد،اما كم كم مي تواني او را بهتر ب آدم هاي  معلوم مي شود همان طور كه من قبالً.را ن فكر مي كردم،

ها را پيدا مرد آن ستند و مي شود در دنيا تعداد زيادي از   ((.مهربان كم ني

سب  ك،پاك و دل چ آوريل و مه و هوايي خن آماده بود؛بهار زيبا و با طراوت ماه  ز  گر بهار به گرين گيبل ك بار دي . ي

آن،نمادي از معجزهء رس گ و خيره كننده كه طبيعت  فراهاي .تاخيز را به نمايش مي گذاشتغروب هاي صورتي رن ا

د شمه پري را گرفته بودن ك و پيچان،دور تا دور چ عاشق ها جوانه هاي قرمز زده بود و سرخس هاي كوچ آن .كوچهء 
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ر از ياس هاي سفيد و بنفش ستاره اي شكلي بود كه  سلون پ آقاي سايلس ا ك  شت مل ع پ ر در زمين هاي لم يزر سوت

د و با ي.عطرشان فضا را اكنده بود آوري كردن سر هاي مدرسه گل هاي زيادي جمع  ك روز بعد از ظهر،همه دختر ها و پ

شتند ر از گلبرگ هاي ياس به خانه برگ  .دست ها و سبد هاي پ

قعاً متاسفم:((آني گفن د،وا دارن شان گل ياس ن ساني كه در سرزمين راي ك شته .ب آنها چيز بهتري دا داينا مو گويد كه شايد 

ست، ماريال؟  باشند،اما بهتر دارد، اين طور ني دانند اين گل چه ! از گل ياس چيزي وجود ن ها ن آن داينا مي گويد كه اگر 

شتنش را هم نمي كنند داني ياس . شكلي است،هوسِ دا گيز است كه ن غم ان قعا  ر است؛ يعني وا د ت اما به نظر من اين ب

كني شتنش را هم ن فكر مي كنم ! ها چه فكري مي كنم،ماريال؟ مي داني من دربارة ي ياس. چه شكلي است و هوس دا

د شت شده ان د و االن وارد به ستان گذشته مرده ان د كه تاب ح گل هايي ان ها اروا نمي داني امروز چقدر خوش . آن

ك چاه قديمي خورديم! گذشت،ماريال ر از خزه كنار ي ك درة كم عمق پ چارلي . جاي رمانتيكي بود. ما ناهارمان را در ي

آرتي سلون با  آرتي هم اين كار را كرد؛ چون نمي خواست از گيليس  ا شتند و  سابقه پرش از روي چاه گذا گيليس م

دروز داد و . شرط بندي االن خيلي مرسوم است. ببازد سي ان آقاي فيليپس همة ياس هايي را كه چيده بود به پري

راي گل ك كتاب پيدا كرده،. شنيدم به او گفت كه گل ب شان مي دهد كه او كمي  مطمئنم اين جمله را از ي اما همين هم ن

آنها را پس دادم. قوة تخيل دارد م كه . من هم گل گرفتم، اما  سم خورده ا گويم؛ چون ق آن شخص را ب سم  نمي توانم ا

شتيم. هرگز اسمش را به زبان نياورم ها را روي كاله هايمان گذا آن موقع . ما با ياس ها حلقه هاي گل درست كرده ايم و 

خ شت به  آوازبرگ آمديم و  شكيل داديم و گل به دست از جاده پايين  را  "خانة روي تپه  "انه هم صف دونفره ت

ديم د تا مارا تماشا كنند! فوق العاده بود، ماريال. خوان آمدن سلون بيرون  آقاي سايلس ا در طول راه هم . همة كارگرهاي 

ستاد و تماشايمان مي كرد قعا خيلي شو. هركس مارا مي ديد مي اي گيز بودوا  «.ر ان

قعأ كه « : و جواب ماريال اين بود سخره اي! وا  «! چه كارهاي م

شه ها رسيد آميزي شد. بعد از ياس ها نوبت بنف گ  آن گل هاي زيبا رن شه ها با  ه . درة بنف آني همان طور كه در را

آنجا مي گذشت به داينا گفت شگر از  گاه ستاي ج« : مدرسه با قدم هاي محتاط و ن ز اين رايم مهم وقتي ا ا مي گذرم ب

ست كه گيل د، اما وقتي به مدرسه مي رسم، همه چيز عوض مي شود و ... ني زن گر در كالس از من جلو ب ك نفر دي كه ي

رايم اهميت پيدا مي كند ع دوباره ب گاهي اوقات فكر مي كنم . هاي زياد و متفاوتي در من وجود دارد "آني ". اين موضو
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ر بودم، ولي در عوض . شكل سازمبه همين دليل است كه اينقدر م آني در من وجود داشت راحت ت ك  اگر فقط ي

 «.هيجانش هم كمتر بود

آواز  شان  آب هاي درخ غه ها در درياچة  ر از شكوفه هاي صورتي شده بود، قوربا غ ميوه دوباره پ ك روز عصر، وقتي با ي

آني كنار پن ع شبدر بود،  عطر مزار آكنده از  د و هوا  سته بودشادي سر داده بودن ش او داشت مطالعه مي . جرة اتاقش ن

ست جمالت كتاب را ببيند؛ به خاطر همين به شاخه هاي  گر نمي توان ك شد كه او دي كرد، اما هوا كم كم به قدري تاري

غرق در خيال پردازي شد رفي خيره و   .پرشكوفة ملكة ب

كرده بود؛ ديوار هاي  ك زير شيرواني تغيير ن گاه كلي، اتاق كوچ ك ن ك و در ي ش ك سفت و صندلي هاي خ شت سفيد، بال

گ همه سر جاي خودشان بودند شم مي خورد. زردرن آن به چ گري در  آمد فضاي اتاق با روح . اما تغييرات دي به نظر مي 

داشت آن سرزندگي ربطي به كتاب ها، پيراهن ها و روبان هاي دخترانه ن ر تپش شده است و  حتي نمي شد گفت . و پ

گ و ترك  آبي رن ق كوزة  آن حس را به فضا تزري ر از شكوفه هاي سيب بود هم  رار داشت و پ خورده اي كه روي ميز ق

د، اما به . كرده است آن تغييرات رؤياها، خواب ها و بيداري هاي صاحب اتاق بود كه اگرچه ديده نمي شدن عامل همة 

گين كمان و ن گ رن رهنة اتاق را با هاله اي از هفت رن آمد ديوار هاي ب دنظر مي  زيين كرده ان همان موقع . ور مهتاب ت

آني وارد شد آه كوتاهي . ماريال با تعدادي از پيش بند هاي اتو خوردة  زان كرد و خودش هم  آوي شت صندلي  آنهارا پ او 

ست ش شيد و ن ساس . ك گر از بين رفته بود، اح آمده بود و با اينكه درد دي غش  آن روز بعد از ظهر دوباره سردرد به سرا

گ ست شم دوخت. ي مي كردضعف و خ سوزانه به او چ گاه دل  .آني با ن

شتم اي كاش من به جاي تو سردرد مي گرفتم، ماريال - آرزو دا حاضر بودم به خاطر تو اين درد را با جان و دل ! از ته دل 

 .تحمل كنم

ستراحت كنم« : ماريال گفت ستم كمي ا شان دادي و من توان آيد حواست به . تو با انجام دادن كارها محبتت را ن نظر مي 

شه شده شتباه هايت كمتر از همي زني. را خوب جمع كرده اي و ا آهار ب شتر ! البته الزم نبود دستمال متيو را  در ضمن بي

د و نمي  د و مي خورن آورن آن را در مي  راي ناهار گرم شود، بعد از مدتي  د تا ب ك را داخل فر مي گذارن مردم وقتي كي

چ د تا مثل  آنقدر بمان د   «.ولي مثل اينكه روش تو با بقيه فرق دارد. يپس شودگذارن

شه زبان ماريال را كمي كنايه دار مي كرد  .سردرد همي
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شتم تا همين االن اصأل يادش نيفتادم، البته سر ميز ناهار دائم . متأسفم! آه« : آني گفت ك را داخل فر گذا از وقتي كي

ك چيزي كم است ساس مي كردم ي به من سپردي، تصميم قطعي گرفتم كه اصأل خيال بافي  امروز وقتي كارها را. اح

كنم شتم. ن ك را در فر گذا آن وقت دچار وسوسة سختي شدم كه . همه چيز داشت خوب پيش مي رفت تا اينكه كي

ر مركب سياهش در  ك شواية خوش قيافه سوار ب داني است و ي م كه در قلعه اي زن سم شده ا ك شاهزادة طل خيال كنم ي

ه است تا او ك را فراموش كردم. را نجات بدهد را آورم. و اين طوري شد كه كي . آهار زدن دستمال ها را هم به ياد نمي 

شتم كه من و داينا باالي جويبار  راي جزيرة جديدي مي گ سم ب ك ا شتم دنبال ي شي بودم دا شغول اتو ك تمام مدتي كه م

شف كرده ايم رار دارد و جويبار از اطرافش مي گذرددو درخت ! آنجا مكان خيره كننده اي است، ماريال. ك آن ق را در  ف  .ا

د ملكه پيدا كرديم آن را روز تول گذاريم؛ چون  كتوريا ب من . باالخره به فكرم رسيد كه بهتر است اسمش را جزيره ي وي

ك و دستمال ها معذرت مي خواهم. و داينا هردو خيلي به سلطنت وفا داريم دلم مي خواست . به هر حال به خاطر كي

ك اتفاق است روز ي فتاد؟! ماريال. امروز خيلي خوب باشم؛ چون سال آيد پارسال در چنين روزي چه اتفاقي ا  «يادت مي 

آيد -  .نه، چيزي يادم نمي 

آمدم! آه، ماريال - ز  زرگي در زندگي من روي داد. هرگز فراموش نمي كنم. آن روز من به گرين گيبل د . تغيير ب ابته، نباي

راي شما زياد مهم م. باشد ب شته ا شت سر گذا ك سال است كه اينجايم و روزهاي خوشي را پ شكالتي هم . من ي البته م

د شكل دارن م، ولي خب همه در زندگي م شته ا شته اي، ماريال؟. دا گه دا ستي كه مرا ن شيمان ني  !پ

ز زندگي مي كرده است، گف آني در گرين گيبل نه، نمي شود « : تماريال كه گاهي اوقات تعجب مي كرد چطور قبأل بدون 

شيمانم ستم. گفت پ شيمان ني گوي ! آني. نه، پ رو و از خانم بري خواهش كن ال د، سريع ب اگر درس هايت تمام شده ان

 «.پيش بند داينا را به من قرض بدهد

شيد ك است... االن! واي« : آني فرياد ك  «.االن خيلي تاري

غروب كرده - ك است؟ خورشيد تازه  آنجا مي رفتيدر ضمن تو قبأل . تاري ر از اين هم به  ر ت  .دي

ح زود مي روم« : آني گفت آنجا ميروم، ماريال.صب ع كرد بيدار مي شوم و به   !فردا به محض اينكه خورشيد طلو

شب الزم دارم، مي خواهم پيش بند جديدت را ببرم - گو را ام آن ال آني شرلي؟ من  رو. چه مي گويي،  لند شو و ب  .فوري ب
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 «. پس مجبورم از جاده برم« :بي ميلي كالهش را روي سرش مي گذاشت،گفت  آني در حالي كه با

 از جاده بروي و نيم ساعت وقت تلف كني؟ كه چي بشود؟_

 «.من نميتوانم از جنگل جن زده رد شوم! ماريال «:آني مايوسانه گفت 

 .ماريال خشكش زد

  ديوانه شده اي ؟ جنگل جن زده ديگر كجاست؟! جنگل جن زده _

 «.جنگل صنوبر باالي رودخانه« :آهسته گفت  آني

 چه كسي اين پرت و پال ها را به تو گفته؟.جنگل جن زده اي وجود ندارد! چرند است _

همه ي مكان هاي اين اطراف ، كامال معمولي .فقط من و داينا تصور كرديم كه جنگل،جن زده است.هيچ كس«:آني گفت

ما ! جنگل جن زده جاي قشنگي است ، ماريال .زد و از ماه آوريل شروع شداين فكر فقط براي سرگرمي به سرمان .اند

يك زن سفيد پوش .نمي داني چه چيز هاي ترسناكي تصور كرديم! آه . آن را به خاطر تاريك بودنش انتخاب كرديم

ي ظاهر مي او وقت.شب ها همين موقع كنار رودخانه قدم مي زند، دست هايش را به هم فشار مي دهد و ناله مي كند

روح يك بچه ي كوچك به قتل رسيده هم باالي ايستگاه جنگلي . شو كه قرار باشد در يك خانواده مرگي اتفاق بيفتد

فكرش تنم را مي ! ماريال ! واي . خانه كرده و آرام آرام به پشت تو مي خرد و انگشتان سردش را روي دستت مي گذارد

اال و پايين مي رود و چند اسكلت از ميان شاخه ها با چشم هاي خاليشان به مرد بي كله اي هم هست كه دائم ب. لرزاند

به هيچ عنوان نمي توانم حاال كه هوا تاريك است، از ميان جنگل بروم؛ چون مطمئنم ! ماريال ! آه . آدم خيره مي شوند

 «.ارواح مرا مي گيرند و با خودشان مي برند

واقعاً ! اين چرنديات چيست كه سر هم مي كني؟ آني شرلي  »:گفتماريال كه مبهوت حرف هاي دخترك شده بود،

 «منظورت اين است كه تخيالت خودت را باور مي كني؟

اما بعد از تاريك شدن هوا،وضع فرق مي كند؛ چون روح . حداقل روز ها باور نمي كنم! باور كه نه « :آني با لكنت گفت

 «.ها به حركت در مي آيند و راه مي افتند
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 وجود ندارد آني روحي_

. من كساني را مي شناسم كه آنها را ديده اندودروغ هم نمي گويند! ماريال .چرا،وجود دارند«:آني مصرانه فرياد زد_

چارلي اسلون مي گفت كه مادر بزرگش، پدر بزرگش را يك روز بعد از سالگرد خاكسپاريش ديده كه در حال آوردن 

ني كه مادر بزرگ چارلي اسلون بي دليل قصه سر هم نمي كند و يك آدم خودت مي دا. گاو ها به طرف خانه بوده

پدر تامس هم يك شب بعد از برگشتن به خانه گفته كه يك بره ي آتشين كه سرش با يك تكه پوست از . مذهبي است

اتفاق نشان او اصرار داشته كه آن موجود عجيب روح برادرش بوده و اين . گردنش آويزان بوده، او را تعقيب مي كرده

روبي . البته او دوسال بعد مي مرد، اما مي بيني كه اين داستان ها واقعيت دارد.مي دهد كه او نُه روز ديگر مي ميرد

 «...گيليس هم مي گفت

من . دلم نمي خواهد ديگر چنين حرف هايي را از تو بشنوم! آني شرلي «:ماريال حرف او را قطع كرد و با جديت گفت

همين . ه خيال بافي هاي تو خوش بين نبودم و اين حرف ها هم نتيجه ي همين خيال پردازي هاستهيچ وقت نسبت ب

نمي خواهم يك كلمه ي ديگر هم . االن بايد درست از وسط جنگل صنوبر به خانه ي بِري بروي تا درس عبرت بگيري

 «.درباره ي جنگل جن زده بشنوم

تخيالت او رهايش نم كردند و .مان كار را هم كرد؛ چون واقعا مي ترسيده. آني مجبور شد التماس كند و به گريه بيفتد

او دخترك لرزان را تا چشمه همراهي كرد . اما ماريال كوتاه نيامد.جنگل صنوبر در تاريكي، او را در حد مرگ مي ترساند

ي بي كله در آنجا به اين سو و دستور داد از پل بگذرد و مستقيم به ميان فضاي تاريكي برود كه زن هاي ناالن و مرد ها

 .و آن سو مي رفتند

اگر يك شبح سفيد پوش مرا بگيرد و با خودش ببرد، چه كار . اين قدر سنگدل نباش! آه ماريال « :آني ناله كنان گفت

 «مي كني؟

فكر و  اين. خودت مي داني من از حرفي كه زده ام، بر نمي گردم.به خطر كردنش مي ارزد« :ماريال با لحن خشكي گفت

 «.حاال، راه بيفت. خيال ارواح بايد از سرت بيرون بيايد

آني هرگز آن شب را . از روي پل گذشت و قدم به باريكه ي تاريك و وحشتناك جلو رويش گذاشت. آني راه افتاد

  .فراموش نكرد و براي نخستين بار خودش را به خاطر تخيالتش لعنت كرد
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ده بودند و به محض آنكه دخترك به آن ها فكر مي كرد، دست هاي استخواني جن هاي خياالتش در سايه ها كمين كر

بادي كه از ميان دره ي كم عمق آن سوي جنگل مي وزيد ال به الي شاخه ها . و سردشان را به طرفش دراز مي كردند

هنسال به صداي ناله اي كه از كشيده شدن شاخه هاي درختان ك.زوزه مي كشيد و قلب دخترك را منجمد مي كرد

يكديگر به وجود مي آمد، عرق سردي بر پيشاني او مي نشاند و شيرجه ي خفاش ها در فضاي تاريك پشت سرش، 

وقتي آني به مزرعه ي آقاي ويليام بل رسيد، با چنان . مانند صداي بال زدن موجوداتي غير زميني به گوش مي رسيد

پوش او را تعقيب مي كنند؛ به همين دليل پس از رسيدن سرعتي شروع به دويدن كرد گويي لشكري از اشباح سفيد 

به در آشپزخانه ي بري ها، طوري نفسش به شماره افتاد كه به سختي توانست موضوع الگوي پيش بند را به زبان 

او بايد از همان مسير وحشتناك بر مي . داينا خانه نبود و دخترك هيچ بهانه اي براي معطل كردن پيدا نكرد. بياورد

آني موقع برگشتن چشمانش را بست؛ چون ترجيح مي داد سرش در اثر برخورد به تنه ي درخت ها بشكند تا . شتگ

 .وقتي باالخره از پل رد شد، نفس راحتي كشيد. آنكه چشمش به موجودات سفيد رنگ بيفتد

 «خوب،چيزي تو را نگرفت؟«:ماريال بدون ابراز همدردي گفت

معمولي تري فكر مي ...به بعد به چيزهاي معــــ... من از اين به ! ماريال ... ماري! آه « :آني با صدايي لرزان جواب داد

 «.كنم

 21فصل 

 يك طعم دهنده اشتباه

 

 

در آخرين روز ماه ژوئن ، آني تخته و كتابهايش را روي ميز آشپزخانه گذاشت و در حالي كه چشمان قرمزش را با با 

دنيا چيزي جز به هم رسيدن و از هم جدا , همانطور كه خانوم ليندي ميگويد: (( گفت, دستمال خيسي پاك ميكرد 

حسي به من ميگفت كه . خيلي شانس آوردم كه امروز با خودم دستمال اضافه به مدرسه بردم ! ماريال . شدن نيست 

 (( . ممكن است به آن نياز پيدا كنم

فيليپس عالقه داشته باشي كه موقع راه رفتن او ، براي پاك اصال فكر نميكردم كه تو آنقدر به آقاي : (( ماريال گفت 
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 (( .كردن اشكهايت دوتا دستمال مصرف كني

اول . من گريه كردم ؛ چون ديگران هم همين كار را كردند. گريه من به دليل عالقه داشتن به او نبود : (( آني پاسخ داد 

اي فيليپس متنفر است ، اما به محض اينكه آقاي روبي گيليس هميشه ميگفت كه از آق. روبي گيليس شروع كرد

بعد همه دختر ها يكي يكي . فيليپس بلند شد تا سخنراني خداحافظي اش را شروع كند ، اشكهاي او جاري شدند 

سعي كردم روزي را به ياد بياورم كه آقاي فيليپس ! من سعي كردم جلو خودم را بگيرم ، ماريال . شروع به گريه كردند 

يا روزي كه گفتم من كودن ترين دانش آموز در درس هندسه . كنار يكي از پسرها بنشينم ... كرد كه كنار گيل مجبورم

ام و به هجي كردنم خنديد و همه روز ها و دفعه هايي كه از جمله هاي تلخ و كنايه آميز استفاده ميكرد ، ولي بي فايده 

 . بود

يك ماه بود كه از رفتن آقاي فيليپس ابراز خوشحالي ميكرد و مطمئن بود  جين اندروز. من هم به گريه افتادم! ماريال 

ولي امروز او از همه بدتر بود و چون فكر نميكرد گريه كند . كه حتي يك قطره اشك هم از چشمهايش جاري نميشود 

پسرها اصال گريه البته . ، با خودش دستمال نياورده بود؛ به خاطر همين مجبور شد از برادرش دستمال قرض بگيرد 

سخنراني خداحافظي آقاي فيليپس خيلي دلنشين بود و با اين جمله شروع . خيلي غم انگيز بود ! آه ماريال . نكردند 

واقعآ ! آه . حتي چشمهاي خودش هم پر از اشك شدند . واقعا تآثيرگذار بود . ميشد كه زمان جدايي ما فرا رسيده 

شت سرش حرف ميزدم و عكسش را روي تخته ام ميكشيدم و واو و پريسي را احساس پشيماني كردم كه در مدرسه پ

. حتي راستش را بخواهي ، آروز ميكردم اي كاش يك دانش آموز نمونه مثل ميني اندروز بودم . مسخره ميكردم 

يه كردند دختر ها همي راه را از مدرسه تا خانه گر. جدان او هميشه راحت است و هيچ چيزي رويش سنگيني نميكند .

هر وقت نزديك بود چند نفر خنده شان بگيرد ، كري اسلون جمله ي زمان جدائي ما فرا رسيده را تكرار ميكرد و همه .

اما با وجود دو ماه تعطيلي كه پيش رو داريم چطور ممكن است در ! واقعآ غمگينم ، ماريال . دوباره به گريه مي افتادند 

با اينكه به . اه ، كشيش جديد و همسرش را كه از ايستگاه مي آمدند ديديم غصه غوطه ور شوم؟ در ضمن ما در ر

همسر . اما با ديدن كشيش جديد نتوانستم جلو هيجانم را بگيرم , خاطر رفتن آقاي فيليپس ؛ خيلي ناراحت بودم 

ايي شاهانه زيب, اصال درست نيست همسر يك كشيش . البته زيبايي شاهانه نداشت . كشيش خيلي خوش قيافه بود

خانم ليند ميگفت كه همسر كشيش نيوبريج لباسهاي خيلي . داشته باشد ؛ چون ممكن است باعث بد آموزي بشود 
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همسر كشيش جديد ما لباسي از چيت آبي رنگ با آستين هاي پفي زيبا به .شيكي ميپوشد و اين كارش بدآموزي دارد

جين اندروز ميگفت كه به نظر او همسر يك كشيش نبايد . تن داشت و لبه كالهش با گلهاي رز تزئين شده بود 

چون درك ميكنم كسي كه لباس آستين پفي دوست  ;لباسهاي آستين پفي بپوشد ، اما من چنين نظري ندارم ، ماريال 

دارد ، چه حسي پيدا ميكند در ضمن اسن موضوع راهم بايد در نظر گرفت كه او مدت كوتاهي است كه همسر يك 

 (( ست ، اين طور نيست ؟ آنها قرار است تا آماده شدن خانه ي كشيش ، مهمان خانم ليند باشندكشيش شده ا

ماريال حس كنجكاوي اش حسابي تحريك شده بود ، وسايل پنبه دوزي را كه زمستان گذشته از خانم ليند قرض 

اكرچه زياد توجيه كننده نبود ، اما گرفته بود ، برداشت تا به بهانه پس دادن آنها سري به خانه او بزند ، آن بهانه 

تفاوتهاي زيادي با بهانه هاي ساير مردم اونلي نداشت ، بسياري از وسايل خانم ليند كه قبال آنها را قرض داده بود و 

يك كشيش جديد و از آن مهم تر يك كشيش جديد . اميدي به پس گرفتنشان نداشت ، آن شب به دستش رسيدند 

ل خوبي براي تحريك كنجكاوي ساكنين روستاي كوچكي بود كه اتفاقات هيجان انگيز كمي در همراه با همسرش ، دلي

 . آن روي ميداد

زماني كه او به . آقاي بنتلي پير ؛ كشيشي كه از نظر آني قوه تخيل نداشت ، هيجده سال ، پيشواي روحاني اونلي بود 

يك نفر را بعنوان همسر آينده اش معرفي ميكردند ، در  آنجا آمد مجرد بود و مجرد هم ماند ، اگرچه شايعات هر سال

ماه فوريه گذشته او از سمتش استعفا داد و از روستا رفت ؛ از ميان مردمي كه دوستش داشتند و با وجود كوتاهي اش 

و از آن به بعد كليساي اونلي شاهد سنخراني هاي مذهبي متفاوت . در سخنراني ها ، از رفتنش احساس تاسف كردند 

پراكنده از زبان داوطلبان مختلفي بود كه هر يكشنبه به آنجا مي آمدند و موعظه هاي آزمايشي خود را به زبان مي 

اما دختر كوچولوي موقرمزي . آن افراد توسط مادرها و پدرها مورد قضاوت قرار گرفته و قبول يا رد مي شدند . آوردند 

ست نيز نظر خاص خودش را داشت و آنها را تمام و كمال با متيو در كه با فروتني ، گوشه نميكت كاتبرت پير مي نش

  . ميان ميگذاشت ؛ چون ماريال معتقد بود كه انتقاد كردن از كشيش ها به هر شكلي مخالف با اصول اخالقي است

ليند مي گفت خانم ! به نظر من آقاي اسميت مناسب نيست ، متيو : (( به هر حال نتيجه گيري كلي آني ازين قرار بود 

. كه قدرت بيانش ضعيف است ، اما من فكر ميكنم بزرگترين مشكل او ، مثل آقاي بنتلي ، نداشتن قوه تخيل است 

حتي گاهي اوقات رشته تخيالتش از دستش خارج مي شود ، مثل زماني كه من . آقاي تري هم زياده روي ميكند 
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خانم ليند ميگفت كه اطالعاتش در زمينه الهيات كافي نيست در ضمن . درباره ي جنگل جن زده فكر و خيال ميكردم 

آقاي گرشم مرد مذهبي خوبي است ،اما داستانهاي خنده دار زيادي تعريف ميكند و مردم را در كليسا مي خنداند ؛ . 

قاي مارشال به نظر من آ! اينطور نيست متيو ؟. او ابهت يك كشيش را ندارد ، در حالي كه كشيش ها بايد با وقار باشند 

خيلي جذاب است ، اما خانم ليند ميگفت كه او ازدواج نكرده حتي نامزد هم ندارد ؛ چون حسابي درباره اش تحقيق 

كرده و ميگفت كه نبايد يك كشيش جوان و مجرد به اونلي بيايد ؛ چون ممكن است بخواهد ازدواج كند و در آن 

خانم ليند دورانديش . انجام بدهد و با مشكل مواجه مي شويم  صورت ما كشيش ديگري نداريم كه مراسم ازدواجش را

از او خوشم آمد؛چون موعظه اش  من كه. خوشحالم كه با آقاي الن موافقت شد خيلي! نيست، متيو؟   اين طور. است 

. نمي دهدفهمد و فقط براي انجام وظيفه اين كار را انجام  جالب بود و طوري نيايش مي كرد كه انگار معني آن را مي

بي عيب و نقص نيست، اما نمي شود انتظار داشت با هفتصد و پنجاه دالر در سال يك  خانم ليند مي گفت كه او هم

كافي  بي عيب و نقص به اينجا بيايد،در ضمن اصول كلي را از او پرسيده و به نظر مي آيد اطالعاتش در الهيات كشيش

خانم .هايشان كدبانوهاي خوبي اند آنها آدم هاي محترمي اند و زن. او بستگان همسر كشيش را هم مي شناسد. است

زني خانه دار خوبي باشد، زوج مناسبي را به عنوان خانواده يك  ليند مي گفت كه اگر مردي اصول الهيات را بداند و

 كشيش جديد و همسرش زوج جوان و دل نشيني بودند كه دوران ماه عسلشان را مي.دهند كشيش تشكيل مي

اونلي از همان ابتدا قلب  مردم. آنها شورو اشتياق فراواني براي شروع زندگي جديد و كارشان داشتند. ارندندگذ

رويي و رك گويي مرد جوان و اهداف بزرگش شدند  بزرگ و كوچك شيفته ي خوش. هايشان را به سوي آنها گشودند

آني، عاشق و دل باخته خانم آلن شد و يكي ديگر  .خانم خانه كشيش پذيرفتند و همسر خنده رو و آرامش را به عنوان

  .خوش قلب دنيا را كشف كرد از انسان هاي

عهده  او مسئوليت كالس يكشنبه هاي ما را به. خانمآلن واقعاٌ دوست داشتني است »ِِ:اعالم كرد او بعد از ظهر يكشنبه

اين !! مي داني ماريال. سوال بپرسد فقط معلماو گفت كه به نظرش منصفانه نيست . گرفته و يك معلم فوق العاده است

او گفت كه ما مي توانيم هر سوالي كه دلمان خواست از او  .دقيقا همان چيزي است كه من هميشه فكر مي كردم

 بپرسيم و من هم كلي سوال

 «!من استعداد زيادي در پرسيدن دارم،ماريال.پرسيدم
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 هم پرسيد تابستان امسال پيك نيك كالس يكشنبه ها برگزار او. روبي گيليس سوال نكرد ـ هيچكس ديگري به جز

بيشه شيرها بود اما خان  به نظر من سوال مناسب نبود؛ چون ربطي به درس نداشت؛ درس درباره دنسل در. مي شود

 روي گونه. وقتي لبخند مي زند. لبخند قشنگي دارد خانم آلن. آلن لبخند زد و گفت كه فكر مي كند برگزار مي شود

روزي كه به . من هم دلم مي خواست روي گونه هايم فرورفتگي داشتم. شود هايش فرورفتگي هاي دلپندي ايجاد مي

با اين ويژگي مي  فكر مي كنم. خيلي الغرتر از حاال بودم،ولي هنوز هم روي گونه هايم فرورفتگي ندارم اينجا آمدم

او . سعي كنيم روي مردم تاثير خوبي بگذاريم ايد هميشهخانم آلن گفت كه ما ب. شود روي مردم تاثير خوبي گذاشت

قبال نمي دانستم مذهب چقدر شادي بخش است و هميشه آن را نوعي  من. درباره ي همه چيز خوب صحبت مي كند

آقاي  من هم دلم مي خواهد مذهبم مثل او باشد، نه مثل. اما از نظر خانم آلن اين طور نيست وسواس تصور مي كردم،

آقاي بل ولقعا . صحبت مي كني خيلي زشت است تو درباره ي آقاي بل اين طور« :رست، ماريال با جديت گفتبل سرپ

 «.مرد خوبي است

باشم از  من اگر مي توانستم خوب.خوب است، اما به نظر نمي آيد از اين بابت احساس راحتي كند البته كه«:آني گفت

در ضمن . كه برقصد و آواز بخواند راي سن خانم آلن مناسب نيستالبته ب. خوشحالي مي رقصيدم و آواز مي خواندم

 .اين كار براي همسر يك كشيش هم كار شايسته اي نيست

را حفظ مي كند حتي اگر مي  بودنش خوشحال است و هميشه اعتقادش  اما من مي توانم احساس كنم كه او از مذهبي

 «.آنها پايبند مي ماند هم يهدانست بدون داشتن آن اعتقادات به بهشت مي رود، باز 

همه جا  آنها. فكر كنك بايد يك روز آقا و خانم الن را براي صرف چاي دعوت كنم« :تامل گفت ماريال پس از اندكي

درمورد اين مور به متيو چيزي نگو؛ چون  ولي. چهارشنبه اينده فرصت خوبي است... رفته اند بجز اينجا بگذار ببينم

او به آقاي بنتلي عادت كرده و با او راحت بود، . اي از خانه بيرون مي رود بر شود آن روز به بهانهاگر از آكدن آنها باخ

 «حضور همسر كشيش هم او را به وحشت مي اندازد. شدن با يك كشيش جديد برايش سخت است اما آشنا

 »:آني با اطمينان گفت

دارم براي خان آلن كاري  ز من كيك بپزم؟ خيلي دوستاجازه مي دهي آن رو! ماريال!آه.مطمئن باشيد دهانم قفل است

مي تواني يك كيك « :ماريال گفت» .ياد گرفته ام  خودت مي داني كه ديگر كيك درست كردن را خوب. انجام بدهم
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شنبه در گرين گيبلز كارهاي مربوط به مهماني روز چهارشنبه را تدارك  آنها دوشنبه و سه «.دواليه درست كني

 كشيش و همسرش باي صرف چاي مسئله ي جدي و مهمي بود و ماريال مي خواست همه رن هاي دعوت از. ديدند

غروب، زماني كه همراه داينا  او سه شنبه. آني از شدت هيجان، بي قرار و خوشحال بود. اونلي را تحت تاثير قرار دهد

سان فرو كرده بودن، روي آب رنگين كه در روغن بل روي يك سنگ قرمز كنار چشمه پري نشسته و با تركه كاجي

 .داينا صحبت كرد كمان درست مي كردند، در آن مورد با

 ـ همه چيز آماده

كه بايد درست قبل از صرف  به جز كيك من كه قرار است آن را صبح بپزم و بيسكويت بكينگ پودر ماريال!! است،داينا

دعوت كردن خانواده كشيش براي صرف . سابي مشغل بوديمح اين دو روز! من و ماريال! باور كن داينا. چاي حاضر شود

 واقعا. فقط بايد بيايي و آشپزخانه ما را ببيني. در اين مورد هيچ تجربه اي ندارم من. چاي، مسئوليت سنگيني دارد

قرمز و ! هم داشته باشيم قرار است دو نوع ژله. قرار است دلمه جوجه و خوراك زبان سرد درست كنيم. ديدني است

شيريني، كيك ميوه و دسر زردآلو مخصوص ماريال كه به  زرد به همراه خامه زده شده و پاي ليممو،پاي گيالس،سه نوع

همين طور نان تازه بيا؛چون .مغزدار و كيك دواليه و بيسكويت كه قبال گفتم افتخار كشيش درست مي شود و كيك

ها  خانم ليند مي گفت كه بيشتر كشيش.خوردكشيش سوءهاضمه داشته باشد و نتواند نان تازه ب ممكن است

احتماال اين شغل،هنوز اثر بدي  اما من فكر مي كنم آقاي آلن مدت زيادي نيست كه كشيش شده و. سوءهاضمه دارند

اگر خوب نشود،چي؟ ديشب خواب ديدم ! داينا 1آه.مي كند وقتي ياد كيك دواليه مي فتم، بدنم يخ. رويش نگذاشته

داينا كه دوست خون سرد و آرامش . شبيه كيك دواليه است،تعقيبم مي كند يك سربزرگ كهيك جن ترسناك با 

بودي و  به نظر من كيكي كه دوهفته پيش درست كرده. خوب مي شود،نگران نباش«:با اطمينان گفت دهنده اي بود،

  «.موقع ناهار در ايستگاه جنگلي خورديم،فوق العاده بود

 ـ بله، اما كيك ها

آهي كشيد و تركه اي  آني. دي دارند؛ درست زماني كه مي خواهي خوب از آب دربيايندفخراب مي شوندخصوصيت ب

. خدا باشد و ريختن آرد را هم فراموش نكنم ولي فكر كنم اميدوارم فقط بايد به«:را داخل آب انداخت و گفت

تن ما،پري بيرون بيايد و آن را روي فكر مي كني ممكن است بعد از رف ! چه رنگين كمان قشنگي. نگاه كن!داينا!آه
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 «موهايش بيندازد؟

 «.داني كه چيزي به اسم پري وجود ندارد خودت مي«:داينا گفت

ع خيال سابي عصباني شده بود در نتيجه هر نو ع مادرداينا جريان جنگل جن زده را شنيد و ح راي داينا ممنو  بافي را ب

داشت حتي به موجودات بي ئكرده بود و او جر ولي تصور كردنش  »: آني گفت.ها هم فكر كند خطري مثل پريت ن

سري من هر.خيلي راحت است  گاه ميكنم و تصور ميكنم كه پ  شب قبل از رفتن به تخت خواب ، از پنجره بيرون را ن

شمه تماشا مي كند و موهايش را شانه ميزند صبح سته ،خودش را در اب چ ش قعا اينجا ن هم دنبال شبنم ها دنبال  وا

  ي پايش ميگردمجا

ده! داينا ! آه . سبت به پري تغيير ن عقيده ات را ن  «! لطفا 

 

را رسيد ح روز چهار شنبه ف د  آني با. صب ست بخواب ع خورشيد بيدار شده چون از شدت هيجان ،نميتوان او به خاطر .طلو

زا آب بازي آنفوالن ك  ساس سر ماخوردگي مي كرد ، ولي حتي ي شمه، كمي اح هم  ي سختديروز عصر كنار چ

ح او را به خاطر مس آن روز صب ست هيجان  شاند ئنميتوان آشپزخانه داشت،فروبن بعد از صبحانه ، او .وليتي كه در 

شغول ك شد م عميقي. درست كردن كي ست ، نفس  ك را داخل فر گذاشت و در فر راب شيد وقتي بالخره كي   . ك

م ،ماريالئمطم - كرده ا گر چيزي را فراموش ن كندول!نم اين بار دي گ پودرش مرغوب  ي اگر پف ن كين ،چي ؟ تصور كن ب

ستفاده سته ي جديد ا آن را از ب شود از خوب بودن خانم ليند ميگفت كه اين.كردم  نبوده باشد ، من  گر نمي  روز ها دي

گ پودر ها مطم كين م كند اما ميگفت كه  او ميگفت كه دولت بايد در اين مورد.ن بود ؛چون همه چيز تقلبي شده ئب اقدا

د ما هرگز روزي رو نميبينيم كه دولت محافظه كار ، دست به زن كند، چي ؟! ماريال .چنين اقدامي ب ك پف ن  اگر كي

ك هم خوراكي هاي زيادي داريم  .بدون كي

 

ك پف كرد ر. ولي كي آن را از ف گ و ترد شده بود  وقتي  د ،كامال طاليي رن آوردن د.بيرون  ري او . آني از خوشحالي به هوا پ

 بين

آلن را ديد كه خواهش ميكرداليه  ر از ژله قرمز كرد و در خيالش خانم  ك را پ  هاي كي
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گذارد رايش ب ك ب گري از كي ز! ماريال « : دخترك گفت  .تكه دي ستفاده  تو ميخواهي ا بهترين سرويس چاي خوري ات ا

زيين كنم ؟ اجازه ميدهي من هم ميز را با گل و برگ. كني   «ت

دارد ، ب«:ماريال گفت زومي ن آرايي ه نظر منل زيين وگل  د نه ت  «! خوراكي ها مهم ان

شاندن حرفش گفت  راي به كرسي ن شيش از اين كارش تعريف كرده . بري ميزش رو تميز كرده بود  خانم« :آني ب ك

شم را هم نوازش ميدهد وگفته كه ميز شما ك ميكند ، چ شتها رو تحري  «. همانقدر كه ا

د گفت  ماريال كه دلش نميخواست از خانم بري عقب بمان سيار خوب ، هر كاري دلت ميخواهد «:وهيچكس ديگري  ب

ده ، فقط ر انجام ب گذا راي ظرف ها هم جا ب  «. روي ميز ب

زيين كردن ميز شد گيرد  تصميم.آني سرگرم ت وفور گل هاي رز و سرخس . داشت در انجام ان كار از خانم بري سبقت ب

رايي به قدري زي آني باعث شد ميز پذي ستند ، هر دو به اتفاق  باوسليقه  ش آن ن شت  سرش پ شيش وهم شود كه وقتي ك

شودند سين گ  .لب به تح

شن گفت  آني است«:ماريال با لحني خ  «.كار 

آلن بيش از ساس كرد لبخند خانم  آني اح  . حد تحمل ولياقت اوست و

ست كه آني ميدان د  او چطور راضي شده است ان روز در خانه ، كنار متيو هم حضور داشت وفقط  آن . مهمان ها بمان او 

شيده آني، طوري به او قدر خجالت ك ز او قطع اميد كرده بود،ولي  آمادگي روحي داد  بود وعصباني شده بود كه ماريال ا

ست و بدون ش شت ميز ن شيش صحبت كرد كه متيو با بهترين لباس ها و يقه سفيدش پ  . اضطراب با ك

آلن حرف ك كلمه هم با خانم  زد و  البته او ي ز او نميرفت ن همه جيز خوب پيش ميرفت تا ان كه . چنين انتظاري هم ا

آني رسيد  نوبت به ك  د.خوردن كي رايي كرده بودن آلن با خوراكي هاي مختلف پذي كه او از خوردن  آن قدر از خانم 

ك صرف نظر كرد آني ، لبخندي. كي آلن « :زد وگفت  ولي ماريال با ديدن نااميدي در چهره  ك تيكه  شما! آه خانم  بايد ي

د ز اين بخوري  ا

ك را مخصوص شما پخته .  «. آني ، اين كي

 

 



 

 
 

171 

آلن خنديد وگفت   «. خوب ، پس بايد امتحانش كرد«:خانم 

ك برش مثلثي شكل شيش وماريال ، ي شقابش گذاشت  ومثل ك ك را داخل ب ك را خورد و ناگهان . از كي كه از كي ك ت او ي

كه.تغيير كرد  حالت چهره اش آن د به خوردنش ادامه داد اما بدون  زن ك كلمه حرف ب  .ي

ك را به دهانش گذاشت ماريال متوجه تغيير حالت او شد وبا كه اي از كي  .عجله ت

آميز گفت  عتراض   «آني شرلي توي كيكت چي ريخته اي ؟«:او با لحني ا

گاهي غصه دار گفت   «!دهخوب نش! آه .همان چيز هايي كه در دستور پخت گفته شده بود « :آني با ن

شتناك است ! خوب  قعا وح آلن. وا ستفاده كرده . آني خودت امتحانش كن .به زور نخوريد  ! خانم  م طعم دهنده ا از كدا

 اي ؟

ك ، صورتش از  فقط! وانيل «:جواب داد.خجالت سرخ شده بود  آني كه بعد از مزه كردن كي

گ پودرش خوب نبوده ! ماريال ! آه !وانيل  كين ك از اول هم به. حتما ب  «... آن ش

ست  گ پودر ني كين رو ظرف وانيلي رو.از ب ستفاده كرده اي بياور ب  . كه ا

سه ها رفت و با بطري سب زردش  آني به طرف قف ر روي برچ گي بود و ب شت كه داخلش مايع قهوه اي رن كوچكي برگ

 ."وانيل مرغوب" نوشته شده بود

رداشت و داخلش را   . بو كردماريال بطري را گرفت ، چوپ پنبه اش راب

ك داروي! آني ! خداي من  آن را داخل   تو داخل اين كي ست و من بقيه  شه دارو شك سكن ريخته اي هفته پيش شي م

كردي ؟...تقصير من است . ظرف وانيل ريختم آن را بو ن  بايد به تو ميگفتم ، ولي تو چرا اول 

د  آني جاري شدن ك هاي  ستم « :ماندگي گفت  او با در. اش  «. ما خورده بودمسر... نميتوان

م نخواهد  بعد به اتاق زير شيرواني دويد ، خودش آرا داخت و با چنان شدتي گريه را سر داد گويي هرگز  را روي تخت ان

 . شد

ك نفر وارد اتاق شد  همان موقع صداي قدم هاي سبكي از پله ها لند . به گوشش رسيد و ي كه سرش را ب آن اني بدون 

لند كنم ! ماريال ! آه «:كند ، گفت  د نميتوانم از خجالت سرم رو ب گر. تا اب ع به . نميتوانم اينجا زندگي كنم  دي اين موضو
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شود  در اونلي همه چيز زود پخش. گوش همه ميرسد داينا از من مي پرسد كه كيكت چطور شد و من مجبورم كه . مي

گويم شان ميدهند و ميگويند كه اين همان . واقعيت را ب گر ن ك با طعم همه مرا به همدي ك كي داروي  دختري است كه ي

سكن پخته  سر هاي مدرسه... گيل. م د  پ د ميخندن ستن ظرفها مرا صدا ! ماريال ! آه .به من تا اب راي ش به خاطر خدا ب

كن گر نميتوانم توي . ن شويم ، ولي دي آنهارا مي آيم و  سرش مي  شيش و هم گاه  خودم بعد از رفتن ك آلن ن صورت خانم 

سمومش كنم شايد او ف. كنم  ستم م شناخته كه سرپرستش راكه دختر  خانم ليند ميگفت.كر كند ميخوا  يتيمي را مي

سموم كرده  سموم كننده. م سكن كه م ك اما م ست ، بعضي وقت ها خوردنش الزم است ، البته نه با كي اينها رو به .ني

آلن  « !ميگويي ، ماريال خانم 

شيني گفت  لند شو« :صداي دلن گويي ي وخودت به اوشايد بهتر باشد ب  .ب

آلن را ديد كه كنار تختش ستاده و با چهره اي خندان به او خيره شده است اني از جا پريد و خانم  آلن با ديدن . اي خانم 

آني غمگين  شتباه.تو نبايد گريه كني!دختر نازنينم«:،دلش به حال او سوخت و گفت  چهره  ك ا بامزه بود كه  اين فقط ي

سي راي هر ك  «.پيش بيايد ممكن است ب

شتباهي مي شدم  نه،من نبايد مرتكب!اه«:آني با نا اميدي گفت  راي شما بپزم،خانم . چنين ا ك خوبي ب ستم كي ميخوا

 «!آلن

عزيزم _ كن. مهرباني تو به من ثابت شده  مطمئن باش همين طوري هم لطف و! مي دانم، گر گريه ن رويم پايين . دي بيا ب

شانم بدهي تا باغچه گل هايت راي خودت داري .ران ك مخصوص ب ك باغچه كوچ  خيلي. خانم كاتبرت گفت كه تو ي

عاشق گل هايم  .دوست دارم انجا را ببينم؛ چون من 

آلن اين قدر  .آني ارامش خود را به دست اورد و از جا بلند شد قعا لطف خدا بود كه خانم  پيش خودش فكر كرد وا

چ كس. مهربان است گر هي گفتچيزي در مورد داروي مس دي آني متوجه شد كه ان روز با. كن ن  بعد از رفتن مهمان ها 

شتناك ، باز هم بيش از حد انتظارش به او خوش گذشته است شيد و گفتا. وجود ان اتفاق وح عميقي ك  !ماريال«:و نفس 

ست؟ چقدر خوب است داده، اين طور ني شتباهي در ان رخ ن چ ا  «كه فردا روز جديدي است و هنوز هي
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شتباه هاي زيادي خواهي شد ولي قول مي دهم فردا هم مرتكب«:ماريال گفت سته نمي . ا شتباه كردن خ تو هرگز از ا

 «.شوي

له،مي دانم«:آني گفت كته مثبت هم در. ب ك ن شتباه را دوبار مرتكب نمي ! من وجود دارد، ماريال اما ي ك ا من هرگز ي

 «.شوم

شتباه جديدي _ شه ا فتداتفاق  چه فايده اي دارد، وقتي همي  .مي ا

شتباه هايي! حواست كجاست، ماريال؟! اه_ شخصي دار باالخره ا ك نفرممكن است مرتكب شود، تعداد م روزي كه . كه ي

شي است. برسم،همه چيز روبه راه مي شود به پايان اين محدوده آرامش بخ قعا فكر   .وا

ك را جلو خوك ها _ روي و كي سا. بيندازي خوب، بهتر است ب چ ان ني پايين نمي رود، حتي از گلوي چون از گلوي هي

 .جري بوت

 آني به صرف چاي دعوت مي شود 

ست به خانه رسيد،ماريال پرسيد  ز اداره ي پ آني دوان دوان ا د؟ «:وقتي  آمده ان شم هايت از كاسه در  چي شده كه باز چ

شف كرده اي؟ آدم مهربان ك ك   «باز ي

شم هايش برق مي زدند آني مي باريد،چ رافروخته بود هيجان از سر و روي  ع ماه . و صورتش ب آن بعد از ظهر مطبو در 

چ و تاب خوران دويده بود ه باريكه رقصان و پي  .اوت او تمام طول را

م ! نه ماريال _ شيش دعوت شده ا راي صرف چاي به خانه ي ك كن، من فردا بعد از ظهر ب آلن در ! ولي فكرش را ب خانم 

شته بود ك نامه گذا رايم ي ست ب گ. اداره ي پ ز! اه كن، ماريال ن آني شرلي گرين گيبل ستين بار است . نوشته دوشيزه  نخ

سي به من مي گويد دوشيزه آورد . كه ك رز در مي  شتم را به ل ك يادگاري ! اين كلمه پ عنوان ي د به  اين نامه را تا اب

گه مي دارم  .ارزشمند، ن

گيز به نظرش چندان مهم نيامده بود، گف آن حادثه ي شگفت ان آلن گفته بود كه مي خواهد همه ي « :تماريال كه  خانم 

شنبه ها را به نوبت به صرف چاي دعوت كند فراد كالس يك غ كني، بچه . ا ست اين قدر دا گير كمي ! الزم ني ياد ب

سرد باشي  «.خون
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آني به معناي تغيير شخصيت بود راي  ج هاي زندگي را با . خون سرد بودن ب روح پر تب و تاب او همه ي لذت ها و رن

شتري لمس مي كردش گران مي كرد. دت بي ع ماريال را به دليل نا معلومي ن ع از اين موضو ساس مي كرد . اطال او اح

شكل خواهد بود راي چنين روحيه اي م راز و فرود هاي زندگي ب راي لذت . تحمل ف آني ب ستعداد  او درك نمي كرد كه ا

گه د م ن آرا شيدن است؛ به همين دليل او  ج ك شتر از رن ردن، بي آني را وظيفه ي خود مي ب شتن روحيه ي پر تالطم  ا

شرفت چنداني به دنبال نخواهد  غير ممكن است و پي آن كار  ست، اگر چه خودش هم به اين باور رسيده بود كه  دان

ست او را به . داشت ك موفقيت مي توان عوطه ور مي كرد و در عوض ي ك اميد تاره،دخترك را در غصه  ر باد رفتن ي ب

د اوج قله ي خوش رسان آن دختر بي خانمان را به فردي باوقار و سنگين . بختي ب د  ماريال تقريبا نا اميد شده بود كه بتوان

شتر دوست دارد ست بي ساس مي كرد او را همان طور كه ه عماق قلبش اح آن شب . تبديل كند، اگر چه در ا آني، 

. از راه رسيده و ممكن است فردا باران بباردساكت و غصه دار به رخت خواب رفت؛ چون متيو گفته بود كه باد شمالي 

صداي خش خش برگ هاي درخت سپيدار بيرون خانه،مانند صداي بارش قطره هاي باران به گوشش مي رسيد و غرش 

آواي پر طنين و قدرتمندش بود، حامل خبر  عاشق  آن گوش مي داد و  شه با لذت به  ج كه دخترك همي سهمگين خلي

ع طوفان در روزي بود  آفتابي باشدوقو ه نمي رسد. كه او دوست داشت  ح هرگز از را ولي همه . آني فكر مي كرد كه صب

شيش دعوت شده باشيد راي صرف چاي به خانه ي ك آن ب ح روز . چيز به پايان مي رسد، حتي شب هايي كه فرداي  صب

ساس خوشبختي مي كرد عميقا اح آني  شگويي متيو هوا صاف بود و  علي رغم پي شغول او كه د. بعد،  ر حالي كه م

ستن ظرف هاي صبحانه بود گفت  امروز چيزي در وجود من است كه باعث مي شود همه را دوست ! ماريال ! آه «:ش

شته باشم سي دارم . دا شگي بود! نمي داني چه ح ساس همي راي صرف چاي دعوت . كاش اين اح مطمئنم اگر هر روز ب

ستم دختر نمونه اي باشم ژه اي است! ريال ما! آه . مي شدم، مي توان اگر نتوانم . خيلي اضطراب دارم. اين موقعيت وي

ستم كه قوانين  م و مطمئن ني رفته ا شيش ن راي صرف چاي به خانه ك درست رفتار كنم، چي؟ مي داني كه تا به حال ب

لد باشم آداب معاشرت كت. آداب معاشرت را به خوبي ب آمدن به اينجا، قوانيني را كه در بخش  اب خانواده البته قبل از 

ده بودم د يا كاري را كه بايد انجام بدهم، . ي موفق نوشته شده بود، خوان زن مي ترسم كار احمقانه اي از من سر ب

آن بخورم؟. فراموش كنم دارد دوباره از  شكالي ن آمد، ا  «اگر از چيزي خوشم 

شكل تو اين است كه بيش از حد به خودت فكر مي كني« :ماريال گفت آلن باشي و اينكه او تو بايد . آني م به فكر خانم 
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راش قابل قبول است آيد و ب  «.از چه چيزي خوشش مي 

رائه داد شنهاد مختصر و مفيدي ا ستين بار در زندگيش پي راي نخ حق با « :آني فوري قضيه را درك كرد و گفت. ماريال ب

كنم! توست،ماريال  گر به خودم فكر ن  «.سعي مي كنم دي

آن روز ، در ت چ بعد از ظهر  كه هي آن ر هاي زعفراني و سرخ بدون  كه ي اب آسمان صاف با ل ر  آني زي غروب ،  ك و روشن  اري

شت آسوده به خانه برگ م و  آرا شته باشد با خاطري  ر پا گذا آداب معاشرت را زي ك از قوانين  او همانطور كه روي تخته . ي

سته و سرش را روي زانو هاي ماريال ش آشپز خانه ن زرگي جلو در  گ قرمز و ب شته بود، همه چيز را با خوشحالي سن  گذا

رايش تعريف كرد  .ب

د، از روي مزرعه هاي درو شده مي گذشت و در ميان درختان سپيدار زوزه  غربي مي وزي باد خنكي كه از كنار تپه هاي 

شيد شيد. مي ك غ مي درخ آسمان با كرم هاي شب تاب ميان شاخه هاي سرخس هاي كوچه ي . ستاره ي درشتي در 

آن سو مي رفتند عاشق ها آني، حين حرف زدن به مناظر روبه رويش خيره شده بود و در خيالش تصور . به اين سو و 

د آورن آميز به وجود  دازي زيبا و سحر  شم ان د تا چ  .مي كرد كه باد، ستاره ها و شب تاب ها دست به دست هم داده ان

ساس مي كنم. آه ماريال خيلي خوش گذشت_ شه اح ز اين به بعد همي كه زندگيم بيهوده نبوده، حتي اگر هرگز دوباره  ا

شوم شيش دعوت ن راي صرف چاي به خانه ي ك آمد. ب آلن جلو در  آنجا رسيدم خانم  ك پيراهن زيباي . وقتي به  او ي

راوان به تن داشت و دقيقا شبيه فرشته ها شده بود آستين كوتاه با تور هاي ف گ  دلم مي خواهد وقتي . صورتي رن

سر شوم ماريال  بزرگ شدم هم شيش ب ك ك شيش ممكن است به قرمز بودن موهايم اهميت ندهد؛ چون به ! ي ك ك ي

ستم؛مي داني، بعضي . ظواهر توجه نمي كند سرش هم بايد ذاتا خوب و خوش قلب باشد و من اينطور ني اما در عوض هم

گر، نه د و بعضي دي راد ذاتا خوب ان ف گرهايم. ا آن بعضي دي گفت كه من سرشار از گناه هاي  خانم ليند مي. من يكي از 

د. درونيم سي برسم كه ذاتا خوب ان راي خوب بودن تالش كنم ، باز هم هرگز نميتوانم به پاي ك اين . هر چقدر هم ب

ع كمي شبيه قضيه هاي هندسه است آلن . موضو تو فكر نمي كني كه باالخره تالش زياد بايد كمي تنيجه بدهد؟ خانم 

فرادي است كه ذات ز ا ديكي ا شم. ا خوب ان عاشق د كه . من از ته قلبم  آلن و متيو طوري ان مي داني، بعضي ها مثل خانم 

شان شد عاشق شود  گر شدن، مثل خانم ليند، نياز به كمي سعي و تالش دارد. به راحتي مي عاشق بعضي هاي دي مي .ولي 

شته باشي ؛ چون چيزهاي زيادي مي دانند و در ك شان دا د، اما الزم است داني،در واقع مجبوري دوست سا فعاليت دارن لي
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آوري كني وگرنه فراموش مي كني ع را دائم به خودت ياد  شيش .اين موضو گر هم در خانه ي ك ك دختر كوچولوي دي ي

آمده بود شنبه هاي وايت سندز  ردلي بود. بود كه از كالس يك مي داني ، دقيقا نمي شود گفت كه يكي از .اسمش لورتا ب

آداب معاشرت را رعايت كردم. دختر خوبي بود آن هم ذات ها بود، ولي . ما چاي نوشيديم و فكر كنم من همه ي قوانين 

د و از من و لورتا هم خواست كه بخوانيم آواز خوان آلن پيانو زد و  آلن گفت كه من . بعد از نوشيدن چاي خانم  خانم 

شنبه ها شو ز اين به بعد بايد عضو گروه سرود كالس يك رزه . مصداي خوبي دارم و ا دنم را به ل نميداني فكرش چطور ب

داخت آرزويم نرسم. ان شتم مثل داينا وارد گروه سرود شوم ، اما مي ترسيدم به  آرزو دا شه  لورتا بايد زود به خانه . همي

رنامه ي شعر خواني  رگزار شود و خواهرش هم ب زرگي ب سرت ب شب در هتل وايت سندز كن رار است ام مي رفت ؛ چون ق

سرت در هتل لورتا . دارد ك كن ك به بيمارستان شارلت تاون ي راي كم ك بار ب كايي ها هر دو هفته ي آمري مي گفت كه 

راي شعر خواني دعوت مي شوند رگزار مي كنند و تعداد زيادي از مردم ب ز او . ب لورتا گفت كه ممكن است روزي هم ا

م به او خيره شده بودم. دعوت شود آلن با هم صحبت صميمانه اي بعد از رفت. من فقط با تعجب و احترا ن او من و خانم 

شتيم ز و . دا آمدنم به گرين گيبل رايش تعريف كردم؛ درباره ي تامس، دو قلو ها، كيتي موريس، ويولتا،  من همه چيز را ب

شكالتم با درس هندسه آلن گفت كه او هم هندسه را نمي فهميده! باورت نمي شود، ماريال . م نمي داني چقدر . خانم 

گر آمد. م شدمدل آنجا  رگردم؛ خانم ليند به  ز اينكه به خانه ب راي . قبل ا ك معلم جديد ب مي داني چه شده؟ هيئت امنا ي

ك خانم است آورده كه ي سي است. مدرسه  ستي ست؟ خانم ليند مي گفت كه اونلي . دوشيزه ميوريئل ا سم رمانتيكي ني ا

آوري مي تواند خطرنا شته و اين نو  دا ك معلم خانم خيلي . ك باشدتا به حال معلم زن ن شتن ي ولي من فكر مي كنم دا

ده ، چطور مي خواهم سپري كنم. جالب است قعا نمي دانم دوهفته اي را كه تا باز شدن مدرسه باقي مان خيلي . وا

ر او را ببينم  دوست دارم زودت

ك مبارزه  آني در ي ست   شك

شتر از دو هفته صبر  راي ديدن معلم جديدش بي ك دارويي مي . كندآني مجبور شد ب ك ماه از ماجراي كي تقريبا ي

شتباهات كوچكي مثل خالي كردن شير داخل  آورده بود؛ ا شكالت تازه اي را به وجود  آني در اين فرصت، م گذشت و 

غرق در خياالتي بود كه ارزش  فتادن از لبه ي پل به داخل داروخانه، زماني كه  سبد كالف هاي كاموا به جاي سطل و ا
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دتعريف كرد دارن   .ن ن

ك مهماني گرفت شيش، داينا بري ي ك هفته بعد از صرف چاي در خانه ي ك « :آني به ماريال اطمينان خاطر داد و گفت.ي

د ك و مختصري است و فقط دختر هاي كالس دعوت شده ان روز مهماني همه چيز خوب پيش مي رفت » .مهماني كوچ

كه بعد از صر آن چ اتفاق نا خوشايندي نيفتاد تا  د و و هي سته شدن شگي خ ز بازي هاي همي آقاي بري ا غ  آنها در با ف چاي 

ق كردند شوي آميز ت گر را به كار هاي شيطنت  سابقه بود. كم كم يكدي ك جور م سابقه . آن كار ي آن موقع در اونلي م

ك سرگرمي معمولي بود ك، ي د، اما خيلي زود بين دختر ها ه. ميان بچه هاي كوچ ع كردن سر ها شرو م آن بازي را پ

ك كتاب نوشت، به . متداول شد آنها ي د و مي شد با  آن سال در اونلي روي دادن ستان  تمام اتفاقات احمقانه اي كه تاب

د آمده بودن سابقه ها پيش   .دليل م

رود و خود را به نقطه  سالي كه جلو در بود باال ب شنهاد كرد كه روبي گيليس از درخت بيد كهن سلون پي اول از همه كري ا

ر شت دارد و . ساندي خاصي ب د، وح كه از هزار پاهاي سبز و درشتي كه مي گفت در درخت النه دارن آن روبي گيليس با 

سابقه  آن كار تن داد و كري در م در ضمن مي ترسيد پيراهن جديدش پاره شود و مادرش با اون دعوا كند، اما به 

ست خورد   .شك

دوز لي لي كنان رو شنهاد كرد كه جين ان ستد يا بعد ژوسي پاي پي كه لحظه اي باي آن د، بدون  زن غ را دور ب ي پاي چپش با

گذارد ستن . پاي راستش را روي زمين ب غ، زمين خورد و به شك دروز سعي خودش را كرد، اما در گوشه ي سوم با جين ان

عتراف كرد رود. ا ه ب غ را سمت شرقي با آني شرلي گفت كه او روي حفاظ چوبي ق . پيروزي ژوسي زماني كامل تر شد كه 

كنيد به مهارت و تعادل سر و پا نياز دارد كه بتوانيد فكرش را ب آن شتر از  ه رفتن روي حفاظ چوبي، بي اما ژوسي پاي . را

ه رفتن روي حفاظ چوبي، مهارتي مادر  راي را اگر چه ويژگي هايي داشت كه از محبوبيت او مي كاست، اما حداقل ب

غ، . زادي داشت ه رفتن روي حفاظ با شان دهد كه ژوسي هنگام را حالت بي خيالي به خود گرفته بود و مي خواست ن

دارد آن . انجام چنان كار ساده اي ارزش ن آنها موقع تمرين  سياري از  د؛ چون ب شويق مي كردن بقيه ي دختر ها او را ت

زرگي را انجام مي دهد شتند كه ژوسي كار ب د و قبول دا اظ پايين ژوسي شادمان از پيروزي، از حف. كار صدمه ديده بودن

داخت آني ان سورانه اي به  گاه ج ه رفتن روي « :آني همان طور كه با موهايش بازي مي كرد، گفت. آمد و ن به نظر من را

ست ك و كوتاهي مثل اين، خيلي هم كار خارق العاده اي ني من در مريزويل دختري را مي شناسم كه مي . حفاظ كوچ
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رود ه ب ست روي سقف شيرواني را  «.توان

عتنايي گفتژوسي با ب رود. باور نمي كنم« :ي ا ه ب د روي سقف شيرواني را چ كس نمي توان  «.خود تو هم نمي تواني. هي

 «من نمي توانم؟« :آني به تندي گفت

رو « :ژوسي گفت  رو! پس ب ه ب آشپز خانه را رو باال و روي سقف شيرواني   «.اگر ميتواني ب

ك راه داشت؛ او به د، اما فقط ي ري آني پ گ از صورت  آشپزخانه  رن آن را به سقف  ردباني رفت كه  فتاد و به طرف ن ه ا را

د كيه داده بودن گر با ترس گفتند. ت  «! واي« :بعضي از دختر هاي كالس پنجمي با هيجان و بعضي دي

آني « :داينا فرياد زد كن،  شته شوي! اين كار را ن ده. ممكن است بيفتي و ك نبايد روي كار .به حرف ژوسي پاي اهميت ن

خ سابقه دادهاي   «.طرناك م

رويم در خطر است.مجبورم «:آني گفت آن شيرواني راه مي روم يا جانم را سر اين كار از دست مي دهم. آب اگر . يا روي 

رداري راي خودت ب شته شدم مي تواني دستبند مرواريدم را ب  «.ك

د، تعادل ردبان باال رفت، خودش را به سقف شيرواني رسان آن حفظ آني در سكوت نفس گير از ن ك  ش را روي لبه ي باري

ستاده است ه رفتن كرد كه گويي روي باالترين نقطه ي جهان اي ع به را شتي شرو ه رفتن . كرد و با چنان وح در ضمن را

كند آني ب ك چنداني به  د كم آن . روي سقف شيرواني كاري نبود كه قوه ي تخيل هم بتوان آمدن  به هر حال قبل از پيش 

رداردفاجعه، او موفق شد چند  ز . قدم به جلو ب فتاد و ا چ و تاپ خورد، تعادلش را از داست داد، تلو تلو خورد،ا بعد پي

ك هاي روي سقف به پايين سر خورد لند شد. روي ساقه هاي درهم پيچ  .ناگهان صداي جيغ هم زمان دخترها ب

آن به بعد وارث دستبن فتاد، احتماال داينا از  گر سقف پايين مي ا آني از طرف دي خوشبختانه او . د مرواريد او مي شداگر 

آن فاصله،  زديكي هاي زمين مي رسيد؛ طوري كه سقوط از  فتاد كه سقف از روي ايوان خانه گذشته بود و تا ن از طرفي ا

شكش زده بود و با حالتي . خطر كمتري داشت با اين حال وقتي داينا و بقيه ي دختر ها، البته به جز روبي گيليس كه خ

سته ي عصبي پاهايش  گ پريده و ساكت روي ساقه هاي شك آني را رن د،  سبيده بود، به طرف خانه دويدن به زمين چ

د ك پيدا كردن  .پيچ

شيد عزيزم ! آني ! تو نبايد بميري ! آني « :داينا كنار دوستش زانو زد و فرياد ك گو نمرده ! آني  زن و ب ك كلمه حرف ب ي

 «.اي
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شمش باالخره خيال همه ي دختر ها راحت شد، مخصو آينده را جلو چ شتن قوه ي تخيل،  دا صا ژوسي پاي كه با وجود ن

ست آني شرلي خواهند دان گيز  غم ان سئول مرگ زودهنگام و  ست كه همه او را م گ . مي ديد و مي دان ج و من آني گي

ست و با ترديد گفت ش رار است بيهوش شوم! نه داينا «:سرجايش ن م ولي فكر مي كنم دوباره ق  «.نمرده ا

آني؟« :ون گفتكري اسل روي؟! كجا مي روي،   «مي خواهي كجا ب

شيد و دوباره . همان موقع خانم بري از راه رسيد لند شود، اما از درد جيغ كوتاهي ك آني سعي دارد از جايش ب او ديد 

فتاد ! آه. قوزك پايم« :آني با نفس تنگي پاسخ داد» چي شده؟ كجايت آسب ديده؟« :خانم بري پرسيد. روي زمين ا

گو مرا به خانه ببرد! ناداي روم. خواهش مي كنم پدرت را پيدا كن و ب ه ب مطمئنم لي لي كنان هم نميتوانم .نمي توانم را

زند غ را دور ب ست با آن طوري حتي نتوان رسانم؛ چون جين   «.خودم را به خاه ب

آقاي بري را در حال رد شدن از پل ديد ستاني بود كه  شغول چيدن سيب هاي تاب نم بري كنارش حركت مي خا. ماريال م

د آمدن شت يرش مي  ك گروه از دختر ها پ آني را در حالي كه سرش روي شانه هايش هم شده بود، . كرد و ي آقاي بري 

شته بود گه دا آن . روي دست هايش ن شف كرد؛ ترس ناگهاني كه با ديدن  سئله ي جديدي را ك آن لحظه ماريال م در 

رايش ارزش داردصحنه مانند خنجري در قلبش فرو رفت، به  آني چقدر ب د كه  آني را دوست . او فهمان او متوجه شد كه 

گوييم، سخت به او عالقه مند است غ مي دويد، كامال مطمئن بود كه . دارد، يا بهتر ب آن سوي با شت زده به  وقتي وح

سي است كه در دنيا دارد ز ترين ك عزي شتن دار و . آني،  عنوان زني خوي خون سرد شناخته ماريال كه سال ها بود به 

رزان پرسيد گ پريده و ل آن لحظه، رن آمده؟! آقاي بري « :شده بود، در   «چه باليي سرش 

لند كرد و خودش جواب داد فتادم! نترس ماريال « :آني سرش را ب شتم روي سقف شيرواني راه مي رفتم كه پايين ا . دا

شكندجنبه ي مثبت قض! ولي، ماريال . فكر كنم قوزك پايم رگ به رگ شده گير، ممكن بود گردنم ب  «.يه را هم در نظر ب

ك گفت ش روي، بايد حدس ميزدم كه « :ماريال كه خيالش راحت شده بود، با لحني خ وقتي اجازه دادم به مهماني ب

آب بدهي د! آقاي بري. ممكن است چنين دسته گلي به  گذاري بچه ! خداي من . او را داخل خانه ببريد و روي كاناپه ب

  !غش كرد

آرزوهايش برسد؛ او از حال رفته بود.له حقيقت داشتب آني به يكي از   .درد شديد پا، باعث شده بود 

غ دكتر رفت شت و يكراست سرا عجله از مزرعه برگ آن . متيو با  ر از  آني شديدت آمدن دكتر معلوم شد جراحت پاي  با 
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سته بود آني شك د؛ قوزك پاي  آنهاحدس ميزدن يال به اتاق زير شيرواني ، جايي كه آن شب وقتي مار. چيزي بود كه 

شيده از طرف رختخواب به گوشش رسيد ستراحت مي كرد، رفت صدايي درد ك گ پريده ا  .دخترك رن

ستي،ماريال؟_ رايم ناراحت ني  !ب

غي روشن كرد و گفت شيد ، چرا  «.تقصير خودت بود« :ماريال پرده ها را ك

رايم ناراحت« :آني گفت  رايم  دقيقا به خاطر همين بايد ب باشي؛ چون به خاطر اينكه تقصير خودم بود، تحمل درد ب

ر است گري را سرزنش كنم، شايد حالم بهتر مي شد.سخت ت ستم شخص دي اگر تو جاي من ! ولي ماريال. اگر مي توان

روي، چكار مي كردي؟ ه ب ك نفر مي گفت كه نمي تواني روي سقف شيرواني را  «بودي و ي

زنندسر جايم مي ايس« :ماريال گفت شان مي خواهد، حرف ب شتم هر چقدر دل  «!چه اهميتي دارد. تادم و مي گذا

شيد و گفت آهي ك ستم! تو خيلي مقاومي، ماريال « :آني  ستم اهانت ژوسي پاي را تحمل كنم. من اين طور ني . نمي توان

داخت عمرم مرا دست مي ان آخر  م، . او تا  دازه ي كافي تنبيه شده ا گر از دستم در ضمن فكر مي كنم به ان پس تو دي

عذابم داد. غش كردن كه اصال جالب نبود! عصباني نباش ، ماريال  سابي  ستن قوزكم، ح در ضمن تا . دكتر هم موقع ب

روم  آرزوي ديدن خانم معلم جديد به باد رفت؛ چون وقتي به مدرسه ب روم و  ه ب گر نمي توانم را شش يا هفت هفته ي دي

ست گر جديد ني ـو در درس هاي. او دي ـ عقب مي مانم... م از گيل گران  د بختم! آه . از دي ولي اگر تو از دستم . من چقدر ب

شكالت را با شجاعت تحمل مي كنم  «.عصباني نباشي، همه ي اين م

ستم« :ماريال گفت ستي. نه،نه، من عصباني ني سي ه ست كه تو دختر بدشان چ شكي ني همانطور كه خودت گفتي به . هي

دازه ي كافي هم سختي  شيده ايان  «.حاال سعي كن كمي شام بخوري. ك

م بياورم« :آني گفت آن بتوانم در طول اين مدت دوا ك  . چقدر خوب است كه قدرت تخيل دارم، نه؟ فكر ميكنم به كم

شان مي شكند، چه كار مي كنند؟ ستخوان هاي د، وقتي ا دارن آنهايي كه قدرت تخيل ن  «به نظر تو 

شتن قدر تخيلش سل كننده ، خوشحال باشد آني حق داشت كه از دا آن هفت هفته ي ك البته فقط . مخصوصا در 

ك كرد ك يا چند نفر از دختر هاي مدرسه به . قدرت تخليش نبود كه به او كم ك روز هم نبود كه ي آن مدت حتي ي در 

رايش تعريف مي كرد. ديدنش نيايند د و همه ي اتفاق هاي جديد اونلي را ب آوردن رايش گل و كتاب مي  ها ب دآن  .ن
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شيد و با خوشحالي گفت آهي ك رود،  گذارد و لنگان لنگان را ب ست پايش را روي زمين ب آني باالخره توان همه « :روزي كه 

د، ماريال  ك جنبه ي مثبت دارد؛ چون ميفهمي كه چند تا ! با من خوب و مهربان بودن ست، اما ي ستري شدن خوب ني ب

آمد. دوست داري آقاي بل سرپرست هم به ديدنم  قعاً مرد خوبي است. حتي  سان هاي مهربان . او وا آن ان البته يكي از 

راد مي گرفتم سوب نمي شود، ولي با اين حال دوستش دارم و متاسفم كه از دعاهايش اي گر باور ميكنم كه . مح حاال دي

شان را نمي فهمد گار معني آنها را طوري بيان كند كه ان عادت كرده است  آن ها را ميفهمد، فقط  البته اگر كمي . او معني 

گذارد عادت را هم كنار ب د اين  ع را به او بفهمانم . تالش كند، مي توان رايم مهم . سعي كردم اين موضو به او گفتم چقدر ب

ر معني باشند سر بچه بوده، . است كه دعا هاي كوچكم، جالب و پ ك پ ستن قوزك پايش وقتي كه ي ستان شك او هم دا

رايم تعريف كرد آقاي. ب شكل است تصور كردن  سر بچه خيلي م ك پ حتي قوه ي تخيل من هم توانايي . بل به شكل ي

دارد ك ميبينم، . اش را ن عين ستري و  سر بجه تصور كنم ، چهره اش را با سبيل خاك ك پ وقتي سعي ميكنم او را ي

شنبه ها حضور دارد،فقط كمي كوچكتر آلن به شكل. درست همانطور كه در كالس يك ك  در عوض تصور كردن خانم  ي

آمد. دختربچه، خيلي راحت است آلن چهارده بار به ديدنم  ست ماريال؟.خانم  آن هم درحالي كه ! اين باعث افتخار ني

قعاً با ارزش است شيش وا ك ك سر ي آمدنش روحيه ي مرا شاد مي كرد! وقت هم هرگز نميگفت كه تقصير خودم . او با 

گيرم عبرت ب ز اين اتفاق درس  آمد اين حرف ها را مي  .بوده و اميدوار است كه ا شه وقتي به ديدنم مي  خانم ليند همي

ست كه  گيرم، ولي چندان اميدوار ني عبرت ب آرزو دارد من درس  ساس مي كردم فقط  ها را با لحني ميگفت كه اح آن زد و 

رآورده شود آمد. آرزويش ب ستم با او مودبانه برخورد كردم؛. حتي ژوسي پاي هم به ديدنم  چون  تا جايي كه مي توان

شنهاد كرده، شرمنده شده ه رفتن روي سقف شيرواني را به من پي ز اينكه را آينده . فكر مي كنم ا شته مي شدم  اگر ك

دامت را روي شانه هايش تحمل كند عمر بار ن آخر  ك دوست . ي تاريكي در انتظارش بود؛ او مجبور مي شد تا  داينا ي

آمد تا مرا از تنها روم؛ چون چيز ! آه . يي در بياوردفداكار است او هر روز به اينجا ر به مدرسه ب خيلي دوست دارم زودت

شتني است. هاي جالبي درباره ي معلم جديد شنيده ام د كه او دوست دا داينا مي گفت كه او . همه ي دختر ها معتقدن

شنگي دارد شم هاي ق آستين هاي لباس. موهاي فر زيبا و چ شتر از  آستين هاي لباسش بي همه ي  خوش لباس است و 

ك . مردم اونلي، پف دارد سمتي از ي ك قطعه شعر بخوانند يا ق رخواني دارد و همه بايد ي هر جمعه بعد از ظهر، كالس از ب

د! آه. نمايش را اجرا كنند آي رنامه متنفر است، ولي دليلش . به نظر خيلي باشكوه مي  ز اين ب ژوسي پاي مي گفت كه ا
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دار ك نمايش به نام . دفقط اين كه او ذره اي قوه ي تخيل ن رار است ي دروز ق جمعه بعد داينا و روبي گيليس و جين ان

ح اجرا كنند رد تا در . مالقات در صب ها را به جنگل مي ب آن سي  ستي د، خانم ا دارن رخواني ن جمعه هايي كه كالس از ب

ده ها مطالعه كنند رن آزاد درباره ي سرخس ها، گل ها و پ ح و بعد از ظهر هم. فضاي  دني انجام  هر روز صب نرمش هاي ب

آوردن معلم خانم . مي شود خانم ليند مي گفت كه تا به حال چنين چيزي به گوشش نخورده و همه ي اينها به خاطر 

سان هاي مهربان دنياست. است ز ان سي يكي ا ستي  «.اما من فكر ميكنم اين كار جالب است و مطمئنم كه خانم ا

زده آنچه كه كامال واضح! آني « :ماريال گفت  آسيبي به زبان تو ن چ  فتادن از سقف خانه ي بري هي  «.است، اين است كه ا

رگزار مي كنند سرت ب ك كن آموزانش ي سي و دانش  ستي  خانم ا

گيز  ح دل ان ك ماه پاييزي با صب را رسيده بود؛ ي آماده شد، دوباره ماه اكتبر ف شت به مدرسه ،  راي بازگ آني ب زماني كه 

گ و دره هاي  آبي و قرمز و طاليي رن گ هاي زيباي ياقوتي،نقره اي،سرخ و  آلودي كه انتظار تابش نور خورشيد با رن مه 

د شيدن شاني از نقره ، . گرماي مطبوعش را مي ك د كه مانند پوشش درخ شبنم ها به قدري درشت و سنگين شده بودن

را مي گرفتند ع. مزرعه را ف ر پاي  ك، گودال ها را پر كرده بود و زي ش خ و برگ ها ي خ ران خش خش مي كردندشا ه . اب را

د گ شده بودن شق و اميدواري را به قلب . درختي به صورت قهوه اي رن شته كرده بود و ع آغ رايحه ي تندي فضا را 

شت نيمكت  ستن پ ش شت به مدرسه و ن دختركاني كه به سوي مدرسه مي رفتند، مي دميد و چقدر لذت بخش بود، بازگ

ك قهواي در كنار داينا ، در حالي سلون يادداشت  كوچ كان مي داد ، كري ا كه روبي گيليس از رديف كناري سرش را ت

شتي به جلو رد مي كرد آدامس كوچكي را از ميز پ شيد و . مي فرستاد و جوليا بل  را آني همانطور كه مدادش را مي ت

شيد عميقي ك گيز بود زندگي چقدر هيجان. كارت هاي عكس دارش را داخل ميز مرتب مي كرد، با خوشحالي نفس   .ان

عالقه پيدا كرده بود  ك و واقعي ،  زدي ك دوست ن دازه ي ي سي زن جوان ، خوش . آني به معلم جديدش به ان ستي خانم ا

آنها را شكوفا كند ستعداد هاي  رار كند و ا رق عاطفي ب سوزي بود كه سعي داشت با شاگردان ارتباط  اين برخورد . رو و دل

را آني را به شدت تحت تاثير ق آنچه در .ر دادجديد او  ساساتش را در مورد  شت به خانه، سعي كرد اح ز بازگ او پس ا

راد گير، منتقل كند  .مدرسه گذشته بود به متيو خوش برخورد و ماريالي اي

م ، ماريال _ سي ا ستي عاشق خانم ا شيني دارد! از صميم قلبم  عيار است و صداي دلن ك خانم تمام  سمم را . او ي وقتي ا

آ آنه تصور كردهتلفظ كرد، نا خود  آني را در ذهنش  ساس كردم كه  شتيم. گاه اح رخواني دا . امروز بعد از ظهر كالس از ب
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ر خواندم سكاتلند را از ب آنجا بودي و مي ديدي چطور شعر مري، ملكه ي ا ساس بخوانم. كاش  . سعي كردم شعر را با اح

ع مي كن شتن به خانه روبي گيليس گفت كه وقتي من جمله ي ودا آغوش گرمت اي پدرموقع برگ را ! م با تو و با 

دم، خون در رگ هايش منجمد شده  .خوان

راي من هم بخواني« :متيو گفت آن شعر را ب  «.خوب، پس بايد يكي از همين روز ها موقع كار درمزرعه 

هاي  البته كه ميخوانم، اما مطمئنم كه به خوبي امروز نمي شود؛ چون من فقط وقتي همه ي بچه«:آني متفكرانه گفت

آنقدر هيجان زده مي شوم د،  احتماال موفق نمي شوم خون را در رگ هاي تو . كالس در سكوت به دهانم خيره شده ان

 «.منجمد كنم

سر ها از درخت هاي « :ماريال گفت اما خانم ليند مي گفت كه جمعه پيش خون در رگ هايش منجمد شده؛ چون ديده پ

د و دنبال  لند تپه ي بل باال رفته بودن شتندب غ مي گ آن ها . آشيانه ي كال سي چنين كاري را از  ستي نمي دانم چرا خانم ا

سته  «.خوا

ح داد شتيم« :آني توضي غ نياز دا آشيانه ي كال ك  راي درس طبيعت به ي شكيل . ما ب آزاد ت آن روز كالسمان در فضاي 

د ماريال . شده بود عالي ان قعا  آزاد وا سي هم همه چيز ! كالس هاي فضاي  ستي ح مي دهدخانم ا در . را خيلي خوب توضي

سيم شا هم بنوي آزاد بايد ان شاي من از همه بهتر بود. كالس هاي فضاي   «.ان

شان مي دهد_ غرور تو را ن  .اين تعريف ها را معلمت بايد به زبان بياورد نه خودت. اين حرف، 

ك كودن واقعيم؟ البته در ضمن من چطور مي توانم مغرور باشم در حالي كه در در! معلمم گفته ، ماريال _ س هندسه، ي

ح مي دهد ر توضي آن را واضح ت سي  ستي ك چيز هايي دستگيرم مي شود؛ چون خانم ا شرفت . كم كم دارد ي اما هنوز پي

م و اين حرف فروتني مرا به تو ثابت مي كند كرده ا شا نوشتن را خيلي دوست دارم. چنداني ن مخصوصا . ولي در عوض ان

ستي ع را خودمان انتخاب كنيموقتي هايي كه خانم ا ك . سي اجازه مي دهد موضو اما هفته ي پيش بايد درباره ي ي

شا مي نوشتيم سان هاي معروف خيلي سخت است. شخصيت معروف ان آن همه ان ك نفر از ميان  به نظرت . انتخاب ي

آه سند؟  شا بنوي ست كه شخص معروفي باشي و بعد از مرگت، درباره ات ان آرزو دارم! جالب ني وقتي . معروف شوم من 

روم ك به مجروح ها به مناطق جنگي ب راي كم البته . بزرگ شدم مي خواهم پرستار شوم و با گروه هاي صليب سرخ، ب

عنوان مبلغ مذهبي شدن بايد خيلي خوب باشي و ممكن است اين شرط سخت، سد راهم  اين در صورتي است كه به 
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دني هم داريم. شود سان را شاداب و عمل گوارش را تقويت مي كنداين ك. ما هر روز نرمش هاي ب ر ان چ . ا ماريال كه هي

داشت، گفت آن حرف ها ن عتقادي به  دياتي« :ا  «! چه چرن

سي  ستي شنهاد خانم ا دني، همه و همه در مقابل پي رخواني جمعه ها و نرمش هاي ب آزاد، از ب اما همه ي كالس هاي فضاي 

د سمس در  .در ماه نوامبر،جلوه ي خود را از دست دادن آموزان مدرسه ي اونلي شب كري آن بود كه دانش  شنهاد او  پي

راي ساختمان مدرسه فراهم شود ك پرچم ب سرت اجرا كنند تا هزينه ي خريد ي ك كن آن فكر . سالن ي همه ي بچه ها از 

غاز شد آ رنامه ريزي از همان لحظه  د و ب ستقبال كردن رنامه انت. ا راي اجراي ب ساني كه ب د، از ميان همه ي ك خاب شده بودن

آني شرلي هيجان زده نبود دازه ي  چ كس به ان علي رغم ميل . هي آن كار كرده و  او با دل و جان خود را وقف انجام 

شغول شده بود د. ماريال، ذهنش كامال م قعا احمقانه بودن رنامه ها از نظر ماريال وا  .آن ب

غرولند كنان گفت  شغول مي كنن« :او  د و وقتي را كه بايد به درس خواندن اختصاص بدهي، اين كار ها فقط فكرت را م

د. هدر ميدهند گذارن راي تمرين كردن وقت ب رگزار كنند و اين همه ب سرت ب ستم بچه ها كن اين كار ها . من موافق ني

خ بار بيايند ستا آن ها مغرور و گ  «.باعث مي شود 

قعا ارزشمند است« :آني گفت رنامه ها وا ك پرچم، حس. اما هدف اين ب ج مي دهد ي  «.ميهن دوستي را تروي

ح كنيد! هه _ م از شما به ميهن دوستي فكر نمي كنيد، بلكه فقط ميخواهيد تفري چ كدا  «.هي

رگزار كردن ، خيلي لذت بخش است_ سرت ب ح تركيب شود؟ البته كن شكالي دارد كه حس ميهن دوستي با تفري . چه ا

رار است شش سرود اجرا كنيم و داينا تكخوان است ز . ما ق راي جلوگيري ا من در دو نمايش شركت دارم؛ گروهي ب

راكني و ملكه ي پري ها د. شايعه پ سرا ها هم نمايش دارن رار است دو شعر را از حفظ بخوانم، ماريال . پ وقتي به ! من ق

د ع لذت بخش و خوب ان رزه ها از نو رزد، البته اين ل دنم مي ل ك صحنه شام. آن لحظه فكر ميكنم، ب آخر هم ي فراد در  ل ا

همگي لباس سفيد مي . داينا و من و روبي در اين صحنه ايم. بي حركت و صامت داريم به نام ايمان، اميد و نيكوكاري

گاه مي كنند، نقش اميد را . پوشيم و موهايمان را باز مي گذاريم شم هايي كه به باال ن من با دست هاي قالب شده و چ

روم و . دارم گر بايد به اتاقم ب د . اگر صداي فرياد شنيدي، نترس. شعرم را تمرين كنماالن دي چون در يكي از شعر ها باي

قعا سخت است و به تمرين نياز دارد ك فرياد هنري وا زنم و ي شي را كه . از ته دل فرياد ب ژوسي پاي قهر كرده؛ چون نق
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دادند سخره مي شدخ. او مي خواست نقش ملكه ي پري ها را بازي كند. دوست داشت در نمايش به او ن كي تا به . يلي م

ك و قلمي باشند دازه ي ژوسي چاق باشد؟ ملكه ها بايد باري دروز . حال ديده ملكه ي پري ها به ان رار است جين ان ق

ديمه هاي درباريش را بازي كنم ژوسي مي گفت كه اگر چاق بودن ملكه ي پري ها . ملكه باشد و من هم نقش يكي از ن

سخره است، مو قرمز بودن ن ر است، اما من به حرف هاي ژوسي اهميت نمي دهمم آن خنده دار ت من بايد . ديمه اش از 

دارم گيرم؛ چون خودم دمپايي ن گذارم و دمپايي هاي روبي گيليس را قرض ب ك حلقه رز سفيد روي سرم ب مي داني، . ي

ك پري را با پوتين تصور كرد. پري ها بايد دمپايي بپوشند ست؟ مخصوصا پوتين هايي با اين طور ن. اصال نمي شود ي ي

سي ها ! پنجه ي م آن ستفاده كنيم و گل هاي كاغذي صورتي روي  ر و سرخس ا زيين سالن از صنوب راي ت رار است ب ق

گذاريم ستند. ب ش ستي، وقتي تماشاچي ها ن د و همه ي ما دو به دو وارد صحنه مي شويم. را ! آه . اما وايت ارگ ميزن

دازه ي! ماريال  آني كوچولويت وظيفه ي  مي دانم كه به ان داري كه  آرزو ن ستي، اما  آن روز ني را رسيدن  شتاق ف من م

 سنگينش را درست انجام بدهد؟

د و تو _ ر تمام شون سخره بازي ها هر چه زودت قعا دلم ميخواهد اين م شته باشي و وا آرزو دارم تو رفتار خوبي دا من فقط 

گيري رار ب م و ق ر از فكر نمايش. آرا گري را نمي تواني  وقتي كله ي تو پ چ كار دي و فرياد و صحنه پردازي است، هي

ز اين است كه چطور زبانت از كار نمي افتد؟. درست انجام بدهي  فقط تعجم ا

شتي رفت شيد و به حياط پ آهي ك شيد و نورش را از ميان شاخه . آني  گ مي درخ آسمان سبز رن ماه هاللي شكل در 

شيدهاي بي برگ درختان سپيداربه زمين مي پ ستن هيزم بود. ا شغول شك ست و چون . متيو م ش آني روي كنده اي ن

رايش تعريف كرد سرت را ب ده ي قدرشناس و همدرد خوبي است،جريان كن آن پير مرد شنون  .مطمئن بود 

شتياق دخترك لبخند زد و گفت سرت خوبي باشد« :پيرمرد با ديدن ا مطمئنم كه تو . خوب، راستش حدس مي زنم كن

شت را د  «.رست اجرا مي كنيهم نق

د. آني در جواب، لبخند زد راي هم بودن متيو بارها و بارها خدا را شكر كرده بود كه وظيفه ي . آن دو دوستان خوبي ب

ست عهده ي او ني ربيت دخترك به  آن كار انحصارا به ماريال واگذار شده بود؛ چون متيو مطمئن بود هرگز نمي . ت

آنچه كه  ست بين تمايل قلبي و  آزاد بود و مي . وظيفه حكم مي كرد، با اطمينان يكي را انتخاب كندتوان اما حاال دستش 

آني را لوس كند ست هر قدر كه دلش مي خواست به قول ماريال،  د نبود. توان گاهي . خوب، به هر حال چندان هم ب
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ك و جدي باشد ش ربيت كردن خ ر از ت ست تاثير گذار ت راز همدردي مي توان  .اوقات كمي اب

آستين پفياصرا راي تهيه ي لباس   ر متيو ب

آن ده دقيقه خيلي به متيو سخت گذشت آشپز . در  ك و روشن يكي از بعد از ظهر هاي سرد ماه دسامبر به  او در تاري

آني و گروهي از هم  ست  سته بود تا پوتين هايش را در بياورد، اما نمي دان ش ك صندوق چوبي ن آمده و روي ي خانه 

شغول تمر د . ين نمايش ملكه ي پري هايندكالسي هايش م د و با هم حرف ميزدن همان موقع در حالي كه مي خنديدن

ك دستش پوتين و در دست ديگرش پاشنه كش  د؛ چون او در حالي كه در ي ديدن د، اما متيو را ن آشپز خانه شدن وارد 

شت صندوق پنهان كرد و در طول همان ده دقيقه كه  ها را كه كاله و بود، با خجالت خودش را در تاريكي پ آن گفتيم، 

د، تماشا كرد سرت حرف مي زدن د و درباره ي نمايش و كن شان را مي پوشيدن شماني . ژاكت هاي آني مانند بقيه با چ

ستاده بود شاش ميان دختر ها اي شان و چهره اي ب آني و هم كالسي هايش تفاوتي . درخ ساس كرد بين  متيو ناگهان اح

گران مي. وجود دارد ساس مي كرد آنچه او را ن آن بود كه اح  .كرد 

چشم هايي درشت تر از بقيه داشت و اندامش نيز . آني چهره اش گشاده تر . آن تفاوت كه نبايد وجود داشته باشد 

آن ويژگي ها حتي از نگاه خجول متيو هم پنهان نمي ماند ، اما آنچه او را آزار مي دادهيچ يك از آن . ظريف تر بود 

 مي توانست باشد ؟ پس چه. مسائل نبود 

آن قضييه ذهن متيو را به خودش مشغول كرد و حتي بعد از آنكه دختر ها دست در دست هم از راه باريكه ي يخ زده 

  . به طرف خانه هايشان رفتند و آني مشغول درس خواندن شد ، هنوز ، پيرمرد را رها نكرد

مطمئن بود او غر غر كنان جواب خواهد داد كه تنها تفاوت او نمي توانست سوالش را با ماريال در ميان بگذارد؛ چون 

و .آني با بقيه دختر ها اين است كه بقيه گاهي اوقات به زبانشان استراحت مي دهند ، در حالي كه آني اين طور نيست 

 . آن حرف ها هيچ كمكي به متيو نمي كرد

و باالخره بعد از دو ساعت پيپ كشيدن و فكر . آن روز عصر او براي آنكه بتواند تمركز كند ، به سراغ پيپش رفت

  . كردن توانست مشكلش را حل كند ؛ لباس آني مثل لباس بقيه دختر ها نبود

هرچقدر متيو بيشتر فكر مي كرد ، بيشتر متقاعد مي شد كه آني هرگز ، البته از زماني كه به گرين گيبلز آمده بود ، 
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شه براي او پيراهن هاي ساده و تيره رنگي مي دوخت كه مدل هايشان هيچ ماريال همي.مثل بقيه لباس نپوشيده بود 

اگر متيو مي دانست چيزي به اسم مدل لباس وجود دارد ، شايد زودتر به اين فكر مي افتاد ، اما . فرقي با هم نداشتتند 

او يك بار ديگر . نبود  به هر حال مطمئن شده بود كه آستين هاي لباس هاي آني مثل آستين لباس هاي بقيه دختر ها

لباس هاي همه ي آن ها رنگ هاي شادي مثل قرمز ، . به ياد دختر هايي افتاد كه آن روز بعد از ظهر كنار آني ديده بود 

  . آبي ، صورتي و سفيد داشتند

تما كار البته ح. متيو تعجب مي كرد كه چرا ماريال هميشه از پارچه هاي ساده و رنگ هاي ماليم استفاده مي كند 

ماريال مسئول تربيت كردن دخترك بود و احتماال انگيزه ي مفيد و . درست هم همين بود و ماريال بهتر مي دانست 

يكي مثل . ولي مسلما ضرري نداشت كه آني هم يك پيراهن قشنگ داشته باشد . عاقالنه اي پشت آن كار پنهان بود 

تصميم گرفت چنين لباسي را برايش بخرد و مطمئن بود كه آن كار متيو . همان هايي كه هميشه داينا بري مي پوشيد 

دو هفته بعد ، كريسمس بود و يك پيراهن جديد و زيبا هديه خوبي به . دالت در تربيت دخترك محسوب نمي شود 

  . نظر مي آمد

خور از پيپ كشيدن متيو از سر رضايت آهي كشيد ، پيپش را كنار گذاشت و به رختخواب رفت ، در حالي كه ماريال دل

  . او ، همه ي درها و پنجره ها را باز كرده بود تا هوا عوض شود

عصر روز بعد متيو براي خريد پيراهن به كارمودي رفت و تصميم گرفت همه ي مشكالت انجام دادن آن كار را به جا 

توانست خودش تصميم بگيرد ، براي خريد بعضي چيزها متيو مي . او مطمئن بود آزمايش بزرگي پيش رو دارد . بخرد 

  . اما واضح بود كه براي خريد يك پيراهن دخترانه بايد منتظر دخالت فروشنده ها مي شد

متيو باالخره بعد از چند بار سبك سنگين كردن قضيه تصميم گرفت به جاي فروشگاه ويليام بلر به فروگاه ساموئل 

لر مي رفتند و آن كار را تقريبا مثل رفتن به كليسا و راي دادن به كلتبرت ها هميشه به فروشگاه ويليام ب. لوسن برود 

اما معموال دختر هاي ويليام بلر فروشگاه را اداره مي كردند و متيو به . محافظه كارها بر خودشان واجب مي دانستند 

قيقا بداند چه مي در واقع او فقط زماني جرئت روبه رو شدن با آنها را داشت كه د. شدت از آن ها دوري مي كرد 

خواهد و همان را درخواست كند ، اما در چنين وضعيتي كه نياز به توضيح و مشورت داشت ، احساس مي كرد الزم 

پس تصميم گرفت به فروشگاه ساموئل برود ؛ چون آنجا را هميشه ساموئل و . است حتما يك مرد به كمكش بيايد 
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  . پسرش اداره مي كردند

مي دانست كه ساموئل پس از گسترش دادن كارش ، يك كارمند زن هم استخدام كرده است ؛ آن اما متاسفانه متيو ن

دختر جوان و جسور با چشم هاي قهوه اي درشت ، گشاده رو پر جنب جوش و داراي لبخندي مبهوت كننده به پهناي 

دي النگو به دست داشت كه با او لباس هاي شيكي مي پوشيد و تعداد زيا. صورتش ، خواهر زاده ي همسر ساموئل بود 

  . كوچكترين حركت دستش ، سر و صدا مي كردند و برق مي زدند

 . متيو با ديدن دختر جوان ، حسابي گيج شد و برق النگو ها هوش از سرش پراند

مي توانم به شما كمك : دوشيزه اوسيال هريس هر دو دستش را آهسته روي پيشخوان كوبيد و با خوشرويي پرسيد 

 ، آقاي كاتبرتت ؟ كنم

  . يك ، يك شن كش مي خواستم... يك ....خوب ، راستش ، يك : متيو با لكنت گفت 

  : او كفت. خانم هريس جا خورد چون برايش كمي عجيب بود وسط ماه دسامبر يك نفر شن كش بخرد 

 . وم و مي آورمفكر مي كنم يكي دوتا مانده باشد ، اما طبقه ي باال در انبار چوب هاست و االن مي ر

 . در نبود او متيو جمله هايش را براي تقاضاي بعدي آماده كرد

 چيز ديگري هم مي خواهيد آقاي كاتبرت ؟: خانم هريس با شن كش برگشت و با چهره اي بشاش پرسيد 

ببينم .... بگيرم ...... تصميم داشتم .... خوب ، راستش ، مي خواستم : متيو همه ي جرئتش را يكجا جمع كرد و گفت 

  . كمي بذر يونجه مي خواستم.... يعني ، كمي ...... 

او .خانم هريس شنيده بود كه متيو كاتبرت كمي عجيب و غريب است ، اما ديگر مطمئن شد كه او كامال ديوانه است 

  : پاسخ داد

  . ما فقز در بهار بذر يونجه مي آوريم و االن چييزي نداريم

  . تحق با شماس. بله ، بله  -

متيو پس از گفتن آن جمله شن كش را برداشت و بي قرار به طرف در رفت ، اما جلوي در يادش آمدر كه پول نداده 

  . است و به ناچار دوباره برگشت

همان طور كه خانم هريس مشغول شمردن پول ها بود ، متيو همه ي قدرتش را جمع كرد تا براي آخرين بار تالشش را 
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  : او گفت. بكند 

 . دنبال يك مقدار شكر مي گردم... من .......يعني ، راستش را بخواهيد .....خوب راستش اگر اشكالي ندارد 

 سفيد يا قهوه اي ؟: خانم هريس صبورانه پرسيد 

  : متيو با صداي ضعيف گفت

  . قهوه اي.....خوب ، راستش ! آه 

  .. يك بشكه آنجا هست ما فقط همان يك نوع را داريم -

. هريس هنگام گفتن آنن جمله با دستش به جايي اشاره كرد و صداي جيرينگ جيرينگ النگوهايش بلند شد  خانم

  . لطفا بيست پوند از آن بدهيد... لطفا : متيو در حالي كه دانه هاي عرق روي پيشانيش برق مي زدند، گفت 

تجربه ي وحشتناكي بود اما احساس مي كرد  .متيو پس از طي كردن نيمي از راه خانه ، كم كم به حالت عادي برگشت 

  . چون به هر حال موفق شده بود از يك فروشگاه جديد خريد كند. خوب از عهده اش برآمده است

  : ماريال شگفت زده گفت. وقتي به خانه رسيد شن كش را در اتاقك ابزار گذاشت و شكر را به ماريال داد 

خودت مي داني كه من از اين شكر فقط براي درست كردن كيك ميوه اي چرا اين همه خريده اي ؟! شكر قهوه اي 

در ضمن . ولي جري رفته و من هم كيكم را خيلي وقت پيش آماده كرده ام . سياه يا حليم كارگر ها استفاده مي كنم 

 «.ويليام بلر معموال از اين شكرها نمي آورد.نيست شكر خوبي هم

 «.من فكر كردم بد نيست كمي در خانه داشته باشيم...من«:فتمتيو براي آنكه جوابي داده باشد،گ

متيو . او يك بار ديگه مسئله را بررسي كرد و باالخره به اين نتيجه رسيد كه انجام آن كار را بايد به يك زن بسپارد

از  نمي توانست به ماريال چيزي بگويد؛ چون احساس مي كرد اون به محض شنيدن آن موضوع، سعي مي كند او را

به جز خانم ليند هيچ زن ديگري در اونلي نبود كه پيرمرد جرئت حرف زدن با او را داشته . تصميمش منصرف كند

 .باشد؛ به همين دليل سراغ خانم ليند رفت و آن زن خوش قلب فوري آن مسئوليت سنگين را از دوش متيو برداشت

خودت چيز خاصي . مي روم و اين كار را انجام مي دهم فردا به كارمودي. انتخاب يك پيراهن براي آني؟ چشم، حتما_

ويليام بلر چند . فكر كنم رنگ قهوه اي به آني بيايد. در نظر داري؟ نه؟ بسيار خوب،پس به سليقه ي خودم مي خرم

شايد بهتر باشد اندازه هايش را هم خودم ميزان كنم؛ چون اگر ماريال بخواهد . مدل پارچه ي ابريشمي جديد آورده
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اصال زحمتي ندارد من . بله، خودم اين كار را مي كنم. ين كار را بكند، ممكن است آني ببينيد و هديه ات بي مزه شودا

پيراهن را اندازه ي خواهر زاده ام جني گيليس مي دوزم؛ چون هيكل او و آني مثل هم . خياطي كردن را دوست دارم

 .است

ولي فكر ميكنم اآلن آستين ها را به شكل ... درست نمي دانم، ولي. خوب ، راستش ، من واقعا ممنونم« :متيو گفت

 «.من دوست دارم مدل آستين هاي اين پيراهن هم جديد باشد...من...اگر اشكالي ندارد. جديدي مي دوزند

 .پيراهن آني را از جديد ترين مدل انتخاب مي كنم! اصال نگران اين مورد نباش متيو.آستين پفي؟البته_

واقعا باعث خوشحالي است كه قرار است آن بچه ي بيچاره يك بار هم « :پس از رفتن متيو با خودش گفت خانم ليند

من ده ها بار اين . لباس هايي كه ماريال برايش مي دوزد واقعا مسخره اند. كه شده لباس درست و حسابي بپوشد

فكر مي كند بچه بزرگ . ن حرف ها نيستموضوع را رك و پوست كنده به او گفته ام، اما ماريال گوشش بدهكار اي

. همه ي آنهايي كه بچه دارند، مي دانند كه با هر بچه اي بايد به روش خاصي رفتار كرد. كردن را بهتر از من بلد است

اما آن ها چون تا به حال بچه بزرگ نكرده اند فكر مي كنند اين كار مثل درخت كاشتن استكه فقط درخت را بكارند و 

انسان از گوشت و خون است و با اين فرمول ها نمي شود بزرگش كرد، ولي ماريال . ا بع آفتاب و باران بسپارندبعد آن ر

حدس مي زنم ماريال ميخواهد با پوشاندن اين لباس ها به دخترك فروتني و تواضع ياد بدهد، اما با اين . متوجه نيست

طمئنم آني متوجه تفاوت لباس هاي خودش با بقيه ي دختر م. كار فقط غبطه خوردن و نارضايتي را نصيب او مي كند

مثل اينكه اين مرد بعد از شصت سال خوابيدن، باالخره بيدار ! ها مي شو فكرش را بكن متيو متوجه اين قضيه شده

 «!شده

ي ماريال در طول آن دو هفته كه به كريسمس مانده بود، مي دانست چيزي ذهن متيو را مشغول كرده است، اما نم

ماريال به طور كلي با قضيه برخورد . توانست حدس بزند تا اينكه شب كريسمس، خانم ليند پيراهن جديد را آورد

خوبي داشت، البته توضيحات خانم ليند او را چندان قانع نكرد؛ او گفت كه كار دوخت و دوز پيراهن را به عهده گرفته 

 .ارند، ممكن است آني زودتر از موعد از قضيه بو ببردچون متيو مي ترسيده اگر اين كار را به ماريال بسپ

پس بگو چرا دو هفته است متيو مشكوك به نظر مي آيد و بي جهت لبخند « :ماريال با لحن خشك، اما خون سرد گفت

ن به هر حال بايد بگويم به نظر من آني نيازي به پيراه. مي دانستم قرار است كار احمقانه اي از او سر بزند. مي زند
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اي . من پاييز امسال سه پيراهن خوب و گرم و مناسب برايش دوختم و بيشتر از اين ولخرجي محسوب مي شود. ندارد

او همين اآلن ! تو آني را لوس مي كني، متيو. آستين هاي جديد هم كه به اندازه ي يك پيراهن پارچه مصرف مي كند

ديه باالخره او را راضي كند؛ چون از وقتي اين آستين هاي به هر حال اميدوارم اين ه. هم زيادي به خودش مي نازد

مسخره مد شدند، او هم دلش چنين چيزي ميخواست، البته يك بار بيشتر حرفش را نزدپف آستين ها هم روز به روز 

 احتماال سال بعد هر كس چنين لباسي بپوشد، مجبور. دارد بيشتر و مسخره تر مي شو و االن فرقي با بادكنك ندارد

 «!است به پهلو از در وارد شود

هواي معتدل ماه دسامبر باعث شده بود مردم انتظار كريسمس سبز .صبح روز كريسمس، زمين سفيد پوش و زيبا بود

آني از پنجره ي يخ . را داشته باشند، اما شب قبل آن قدر برف باريده بود كه چهره ي اونلي را كامال تغيير داده بود

كاج هاي جنگل جن زده از دور به شكل پرهاي بزرگ ديده مي شدند، . حالي به بيرون نگاه كردبسته ي اتاقش با خوش

. دور تا دور شاخه هاي درختان گيالس خطي سفيد كشيده شده و برف گودال هاي زمين هاي شخم زده را پر كرده بود

 .دويد و صدايش در گرين گيبلز پيچيدآني آواز خوانان از پله ها پايي . هوا نيز آكنده از رايحه تند و دلپذير بود

خيلي خوشحالم كه همه جا سفيد ! چه كريسمس قشنگي است! كريسمس مبارك، متيو! كريسمس مبارك، ماريال_

در واقع . فقط كريسمس سفيد، واقعي به نظر مي رسد اين طور نيست؟ من كريسمس هاي سبز را دوست ندارم. شده

اين ! متيو...اين...پس چرا مي گويند كريسمس سبز؟ اين. اي و خاكستري دارندآنها هم سبز نيستند، فقط رنگ قهوه 

 !متيو! براي من است؟ آه 

متيو كاغذ كادو را باز كرد و همانطور كه پيراهن را بيرون مي آورد نگاه شرم زده اي به ماريال انداخت كه مغرورانه 

 .شم با هيجان آن صحنه را تماشا مي كردوانمود مي كرد در حال پر كردن قوري است، اما از گوشه ي چ

چقدر زيبا بود؛ لباسي از پارچه ي ابريشمي به رنگ .آني پيراهن را گرفت و در سكوتي آميخته به احترام تماشايش كرد

قهوه اي روشن، دامني تو دوزي شده كه در قسمت كمر طبق آخرين مد، استادانه چين داده شده بود و يقيه ي ظريف 

آن لباس، آستين هايي بلند داشت كه ! و اما آستين ها، باور كردني نبودند. ه دور گردن را مي پوشاندو چين داري ك

 .قسمت بااليي آنها با روبان قهوه اي رنگ از دو پف زيبا جدا شده بودند

 «.مثل اينكه زيادي خوشت نيامده... ولي... ولي! اين هديه ي كريسمس توست، آني«:متيو با خجالت گفت
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« :او پيراهن را روي صندلي آويزان كرد، دست هايش را به هم قالب كرد و گفت. چشم هاي آني را فرا گرفت اشك،

انگار ! آستين هايش را ببين .واقعا نمي دانم چطور تشكر كنم. از اين بهتر نمي شد! متيو ! متيو ! خوشم نيامده؟ آه 

 «.دارم خواب مي بينم

به نظر من تو نيازي به ! راستش آني . وب ، خوب ، وقت صبحانه خوردن استخ« :ماريال وسط حرف او پريد و گفت

اين روبان مو را هم خانم ليند برايت . پيراهن نداشتي، ولي حاال كه متيو اين را برايت خريده، بايد خوب مواظبش باشي

 «.حاال بيا بنشين. رنگش قهواي است تا به لباست بيايد. آورده

صبحانه خوردن در چنين لحظات هيجان انگيزي كار پيش پا . مي كنم بتوانم صبحانه بخورمفكر ن« :آني با وجد گفت

اگر . خوشحالم كه اين آستين ها هنوز از مد نيفتاده اند. ترجيح مي دهم به پيراهنم نگاه كنم. افتاده اي به نظر مي آيد

خانم .گز نمي توانستم با خودم كنار بيايميك بار هم چنين لباسي نمي پوشيدم و اين مدل از مد مي افتاد،مطمئنم هر

در . احساس مي كنم بايد سعي كنم حتما دختر خوبي باشم. ليند هم خيلي لطف كردند كه اين روبان ها را به من دادند

. چنين مواقعي دلم مي خواهد يك دختر نمونه باشم و هميشه به خودم وعده مي دهم كه در آينده به آرزويم مي رسم

البته . وقات وقتي آرزوي چيزي را داري، خيلي سخت است كه برآورده شدنش را به آينده موكول كنيولي گاهي ا

 «.تصميم گرفته ام از اين به بعد بيشتر تالش كنم

وقتي كار پيش پا افتاده ي صبحانه خوردن به پايان رسيد، آنها چشمشان به داينا افتاد؛ شبحي كوچك با پالتوي قرمز 

 .آني دوان دوان بيرون رفت و خودش را به او رساند. از پل سفيد بود كه در حال رد شدن

متيو يك پيراهن . مي خواهم چيز قشنگي را نشانت بدهم! چه كريسمس فوق العاده اي است! كريسمس مبارك، داينا_

 .بهتر از اين نمي شد. شيك برايم خريده كه از آن آستين ها دارد

عمه ژوزفين يك جعبه ي بزرگ . اين جعبه را بگير... بيا. ك چيز برايت آورده اممن هم ي« :داينا نفس نفس زنان گفت

 تاريك هوا دلم مي خواست ديشب برايت مي آوردم ، اما . فرستاده كه داخلش خيلي چيز ها بود، اين هم مال توست

 «.شوم رد زده جن جنگل از تاريكيك توي نداشتم جرئت اصال و بود شده

. چشمش به يك كارت افتاد كه رويش نوشته بود، تقديم به آني. شت و داخلش را نگاه كردآني در جعبه را بردا

زير كارت يك جفت دمپايي قشنگ دخترانه قرار داشت كه با مهره هاي كوچك و پاپيون ساتن و . كريسمس مبارك
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 .سگك هاي درخشان تزيين شده بود

 «.ب مي بينمحتما دارم خوا. اين خيلي عالي است! آه داينا«:آني گفت

تازه آنها برايت بزرگ . به نظر من خدايي بوده؛ چون ديگر مجبور نيستي دمپايي هاي روبي را قرض بگيري« :داينا گفت

البته ژوسي پاي از ديدن آن وضع خيلي خوشحال . بودند و خيلي زشت است كه يك پري پايش را روي زمين بكشد

 «.مي شد

 .تب و تاب بودند؛ چون قرارا بود سالن تزيين شود و آخرين تمرين را اجرا كنندآن روز همه ي دانش آموزان اونلي در 

سالن كوچك مملو از جمعيت شده بود و همه ي بچه . يعد از ظهر آن روز كنسرت اجرا شد و با موفقيت به پايان رسيد

و حتي ژوسي پاي با آنكه  آني در طول برنامه مثل يك ستاره ي درخشيد. ها به خوبي از عهده ي كارهايشان بر آمدند

 .حسودي اش شده بود، نتوانست آن قضيه را انكار كند

وقتي همه چيز به پايان رسيد و آني و داينا زير آسمان تاريك و پرستاره به طرف خانه مي رفتند، آني آهي كشيد و 

 «.چه بعد از ظهر باشكوهي بود! آه« :گفت

راستي قرار است آقاي آلن . يد حدود ده دالر جمع كرده باشيمهمه چيز خوب پيش رفت فكر كنم با« :داينا گفت

 «.گزارش اين برنامه را براي روزنامه ي شارلت تاون بفرستد

تكخواني تو خيلي با شكوه . يعني ممكن است اسم ما را هم چاپ كنند؟ فكرش بدنم را به لرزه مي اندازد! آه داينا _

تر از تو به خودم مي باليدم و در دلم مي گفتم اين دوست صميمي من وقتي برايت دست مي زدند من بيش! بود داينا

 .است كه چنين افتخاري را كسب كرده

 .آن شعري كه خشمگين خواندي واقعا آدم را ميخكوب مي كرد. از برخواني هاي تو هم همه را به هيجان آورد_

احساس مي كردم . مي داني چه حالي شده بودموقتي آقاي آلن اسمم را صدا زد، ن! آه بد جوري هول شده بودم، داينا_

بعد به آستين هاي پفي قشنگم فكر كردم و . يك ميليون چشم من را نگاه مي كنند و امكان ندارد بتوانم شروع كنم

وقتي شعرم را شروع كردم، احساس مي كردم صدايم از ته چاه . مي دانستم كه آنها به من نيرو مي دهند. جرئت كردم

خدايي بود كه شعر ها را حسابي تمرين كرده بودم وگرنه از عهده ي . مثل يك طوطي شده بودم. در مي آيد

 !خوب فرياد زدم، داينا؟. خواندنشان بر نمي آمدم
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 «.بله ، فريادت واقعا دلنشين بود« :داينا با اطمينان گفت

مي ديدم توانسته ام احساساتش را از اين كه . وقتي نشستم خانم اسلون پير را ديدم كه اشك هايش را پاك مي كرد_

 كنسرت اجرا كردن چقدر رمانتيك است، نه؟ آه چه روز خاطره انگيزي بود. تحريك كنم، واقعا به وجد آمده بودم

به نظر من رفتار تو ! آني .نمايش پسر ها هم خوب بود، اينطور نيست؟ گيلبرت باليت واقعا كارش عالي بود« :داينا گفت

صبر كن تا بگويم؛ وقتي تو بعد از نمايش پري از سكو پايين دويدي، يكي از رز هاي روي ... نيستبا گيل اصال درست 

تو كه اينقدر احساساتي هستي بايد از اين كار . خودم ديدم كه گيل آن را برداشت و در جيبش گذاشت. سرت افتاد

 «.خوشت بيايد

دلم نمي خواهد وقتم را با فكر كردن به همچين . مي كند اصال برايم مهم نيست كه او چكار« :آني مغرورانه پاسخ داد

آن شب بعد از به رخت خواب رفتن آني، ماريال و متيو كه براي نخستين بار در بيست سال گذشته به » .آدمي تلف كنم

 خوب راستش فكر مي كنم« :متيو با افتخار گفت. كنسرت رفته بودند، مدت كوتاهي كنار آتش در آشپز خانه نشستند

 «.آني از همه بهتر بود

من با اين كنسرت مخالف بود، . قيافه ي خوبي هم دارد! او دختر باهوشي است، متيو. بله همين طور است« :ماريال گفت

 «.امشب واقعا به آني افتخار كردم، البته اين را به خودش نمي گويم. اما االن معتقدم كه هيچ ضرري ندارد

بايد فكر كنيم ببينيم چه كارهايي بايد برايش انجام . كردم و اين را به خودش گفتم خوب راستش من هم به او افتخار_

 .به نظر من در آينده، رفتن به مدرسه ي اونلي تنها برايش كافي نخواهد بود! بدهيم،ماريال

امشب من هم اگر چه . او در ماه مارس تازه سيزده ساله مي شود. هنوز براي اين حرف ها وقت زياد است« :ماريال گفت

پيراهني كه خانم ليند انتخاب كرده زيادي دراز است و آني را قد بلند نشان مي . احساس كردم دختر بزرگي شده

او خيلي سريع همه چيز را ياد مي گيرد و من عقيده دارم بهترين كار اين است كه بعد از اين دوره او را به كوئين . دهد

 «.و سال آينده چيزي در اين مورد بداندالبته الزم نيست تا يك يا د. بفرستيم

درباره ي چنين مسائلي بايد از قبل فكر كرد و . خوب راستش به نظر من فكر كردن به آن ضرري ندارد« :متيو گفت

  «.آمادگي داشت
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 گروه داستان نويسي تشكيل مي شود

هيجان چند هفته ي گذشته زير  آني كه شور و. زندگي در دهكده ي كوچك اونلي دوباره به شدت يكنواخت شده بود 

آيا دوباره مي توانست . زبانش مزه كرده بود ، ديگر به سختي مي توانست با آن وضع كسل كننده و ساكن كنار بيايد 

 شادماني روزهاي قبل زا كنسرت را به دست بياورد ؟

 . خودش كه اينطور فكر نمي كرد و آن را به داينا هم گفت

 . زها ديگر تكرار نمي شوندداينا مطمئنم كه آن رو _

 . لحن آني هنگام گفتن آن حرف طوري بود كه گويي به خاطرات پنجاه سال پيش اشاره مي كرد

رسم خوش گذراني روز كنسرت باعث شود ديگر مردم نتوانند ت مي اما ، كنم عادت وضع اين به كم كم شايد •

. هم به همين دليل با اجراي آن مخالف بود فكر مي كنم ماريال .از لحظه هاي عادي زندگيشان لذت ببرند 

عاقل و منطقي بودن هميشه بهترين راه است ، ولي با اين حال من دوست ندارم . ماريال زن عاقلي است 

 . خيلي عاقل باشم ؛ چون آدم هاي عاقل معموال ياد رمانتيك نيستند

معلوم ؟ البته من حس مي كنم كم كم دارم  خانم ليند مي گفت كه عاقل شدن هيچ ضرري برايم ندارد ، ولي زا كجا

 و بودم كشيده دراز  ديشب ساعت ها بيدار ماندم ،. شايد هم به خاطر اين است كه خيلي خسته ام . عاقل يم شوم 

 . يادآوري اش برايم لذت بخش است. چه روز باشكوهي بود . كنسرت را مرور مي كردم  خاطرات

البته اثرات كنسرت هنوز كامال از بين نرفته بود ؛ . ت به حالت عادي برمي گشت اوضاع در مدرسه ي اونلي كم كم داش

روبي گيليس و اما وايت كه روز كنسرت براي نشستن روي صندلي سكو دعوايشان شده بود ، ديگر سر كالس روي 

جوليا بل سه ماه بود ژوسي پاي و . به اين ترتيب دوستي سه ساله ي آنها از هم پاشيده بود . يك نيمكت نمي نشستند 

كه با هم حرف نمي زدند ، چون ژوسي پاي به به بسي رايت گفته بود كه وقتي جوليا قبل از خواندن شعرش تعظيم 

. كرده ، شبيه جوجه اي شده بود كه مي خواهد به زمين نوك بزند و بسي هم آن حرف را به گوش جوليا رسانده بود 

ا بل ها قطع كرده بودند ، چون بل ها معتقد بودند اسلون ها نقش هاي زيادي را همه ي اسلون ها رابطه ي خودشان را ب

در برنامه به عهده گرفته بودند و اسلون ها هم جواب داده بودند كه بل ها از عهده همان چند مسئوليت اندك هم 
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، چون مودي اسپرجن و باالخره چارلي اسلون با مودي اسپرجن مكفرسون دعوايشان شده بود . دست برنيامده اند 

گفته بود كه آني شرلي از بعد از كنسرت خودش را مي گيرد و چارلي نيز جوابش را داده بود ؛ در نتيجه خواهر مودي 

به استثناء آن ماجراهاي كوچك ، اوضاع در قلمرو خانم . اسپرجن ، االمي ، تا آخر زمستان با آني شرلي حرف نزد 

 . استيسي آرام وعادي پيش مي رفت

  

 داينا آن سال ، زمستان معتدل بود و آنقدر برف كم باري كه آني و . روزهاي زمستان آرام آرام سپري مي شدند  

روز تولد آني ، به آرامي از آن مسير جلو مي رفتند و در حين . ند رفت مي مدرسه به درختي راه از روز هر تقريبا

نم استيسي گفته بود كه بايد ظرف چند روز آينده يك انشا با صحبت ، كامال به اطرافشان دقت مي كردند ؛ چون خا

بنويسند و آنها بايد حواسشان را در مورد چيزهاي اطرافشان جمع مي  "زمستان و پياده روي در جنگل  "موضوع 

  . كردند

نوجواني پا من امروز سيزده ساله شدم و امروز نخستين روزي است كه به دوران ! فكرش را بكن ، داينا : آني گفت 

تو ، يك ماه است كه سيزده ساله شده اي ؛ . صبح كه بيدار شدم به نظرم آمد همه چيز تغيير كرده . گذاشته ام 

همين چيزهاست كه . بنابراين فكر نمي كنم هيچ چيز آنقدر كه براي من تازگي دارد ، براي تو هم تازگي داشته باشد 

 آن در چون ؛ است خوب خيلي شدن بزرگ.  شوم مي حسابي بزرگ تا دو سال ديگر . به زندگي هيجان مي دهد 

  . بخندد من به كسي آنكه بدون ؛ كنم استفاده سخت هاي كلمه از هايم حرف در توانم مي صورت

 

  . روبي گيليس مي گفت كه به محض آنكه پانزده ساله شود ، خواستگار پيدا ميكند: داينا گفت 

  

 : آني با بي اعتنايي گفت

وقتي اسمش زيرتوجه كنيد روي ديوار نوشته مي شود حسابي ذوق . روبي گيليس هم فقط به اين چيزها فكر مي كند 

خانم آلن مي گفت كه هرگز نبايد بدگويي كرد ، اما نمي دانم چرا . احساس مي كنم داريم بدگويي مي كنيم . مي كند 

مي آيند ؟ مثال من هيچوقت نمي توانم بدون بدگويي چنين حرف هايي قبل از آنكه متوجه شوي ا زدهانت بيرون 
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مي . حتما خودت متوجه شده اي . كردن ، درباره ي ژوسي پاي حرف بزنم ؛ به خاطر همين اصال به او اهميت نمي دهم 

. آقاي آلن هم همين عقيده را دارد . خواهم تا جايي كه ممكن است شبيه خانم آلن بشوم ؛ چون او واقعا بي نظير است 

به نظر او اين . خانم ليند مي گفت كه يك كشيش حاضر است زميني را كه همسرش روي آن قدم گذاشته ببوسد 

 و اند انسان هم ها كشيش!  داينا ولي.   درست نيست كه مسائل دنيوي يك كشيش را اين قدر تحت تاثير قرار بدهند

 موضوعات.   كرديم صحبت هم با ها لغزش مورد در آلن خانم و من ، پيش يكشنبه.  شوند لغزش دچار است ممكن

 . آنهاست از يكي هم اين و اند مناسب ها يكشنبه كالس در كردن صحبت براي كه دارد وجود كمي

خيلي تالش مي كنم اين عادت را . لغزشي كه من دچار آن مي شوم تخيل بيش از حد و فراموش كردن وظايفم است 

 . ساله شده ام بهتر از عهده اش بر بيايم شايد حاال كه سيزده. كنار بگذارم 

آليس بل با اينكه هنوز شانزده سال دارد . چهار سال ديگر مي توانيم موهايمان را باالي سرمان جمع كنيم : داينا گفت 

 . من تا هفده سالگي صبر مي كنم. به نظر من اين كار درستي نيست . ولي موهايش را باالي سرش جمع مي كند 

نبايد حرفم را ادامه بدهم ؛ چون دارم بدگويي ! واي .. اگر من بيني كجو كوله ي آليس بل را داشتم ، هرگز  :آني گفت 

احساس مي كنم از . در ضمن اين حرف غرور مرا نشان مي دهد ؛ چون بيني او را با بيني خودم مقايسه كردم . مي كنم 

 نگاه!  داينا! آه . ه آن فكر مي كنم ؛ چون خيلي خوشحالم كرد وقتي آن تعريف را در مورد بيني ام شنيده ام ، زيادي ب

ازه ي تابستان اند به را جنگل هم زمستان من نظر به.  بنويسيم اش درباره انشايمان در حتما بايد.  خرگوش يك ، كن

 . همه جا سفيد و ساكت مي شود ؛ انگار جنگل به خواب رفته و خواب هاي قشنگي مي بيند. زيبا مي كند 

نوشتن يك انشا درباره ي جنگل برايم زياد سخت نيست ، اما از انشايي كه بايد دوشنبه : داينا آهي كشيد و گفت 

 . آخر خانم استيسي چه طور فكر كرده كه ما مي توانيم از خودمان داستان بنويسيم. بنويسم ، وحشت دارم 

   . اين كار مثل آب خوردن است: آني گفت

ولي اگر مادرزادي قوه ي تخيل نداشتي ، آن . راي تو راحت است ؛ چون قوه ي تخيلت قوي است ب: داينا جواب داد 

 . وقت چه كار مي كردي ؟ فكر كنم تا حاال داستانت را آماده كرده باشي

 : سرش را تكان داد و گفت. آني سعي كرد حالت چهره اش خيلي راضي به نظر نيايد ، اما موفق نشد 

 براي وقتي.  " پايدار عشق " يا  " حسود رفيق"مي خواهم اسمش را بگذارم .ش آن را نوشتم دوشنبه هفته ي پي 
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يك . به اين مي گويند يك نظر خوب .  است خوب كه گفت متيو اما.  محتواست بي و چرند كه گفت خواندمش ماريال

 به.  زيباست دختر دو  ماجراي. وقتي آن را مي نوشتم مثل بچه ها اشك مي ريختم . داستان غمگين و عاشقانه است 

.  اند صميمي هم با خيلي و كنند مي زندگي كوچكي ي دهكده در كه سيموز جرالدين و مانتمورنسي كوديليا نام

جرالدين دختري بلوند با موهاي . ا موهاي به سياهي شب و چشماني درخشان و تيره است ب رو سبزه دختري كوديليا

 . طاليي تابدار و چشمان بنفش مخملي است

 . من تا حاال چشم بنفش نديده ام: داينا با ترديد گفت 

معني . هم دارد  جرالدين جبين مرمرين. مي خواستم كمي غير عادي باشد . فقط تصور كردم . من هم همين طور  _

اين هم يكي از امتياز هاي سيزده ساله شدن است ؛ يعني نسبت به دوازده سالگي . جبين مرمرين را باالخره فهميدم 

 . چيزهاي خيلي بيشتري ياد مي گيري

خوب چه اتفاقي : داينا كه دلش مي خواست زودتر بفهمد چه اتفاق هايي براي قهرمان هاي قصه مي افتد ، پرسيد  

 اي كوديليا و جرالدين افتاد ؟بر

آنها تا شانزده سالگي كنار هم خوب و خوش بودند تا اينكه يك روز برترم دوير به دهكده ي آنها مي آيد و عاشق  _

او يكبار وقتي اسب دختر رم مي كند و او و كالسكه اش را دنبال خودش مي كشد ، جان جرالدين . جرالدين مي شود 

ر در دست هاي او غش مي كند و مرد جوان پاي پياده او را تا خانه كه پنج كيلومتر با آنجا دخت. را نجات مي دهد 

 به چطور جوان مرد كنم تصور كه بود سخت برايم خيلي.  بود شده خرد كالسكه ،چون  فاصله داشته ، مي برد

اطر همين نظر روبي گيليس را خ به.  نداشتم مورد اين در اي تجربه هيچ چون ؛ دهد مي ازدواج پيشنهاد جرالدين

. پرسيدم ؛ چون فكر كردم چند خواهر او ازدواج كرده اند و او بايد درباره ي اين موضوع اطالعات زيادي داشته باشد 

 او.  بوده شده پنهان سالن كمد پشت ،او  روبي گفت كه وقتي ملكم اندروز به خواهر سوزان پيشنهاد ازدواج مي داده

حاال ! زان گفت كه قرار است پدرش يك مزرعه به نامش كند و بعد پرسيده كه خوب ، عزيزم سو به ملكم كه گفت

 ، بعد.  كنم فكر بايد....  دانم نمي... نخير ، بله كه گفته هم سوزان و  ؟  نظرت چيست ، پاييز امسال با هم وصلت كنيم

 . اند شده نامزد هم با فوري

اين قسمت . اما اين گفتگو خيلي به نظرم رمانتيك نيامد ، به خاطر همين باالخره مجبور شدم خودم آن را تصور كنم 
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را خيلي شاعرانه نوشتم ؛ برترم جلو مي رود و زانو مي زند ، البته روبي گيليس مي گفت كه االن ديگر پسرها از اين 

. با او ازدواج كند  ميكند موافقت ، كشد مي طول صفحه يك كه هايي صحبت از بعد جرالدين.  كنند  كار ها نمي

پنج بار بازنويسي اش كردم و آن قدر وسواس به خرج . راستش را بخواهي نوشتن اين صفحه خيلي برايم مشكل بود 

دهد برترم يك انگشتر الماس و يك گردنبند به جرالدين مي . دادم كه انگار قرار است يك شاهكار ادبي تحويل بدهم 

اما افسوس كه كمي بعد ابرهاي سياه . و قول مي دهد كه ماه عسل او را به اروپا ببرد ؛ چون او بي اندازه ثروتمند بوده 

 . روي زندگي آنها سايه مي اندازد

كورديليا پنهاني عاشق برترم مي شود و وقتي خبر نامزدي جرالدين با او را مي شنود ، حسابي از كوره در مي رود ، 

همه ي عشق او به جرالدين به نفرت تبديل مي . صا وقتي چشمش به انگشتر الماس و گردنبند ياقوت مي افتد مخصو

. اما به ظاهر دوستي اش با جرالدين ادامه مي دهد . شود و سوگند ياد مي كند كه نگذارد اين ازدواج صورت بگيرد 

كورديليا كه فكر مي كند كسي او را نمي . ه بودند يك روز عصر آنها روي يك پل باالي رودخانه اي خروشان ايستاد

اما برترم آن صحنه را مي بيند و فرياد . بيند جرالدين را از روي پل پرت مي كند و قهقه ي وحشيانه اي سر مي دهد 

كه او فراموش كرده بود ! اما افسوس . من نجاتت مي دهم و به داخل رودخانه شيرجه مي زند ! مي زند جرالدين عزيزم 

مردم آنها . كمي بعد آب جنازه هاي آنها را به خشكي مي اندازد . هر دو در آغوش هم غرق مي شوند . شنا بلد نيست 

  وقتي قصه اي به جاي عروسي با مراسم خاك سپاري به پايان. را با مراسم با شكوهي در يك قبر به خاك مي سپارند 

آخر عمر در يك آسايشگاه  تا و شود مي ديوانه پشيماني فرط از كورديليا اما و.  شود مي تر گذار تاثير ، رسد مي

 . به نظر من اين مكافات خوبي براي جنايت اوست. رواني مي ماند 

  

كاش من هم قدرت ! نمي دانم اين چيزها چه طور به مغزت مي رسند ، آني ! چقدر عاشقانه : داينا آهي كشيد و گفت 

 . تخيل تو را داشتم

بيا من و تو ! من يك فكري دارم داينا . تو هم قدرت تخيل داري ، فقط بايد آن را تقويت كني : خوشحالي گفت  آني با

من آن قدر به تو كمك مي كنم تا خودت از . يك گروه داستان نويسي تشكيل بدهيم و داستان نوشتن را تمرين كنيم 

فقط بايد از راه درست وارد شويم . يسي اين طور مي گويد خانم است. بايد تخيلت را پرورش بدهي . عهده اش بربيايي 
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 . من ماجراي جنگل جن زده را برايش تعريف كردم و او گفت كه ما راه اشتباهي را در اين مورد پيش گرفته ايم. 

  

 . و به اين ترتيب گروه داستان نويسي تشكيل شد

ندروز ، روبي گيليس و يكي دو نفر ديگر كه فكر مي كردند ابتدا فقط آني و داينا عضو آن بودند ، اما خيلي زود جين ا

البته روبي گيليس  _پسرها حق عضويت را در آن گروه نداشتند . تخيلشان نياز به پرورش دارد نيز به گروه پيوستند 

 . شتهر يك از اعضا نيز بايد هفته اي يك داستان مي نو. اصرار داشت كه حضور آنها هيجان كار را بيشتر مي كند 

هر كسي بايد داستانش را با صداي بلند بخواندو بعد ما نظرخودمان را اعالم . خيلي جالب است : آني به ماريال گفت 

هر كدام ما براي خودمان يك . قرار است اين داستان ها نگهداري شوند و به دست نسل هاي بعدي برسند . مي كنيم 

. همه ي دختر ها كارشان را خوب انجام مي دهند . مورنسي است تخلص من رزاموند مانت. تخلص انتخاب كرده ايم 

او داستان هايش را پر از ماجراهاي عاشقانه مي كند و زياده روي در اين كار ، . روبي گيليس كمي احساساتي است 

ين قصه هاي جين هرگز از اين ماجرا ها ندارند ؛ چون او مي گويد كه خوشش نمي آيد چن. قصه را خراب مي كند 

و اما داستان هاي داينا پر از قتل و . داستان هاي جين كامال منطقي پيش مي روند . مطالبي را با صداي بلند بخواند 

او مي گويد كه بيشتر وقت ها نمي داند با شخصيت هاي قصه اش چه كار كند ؛ به خاطر همين آنها را . جنايت است 

آنها مي گويم تا درباره ي چه بنويسند ، البته كار سختي نيست ؛  معموال من به. مي كشد تا از دستشان راحت شود 

 . چون در ذهن من ميليون ها ايده ي مختلف وجود دارد

  

ذهنتان را پر از چرنديات مي كند . به نظر من اين داستان نويسي ها كار مزخرفي است : ماريال با لحني كنايه دار گفت 

  . قصه خواندن بد است ، اما نوشتن از آن هم بدتر است. يد ، هدر مي دهد و وقتي را كه بايد صرف درس خواندن كن

ما سعي مي كنيم همه ي مطالبمان پياماخالقي داشته باشند؛ همه ي انسان هاي خوب ! ولي ، ماريال : آني توضيح داد 

مسائل . ا مي گذارد مطمئنم كه اين كار تاثير خوبي روي خواننده ه. پاداش بگيرند و همه ي بدها مجازات شوند 

هر دو . من يكي از داستان هايم براي او و خانم آلن خواندم . اخالقي اهميت زيادي دارند ، آقاي آلن اين طور مي گويد 

فقط يكي دوجا كه نبايد مي خنديدند ، به اشتباه . عقيده داشتند كه داستانم از نظر اخالقي قابل تحسين است 
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جين و روبي هميشه وقتي به قسمت هاي عاطفي قصه ام مي . نونده هايم گريه كنند من ترجيح مي دهم ش. خنديدند 

داينا جريان گروه ما را در نامه اي براي عمه ژوزفين تعريف كرد و عمه ژوزفين در جواب از ما . رسم ، گريه مي كنند 

ز بهترين قصه ها را برايش ما هم چهار تا ا. خواست كه چند تا از داستان هايمان را در جواب برايش بفرستيم 

. دوشيزه ژوزفين بري در نامه ي بعدي اش نوشت كه تا به حال هيچ چيز به اين اندازه سرگرمش نكرده بود . فرستاديم 

ولي من . ما خيلي تعجب كرديم ، چون قصه ها خيلي غم انگيز بودند و تقريبا همه ي شخصيت هايشان مي مردند 

اين نشان مي دهد كه گروه ما مي تواند در دنيا طرفدار . ري از آنها خوشش آمد خيلي خوشحال شدم كه دوشيزه ب

خانم آلن مي گفت كه ما بايد براي همه ي كارهايمان چنين تنگيزه . هاي زيادي پيدا كند و به هدف هاي خوبي برسد 

، انگيزه ي اصلي ام را  من هم سعي خودم را مي كنم ، ولي گاهي اوقات كه خيلي سرگرم مي شوم. اي داشته باشيم 

به نظر تو چنين چيزي امكان دارد ، ماريال . اميدوارم وقتي بزرگ شدم كمي شبيه خانم آلن شوم . فراموش مي كنم 

 !!؟

مطمئنم كه خانم آلن در كودكي هرگز اين قدر فراموش . به نظر نمي آيد شانس زيادي داشته باشي : ماريال جواب داد 

  . كار و سر به هوا نبوده

خودش به من گفت كه وقتي دختر . ولي هميشه هم مثل حاال همه ي كارهايش خوب نبوده . نه : آني خيلي جدي گفت 

ماريال . وقتي اين حرف را از او شنيدم ، واقعا قوت قلب رفتم . بچه بوده خيلي شيطنت مي كرده و زياد تنبيه مي شده 

ي شيطنت هاي ديگران قوت قلب مي گيرم ؟ خانم ليند كه اين فكر ميكني من خيلي بدجنسم كه از شنيدن ماجرا! 

او مي گفت كه هر وقت مي شنود يك نفر قبال بازيگوش و سر به هوا بوده ، حيرت مي كند و غافل گير . طور مي گويد 

 كشيش يك اعتراف موقع بار يك كه گفت مي او.  مي شود ، فرقي هم نمي كند كه آن شخص آن موقع چند ساله بوده

 را اعتمادش بعد به آن از و دزديده كيك اي تكه اش عمه ي آشپزخانه از ، بوده بچه پسر يك او كه زماني شنيده

 چنين كه داشته شجاعت خيلي او كنم مي فكر و ندارم حسي چنين من ولي.  داده دست از كشيش آن به نسبت

بگيرند و موقع بازيگوشي به ياد بياورند كه ممكن پسر بچه هاي شيطان بايد از اين ماجرا درس عبرت . ي كرده اعتراف

  ! اين عقيده ي من است ماريال. است در آينده كشيش شوند 

ولي عقيده ي من اين است كه تو االن بايد ظرف ها را شسته باشي ، ولي بيشتر از نيم ساعت است كه : ماريال گفت 
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  . كني و بعد به صحبت هايت ادامه بدهيبهتر است اول كارهايت را تمام . داري پر حرفي مي كني 

 خودبيني و نافرجامي  

او احساس شادماني . عصر يك روز ماه آوريل، ماريال قدم زنان از يك از جلسه هاي انجمن كمك به كليسا بر مي گشت

رشار از مي كرد كه زمستان كم كم رخت بر مي بندد و بهار از راه مي رسد تا روح كوچك و بزرگ و پير و جوان را س

 .نشاط و تازگي كند

او احتماالً شادابيش را به نتايجي كه آن روز در . ماريال عادت نداشت عواطف و احساساتش را تجزيه و تحليل كند

اما همه ي آن دل مشغولي ها . انجمن گرفته بودند و توافق براي خريد موكت نو براي نمازخانه ي كليسا ربط ميداد

او از تماشاي مزارع سرخي كه در هاله اي از مه . يش رويش، ديدگانش را نوازش ندهندباعث نمي شدند كه مناظر پ

رقيق فرو رفته بودند و خورشيد در حال غروب، آخرين پرتوهاي نارنجي رنگش را نثارشان مي كرد، سايه هاي بلند و 

رنگي كه تصويرشان در آب كشيده ي درختان كاج كه آن سوي جويبار روي مرغزارها پهن شده بودند، افراي قر مز 

زالل درياچه ي جنگلي منعكس شده بود، بيداري طبيعت و ضربان خفيفي كه زير چمنزارهاي خاكستري احساس مي 

بهار نزديك بود و نشاطي كه قلب ماريال را فرا گرفته بود، باعث مي شد او نرم تر و سبك تر قدم . شد، لذت نبرد

 .بردارد

. رين گيبلز نگاه كرد و با خوشحالي به انعكاس نور خورشيد روي پنجره هاي آن خيره شدماريال از ميان درختان به گ

همانطور كه در راه باريه نمناك قدم بر ميداشت، فكر كرد چقدر رضايت بخش است كه ديگر الزم نيست برخالف 

ميدانست كه هيزم . روح شودگذشته و قبل از آمدن آني به گرين گيبلز، پس از پايان جلسات، وارد خانه اي سرد و بي 

 .ها در آتش شومينه در حال سوختن اند و ميز چاي چيده شده است

در نتيجه وقتي ماريال وارد آشپزخانه شد و چشمش به شومينه ي خاموش افتاد و هيچ اثري از آني نديد، دلسرد و 

عجله لباسش را عوض كند و تا قبل از  او مجبور شد با. به آني گفته بود كه ساعت پنج چاي را دم كند. آزرده خاطر شد

 .برگشتن متيو از شخم زدن، خودش براي شام چيزي تدارك ببيند

 .وقتي آني برگردد، ميدانم چه كارش كنم! واقعاً كه •
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او با . متيو برگشته بود. ماريال آن حرف را زد و با چهره اي درهم چاقو را محكم به چاقو تيز كن كشيد تا آن را تيز كند

 .سرجايش نشسته و منتظر چاي بود حوصله

حتماً با داينا يك گوشه نشسته و قصه مينويسد يا نمايش تمرين ميكند يا مشغول كار احمقانه ي ديگري  •

به نظر اصالً مهم نيست خانم آلن گفته . واقعاً كه چقدر بي مسئوليت است. است و اصالً ياد وظايفش نمي افتد

شد، اما كله اش پر از فكرهاي احمقانه اس و اصالً نميشود حدس زد دفعه كه او باهوش ترين و شيرين زبان با

به محض اينكه يكي از كارهاي غيرمنتظره اش را انجام مي . ي بعد ممكن اس چه دسته گلي به آب بدهد

اين درست همان حرفي اس كه امروز ريچل ليند در ! مي بيني. دهد، سراغ يك كار عجيب ديگر مي ورد

خيلي خوب شد كه خانم آلن از آني طرف داري كرد و گرنه . از شنيدنش خيلي عصبي شدم جلسه زد و من

آني عيب هاي زيادي دارد، من هم آنها را انكار نميكنم، . ممكن بود جلو همه ، حرف تند و تيزي به ريچل بزنم

ندگي مي كردند، اما مسئول تربيت كردن او منم، نه ريچل كه حتي از فرشته هاي خدا هم، اگر در اونلي ز

در ضمن سابقه نداشت وقتي مثل امروز كاري را در خانه به آن ميسپارم، او دنبال بازيگوشي . ايراد مي گرفت

واقعاً متاسفم كه حاال ميبينم اين طور . يعني با همه ي عيب هايش هرگز نافرمان و بي مسئوليت نبود. برود

 .شده

از آن، خيلي گرسنه بود، بهتر ديد اجازه دهد ماريال خشم و ناراحتي  متيو كه صبر و آرامش بيشتري داشت و مهم تر

اش را تخليه كند، چون به تجربه ثابت شدهبود در چنين مواقعي اگر كسي با ماريال بحث مي كرد، سرعت او در انجام 

به او نگو ! ماريالشايد داري زود قضاوت ميكني، . خوب، راستش نميدانم« :دادن كارهايش كمتر مي شد، بنابر اين گفت

آني در توضيح . شايد وقتي برگردد، بتواند تو را متقاعد كند. بي مسئوليت ، چون هنوز دليل نافرماني اش معلوم نشده

 «دادن مسائل خيلي مهارت دارد

م كه البته ميدان. فكر نميكنم توضيحاتش مرا راضي كند. او به حرف من گوش نداده و اينجا نمانده« : ماريال جواب داد

 «.ولي من مسئول تربيتشم نه تو! تو از او طرف داري ميكني، متيو

وقتي شام آماده شد، هنوز هيچ اثري از آني نبود كه دوان دوان و پشيمان از وظايف عقب افتاده اش، سر و كله اش از 
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عد، چون براي رفتن ب. ماريال با اوقات تلخي ظرف ها را شست و جمع كرد. آن سوي پل يا كوچه ي عاشق ها پيدا شود

به زير زمين، يك شمع الزم داشت، به اتاق زير شيرواني رفت تا شمع روي ميز آني را بردارد اما به محض آنكه شمع را 

ماريال حيرت زده، . روشن كرد، آني را ديد كه روي تختش دراز كشيده و صورتش را ميان بالش ها پنهان كرده است

 «!آني؟ خوابيده اي ،! خداي بزرگ« : گفت

 « نه« : صداي خفه اي پاسخ داد

 «حالت خوب نيست؟«: ماريال به طرف تخت رفت و با نگراني پرسيد

 .آني خودش را بين بالش ها بيشتر مچاله كرد، انگار دلش نمي خواست چشم هيچ آدميزادي به او بيفتند

ايم مهم نيست كه شاگرد اول كالس شوم من درغصه غوطه ورم و ديگر بر. برو به من نگاه نكن! خواهش ميكنم، ماريال-

اين مسائل جزئي ديگر برايم اهميت ندارند، . يا بهترين انشاء را بنويسم يا عضو گروه سرود كالس يكشنبه ها باشم

به من ! برو، ماريال. دوران خوش زندگي ام به پايان رسيده. چون ممكن است هرگز نتوانم دوباره پايم را بيرون بگذارم

 .نگاه نكن

چه اتفاقي افتاده؟ چه كار كرده ! آني شرلي! من كه نمي فهمم چه مي گويي«: ماريال كه حسابي گيج شده بود، گفت

 «.زودباش. همين االن. اي؟ همين االن بلند شو و توضيح بده

 «!موهايم را ببين، ماريال« : آني مأيوسانه روي تخت نشست و زمزمه كرد

چه حالت عجيبي . هاي پرپشت آني كه شانه هايش پايين ريخته بودند، خيره شدماريال شمع را پايين آورد و به مو

 !پيدا كرده بودند

 چه باليي سر موهايت آورده اي؟ چرا رنگ موهايت سبز شده اند؟! آني شرلي •

ز البته رنگ موهاي آني به رنگ سبز معمولي نبودند، بلكه به رنگ سبز عجيب، برنزي و تيره اي بودند كه رگه هايي ا

ماريال در تمام عمرش چيزي عجيب . قرمز طبيعي در جاي جاي آنها ديده مي شد و حالت ترسناك تري به آن داده بود

 .تر از آن رنگ نديده بود

فكر مي كردم هيچي چيز بدتر از داشتن موي قرمز نيست، اما حاال مي بينم كه . بله، سبز شده اند« : آني با ناله گفت
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  (.نمي تواني بفهمي من چقدر بدبختم! ماريال ! آه . بدتر است رداشتن موي سبز ده براب

 

بيا به . چيزي كه نميتوانم بفهمم اين است كه تو چطور به اين شكل در آمده اي؟ اينجا خيلي سرد است: (( ماريال گفت

مي شد كه دردسر  همين روزها منتظر يك اتفاق عجيب بودم؛ چون دو ماهي. آشپزخانه برويم و بعد بگو چكار كرده اي

  (خوب، بگو ببينم چه باليي سر موهايت آورده اي؟.درست نكرده بودي و كم كم داشت دير مي شد

  .ـ رنگشان كردم

  مي دانستي كه اين كار چقدر زشت است؟! آني شرلي ! موهايت را رنگ كردي؟! ـ رنگشان كردي؟

 

كار زشتي انجام دهم، در عوض از دست موهاي قرمزم راحت  بله، مي دانستم، اما فكر كردم ارزش دارد كه((  :آني گفت

در ضمن تصميم داشتم با انجام دادن چند كار خوب، اين خطا را جبران ! من همة جوانب را در نظر گرفتم، ماريال . شوم

  ((.كنم

 

، حداقل رنگ خوب، اگر من روزي احساس كنم ارزش دارد موهايم را رنگ كنم: (( ماريال با لحني كنايه آميز گفت

  ((.به نظر نمي آيد كه سبز رنگ چندان مناسبي باشد. مناسبي انتخاب مي كنم

 

او . بي دليل كه دست به چنين كار زشتي نزدم! من هم نمي خواستم آنها را سبز كنم، ماريال : (( آني با افسردگي گفت

يعني مي ! شك نكردم، ماريال  "هم اصال من. و از حرفش كامال مطمئن بود... گفت كه موهايم سياه پركالغي مي شود

خانم آلن ميگفت كه ما نبايد فكر . دانستم وقتي كسي به حرفت شك كند، چه احساس بدي به آدم دست مي دهد

االن به من ثابت شده، چه دليلي محكم تر از اين . كنيم ديگران راست نمي گويند، مگر اينكه اين امر به ما ثابت شود

موقع كه اين وضع پيش نيامده بود، به خاطر همين من همة حرف هايش را بي چون و چرا قبول  موهاي سبز؟ ولي آن

  ((.كردم

  ـ حرف هاي چه كسي را ؟ دربارة كي حرف مي زني ؟

  .من رنگ را از او خريدم. ـ دوره گردي كه امروز بعد از ظهر به اينجا آمده بود
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  .اصال خوشم نمي آيد اين دور و بر بپلكند! ي ها را به خانه راه ندهچندبار به تو گفتم اين ايتالياي! ـ آني شرلي 

حرف تو را فراموش نكرده بودم؛ به خاطر همين خودم بيرون رفتم، در را با دقت بستم . من او را به خانه راه ندادم! ـ آه 

از چيزهاي جالب داشت و به من  او يك صندوق پر. در ضمن او آلماني بود، نه ايتاليايي. و زياد هم به او نزديك نشدم

او با چنان حس و حالي از آنها حرف . گفت كه براي سير كردن شكم زن و بچه اش از آلمان آمده و سخت كار مي كند

بعد، ناگهان . من هم تصميم گرفتم چيزي بخرم تا كمك كوچكي به او كرده باشم. مي زد كه احساسات مرا برانگيخت

دوره گرد گفت كه تضمين مي كند اين رنگ، هر مويي را پركالغي مي كند و . دچشمم به قوطي رنگ مو افتا

اما . يك لحظه خودم را با موهاي سياه پركالغي تصور كردم و دچار وسوسة شديدي شدم. شسته نمي شود"اصال

و گفت كه ا. دوره گرد، مرد خوش قلبي بود. قيمت رنگ هفتادو پنج سنت بود و من فقط پنجاه سنت پس انداز داشتم

به اين ترتيب من رنگ را خريدم و به . به خاطر من آن را پنجاه سنت مي فروشد و از سودش چشم پوشي مي كند

من همة رنگ را . محض اينكه او رفت، به اينجا آمدم و طبق دستورالعمل، آن را با يك برس كهنه به سرم ماليدم

اما پشيماني . ك موهايم را ديدم از كار زشتم پشيمان شدموقتي رنگ وحشتنا! ماريال ! مصرف كردم و آن وقت، آه 

  .ديگر سودي نداشت

 

اميدوارم درس عبرت گرفته باشي و ديگر اجازه ندهي خودبيني و تكبر، افسار قلبت را به : (( ماريال به تندي گفت

بشويي و ببيني چه مي نمي دانم چه كار بايد كرد، ولي فكر كنم بهتر است يك بار موهايت را ! دست بگيرد، آني 

  ((.شود

 

دوره گرد راست گفته . آني موهايش را با آب و صابون شست و آنها را حسابي چنگ زد، اما هيچ تغييري حاصل نشد

  .بود كه آن رنگ شسته نمي شود، اما راستگويي اش به ضرر خريدار تمام شده بود

 

ممكن . كار كنم؟ ديگر زندگي كردن برايم ممكن نيستچه ! ماريال ! آه : (( آني در حالي كه اشك مي ريخت، گفت

است مردم بقية اشتباهاتم مثل پختن كيك دارويي، مسموم كردن داينا و بداخالقي كردن با خانم ليند را فراموش 
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 گرفتار! ماريال ! آه . آنها فكر مي كنند من عقلم را از دست داده ام . كنند، ولي اين يكي را هرگز فراموش نمي كنند

ژوسي پاي حسابي به من مي ! واي . شده ام در تار و پود فريبي كه برايم بافته اند؛ انگار اين شعر را براي من گفته اند

  ((.من غمگين ترين دتر جزيرة پرينس ادوردم. من نمي توانم با ژوسي پاي روبه رو شوم! ماريال! خندد

 

هيچ جا نرفت و هر روز موهايش را شست، غير از افراد  در طول آن مدت، او. غم و غصة آني يك هفته ادامه داشت

در . خانه، داينا تنها كسي بود كه از آن راز مخوف آگاه بود، آما قول داده بود كه آن ماجرا را هرگز جايي بازگو نكند

وتاه شوند، موهايت بايد ك. اين رنگ خيلي قوي است! فايده اي ندارد، آني: (( پايان هفته، ماريال با لحني مصمم گفت

  ((.با اين وضع نمي تواني جايي بروي. چارة ديگري نداريم

 

بنابراين با نااميدي آه . لب هاي آني شروع به لرزيدن كردند، اما مي دانست كه حرف هاي تلخ ماريال حقيقت دارند

  .كشيد و قيچي را آورد

 

دخترهاي قصه ها موهايشان را به خاطر .شكستهاحساس مي كنم قلبم ! آه! ـ فوري موهايم را ببر و دور بريز، ماريال

دليل جالبي  "بيماري از دست مي دهند يا آنها را مي فروشند تا پول به دست بياورند، اما باليي كه سر من آمده اصال

چه اتفاق . ندارد، اين طور نيست؟ اگر اشكالي ندارد، مي خواهم در تمام مدتي كه تو مشغول قيچي كردني، گريه كنم

  !نگيزي استغم ا

 

آني حسابي گريه كرد، اما كمي بعد، وقتي از پله ها باال رفت و خودش را در آينه ديد، از فرط نااميدي گريه اش بند 

آنچه كه باقي مانده بود، .ماريال كارش را درست انجام داده و تا جايي كه الزم بود موهاي او را كوتاه كرده بود. آمد

تا وقتي موهايم بلند نشده اند، : (( ري آينه را به طرف ديوار برگرداند و به تندي گفتاو فو. به آني نمي آمد "اصال

  ((.ديگر هرگز به آينه نگاه نمي كنم

 

هر بار كه . بايد به خاطر كار زشتم عذاب بكشم. چرا، نگاه مي كنم: (( بعد، دوباره آينه را به حالت اول برگرداند و گفت
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هيچ وقت فكر . از تخيالتم هم كمك نمي گيرم. مي كنم تا ببينم كه چقدر زشت شده اموارد اتاق شوم به آينه نگاه 

نمي كردم دلم براي موهايم تنگ شود، اما حاال مي بينم كه با وجود رنگ قرمزشان، چقدر بلند و پرپشت و خوش 

  ((.فكر كنم اتفاق بعدي براي بيني ام بيفتد. حالت بودند

 

ي در مدرسه غوغايي به پا كرد، اما خوشبختانه هيچ كس، حتي ژوسي پاي كه ساكت دوشنبة بعد، موهاي كوتاه آن

  .نماند و به آني گفت كه شبيه مترسك مزرعه شده است، نتوانست دليل واقعي آن اتفاق را حدس بزند

 

بود، بازگو آن روز عصر، آني حرف هاي دلش را براي ماريال كه تازه از سردرد راحت شده و روي كاناپه دراز كشيده 

وقتي ژوسي پاي اين حرف را به من زد، من چيزي به او نگفتم؛ چون فكر كردم اين هم قسمتي از مجازاتم است : ((كرد

دلم مي خواست جوابش را بدهم، اما . خيلي سخت است به آدم بگويند كه شبيه مترسك شده اي. و بايد تحملش كنم

وقتي ديگران را مي بخشي، حس خوبي به . او انداختم و بعد بخشيدمشفقط نگاه تحقير آميزي به . اين كار را نكردم

تو دست مي دهد، اين طور نيست؟ از اين به بعد ميخواهم همة انرژي ام را صرف خوب بودن كنم و ديگر به زيبايي 

طلب خودم اين را مي دانم، ولي با اين حال گاهي اوقات دانستن يك م. خوب بودن خيلي بهتر است. اهميت ندهم

دلم مي خواهد خوب باشم، مثل تو و خانم آلن و خانم  "واقعا! ماريال. باعث نمي شود به راحتي بتواني قبولش كني

داينا مي گفت كه تا بلند شدن موهايم مي توانم يك روبان سياه . استيسي، تا وقتي بزرگ شدم تو به من افتخار كني

مي . او مي گفت كه فكر مي كند اين مدل به من بيايد. بزنممخملي به سرم ببندم و پاپيون كوچكي به يك طرفش 

  ((سرت درد مي گيرد؟! من زياد حرف مي زنم، ماريال؟. خواهم اسمش را بگذارم گيسوبند؛ اسم رمانتيكي است

بايد . اين سردردهاي من روز به روز شديدتر مي شوند. بعد از ظهر بدجوري درد مي كرد. ـ االن سردردم بهتر شده

  .عادت كرده ام "تقريبا... و اما در مورد حرف زدن تو، بايد بگويم كه مسئله اي نيست. يك دكتر بروم پيش

 

  ! و ماريال به اين طريق مي خواست بگويد كه از شنيدن حرف هاي آني لذت مي برد
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 دختر معصوم و بدشانس

 ".ندارم روي رودخانه شناور بمانم من كه جرئت!خودت بايد نقش الين را بازي كني آني":داينا گفت

من هم همين طور اگر دو سه نفري در قايق مي نشستيم اهميتي نداشت تازه ":روبي گيليس با صداي لرزان گفت

اصال از عهده ام برنمي آيد چون ...خيلي هم خوش مي گذشت اما اينكه تنهايي دراز بكشم و وانمود كنم كه مرده ام 

 ".ميرمممكن است از ترس واقعا ب

ممكن است هرچند دقيقه .اما من يكي نمي توانم زياد بي حركت بمانم.اتفاقا كار شاعرانه اي است":جين اندروز گفت

كه اين كار تاثير نمايش را از !يك بار سرم را بلند كنم تا ببينم كجايم و چقدر دور شده ام و خودت بهتر مي داني آني

 ".بين مي برد

بازي كردن نقش الين را هم خيلي دوست دارم اما الين موقرمز .ن در قايق نمي ترسيممن از دراز كشيد":آني گفت

خودتان مي .روبي بايد نقش الين را بازي كند چون هم زيباست هم موهاي بلند طاليي دارد.خيلي خنده دار مي شود

عصوم و زيبا بوددر در ضمن الين يك دختر م.دانيد كه الين در داستان هميشه موهاي روشنش را دورش مي ريخت

 ".حالي كه يك دختر موقرمز زياد معصوم و زيبا به نظر نمي رسد

 ".موهايت هم نسبت به قبل از كوتاه شدنشان تيره تر شده اند.تو هم به اندازه ي روبي زيبايي":داينا صادقانه گفت

در مورد موهايم همين فكر  واقعا اين طور فكر مي كني؟خودم هم!آه":آني كه از شدت خوش حالي سرخ شده بود گفت

يعني فكر مي كني االن !داينا.را مي كردم اما جرئت نداشتم از كسي سوال كنم چون مي ترسيدم بگويد اشتباه مي كنم

 "رنگشان قهوه اي شده؟

 ".بله به نظر من واقعا قشنگ شده اند":داينا گفت

ت كه همچنان با روبان و پاپيون مخملي سياهي و نگاه تحسين آميزي به حلقه ي موهاي كوتاه و ابريشمي آني انداخ

 .تزيين شده بودند

جايي كه گذرگاهي پوشيده از درختان توسكا از كنارش مي .آن ها در ساحل درياچه پايين اوچرداسلوب ايستاده بودند
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فاده مي گذشت و در انتها به سكويي چوبي در كنار آبگير مي رسيد كه ماهيگيران و شكارچي هاي مرغابي از آن است

روبي و جين در آن بعد از ظهر گرم نيمه ي تابستاني با داينا به آنجا رفته بودند و كمي بعد آني هم براي بازي به .كردند

 .آن ها ملحق شده بود

 

آني و داينا بيشتر ساعات فراغت تابستان را كنار درياچه ي آب هاي درخشان يا روي آب هاي آن سپري كرده 

ديگر جذابيتش را از دست داده بود چون آقاي بل سال گذشته حلقه ي كوچك درختان آن جا را درياچه ي بيد .بودند

آني با ديدن آن صحنه ي غم انگيز و شاعرانه ساعتي .كه در مرتع پشتي خانه اش قرار داشتند بي رحمانه بريده بود

اينا دخترهاي بزرگ و سيزده ساله اي اند ميان كنده ها نشسته و گريسته بود اما خيلي زود به ياد آورده بود كه او و د

بلكه مي توانند در .كه چيزي تا چهارده سالگي شان باقي نمانده و ديگر نبايد به سرگرمي هاي بچه گانه دل ببندند

 .كنار درياچه ي آب هاي درخشان از تفريح هاي سالم تر و جذاب تري لذت ببرند

كار كنند يا با پاروي آقاي بري كه مخصوص شكار مرغابي بود روي آب مثال مي توانستند روي پل بنشينند و قزل آال ش

 .گردش كنند

 

آن ها زمستان گذشته در مدرسه يكي از شعرهاي تنيسون را ياد گرفته بودند .اجراي نمايش الين پيشنهاد آني بود

را به عنوان  چون رييس آموزش و پرورش دستور داده بود همه ي مدارس جزيره ي پرينس ادورد بايد آن درس

آن ها آن قدر آن شعر را تشريح و تفسير كردند كه معناي كلي آن زير سوال .قسمتي از كتاب انگليسي تدريس كنند

رفت اما حداقل شخصيت هايي مثل دختر معصوم شاه آرتور همسرش ملكه گوئينيوير و النسلت برايشان نمودي 

او حتي عقيده داشت كه آن .كاش در كمالت به دنيا آمده بود واقعي پيدا كردند طوري كه آني افسوس مي خورد كه اي

 .جا در قديم بسيار شاعرانه تر بوده است

به آن ها ثابت شده بود كه اگر قايق را از منار ساحل به درياچه بيندازند .همه با اشتياق از نقشه ي آني استقبال كردند

آن ها اغلب به اين طريق از .وي آبگير به گل مي نشيندقايق به كمك جريان آب از زير پل عبور مي كند و در آن س

 .روي درياچه مي گذشتند و جايي مناسب تر از آن جا براي اجراي نمايش الين سراغ نداشتند
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بالخره آني با بي ميلي پذيرفت كه نقش الين را بازي كند چون با اينكه دوست داشت نقش اصلي را بازي كند و در 

از استعداد هنري هم بي بهره نبود اما احساس مي كرد ظاهرش او را براي انجام آن كار ضمن براي اجراي آن نقش 

داينا تو هم نقش .روبي شاه آرتور مي شود و جين گوئينيوير.قبول من الين مي شوم":او گفت.دچار محدوديت مي كند

شال سياه و كهنه ي .اهپوش بشودكف قايق بايد سي.اما اول بايد به جاي پدر وبرادرها حرف بزنيد.النست را بازي كن

 "!داينا.مادر تو به درد اين كار مي خورد

بعد آني رويش دراز كشيد چشم هايش را بست و دست هايش را .پس از مهيا شدن شال كف قايق را با آن پوشاندند

وسكاها روبي گيليس همان طور كه به صورت بي رنگ و بي حركت آني زير سايه هاي لرزان ت.روي سينه اش گذاشت

به نظر شما كارمان درست است؟خانم .من مي ترسم! بچه ها.انگار واقعا مرده":خيره شده بود با حالتي عصبي گفت

 ".ليند مي گفت كه كار بازيگري از هر نوعش مكروه و ناپسند است

از به دنيا آمدن اين ماجرا صدها سال قبل .االن نبايد درباره ي خانم ليند حرف بزني! روبي":آني با حالتي جدي گفت

الين كه .تو بچه ها را راهنمايي كن! جين.خانم ليند اتفاق افتاده و ما بايد بتوانيم خودمان را در آن زمان حس كنيم

 ".نبايد بعد از مردنش اين قدر حرف بزند

اپني كه كه آن ها هيچ پارچه ي زربافتي براي روانداز نداشتند اما پارچه ي كرپ زردرنگ ژ.جين وضعيت را بررسي كرد

زنبق سفيدي هم در كار نبود آنها با .روي پيانو مي انداختند توانست نياز آن ها را به عنوان روانداز برآورده كند

حاال او ":جين گفت.گذاشتن يك نيلوفر آبي در دستان گره خورده ي آني صحنه ي تاثيرگذاري را به وجود آوردند

روبي تو هم بگو كه بدرود خواهر ! ينا تو بگو كه بدرود اي خواهر عزيزمدا.ما بايد پيشاني اش را ببوسيم.آماده است

مي داني كه    خودت.آني تو را به خدا كمي لبخند بزن.هر دو سعي كنيد تا جايي كه مي توانيد غمگين باشيد! زيبايم

  . حاال قايق را به آب بيندازيد. اين طوري بهتر شد . الين پس از مرگش هم صورت خنداني داشت 

. قايق پس از كشيده شدن روي يك تير چوبي قديمي كه در مسير آنها در زمين فرو رفته بود ، باالخره وارد آب شد 

بعد ، دوارن دوان از . دانيا ، جين و روبيآن قدر منتظر ماندند تا مطمئن شدند جريان آب ، قايق را به طرف پل مي برد 

 پادشاه و گوئينيوير ، النسلت عنوان به ، آبگير سور آن در و شتندگذا سر پشت را ،جاده ميان درختان گذشتند 

  . از آب بگيرند را معصوم دختر جسد تا ماندند منتظر
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اما آن حالت شاعرانه زياد طول نكشيد ؛ زيرا . آني كامال در نقشش فرو رفته بود و از حالت شاعرانه اش لذت مي برد 

اوپوشش زربفت و كفپوش سياه را كنار زد و وحشت زده . و الين را از جا پراند چند دقيقه بعد ، آب در قايق نفوذ كرد 

تير چوبي تيز كنار . چشمش به شكاف بزرگي در كف قايق افتاد كه آب با سرعت زيادي از آن به داخل نفوذ مي كرد 

آني از . مي داشت  ساحل كار خودش را كرده و باعث پارگي طناب شده بودكه چوب هاي ميخ شده ي كف قايق را نگه

آن موضوع خبر نداشت ، اما خيلي زود فهميد اوضاع خيلي خطرناك است ؛ چون با سرعتي كه آب داخل قايق مي شد 

 ! اما پارو ها در ساحل جا مانده بودند. او بايد پارو مي زد . ، قايق قبل از رسيدن به آن سوي درياچه ، غرق مي شد 

  

گچ شده بود ، جيغ خفه اي كشيد كه به گوش هيچكس نرسيد ، اما اعتماد به  آني در حالي كه رنگش به سفيدي

  . يكي فقط ، هنوز يك شانس برايش باقي مانده بود . نفسش را از دست نداد 

 

قايق آرام آرام به طرف پل مي . بدجوري وحشت كرده بودم : او روز بعد ماجرا را براي خانم آلن اين طور تعريف كرد 

من از ته دل دعا كردم ، البته موقع دعا خواندن چشم هايم ! خانم آلن . رفت و هر لحظه آب بيشتري داخل آن مي شد 

تواند جان را نجات بدهد ؛ بايد قايق را به يكي از پايه هاي پل  را نبستم ؛ چون مي دانستم خدا فقط از يك راه مي

مي دانيد كه چند تنه ي درخت به جاي پايه ها كار گذاشته اند رويشان پر از . نزديك مي كرد تا از آن باال بروم 

. مي دادم  دعا كردن واجب بود ، اما من بايد حواسم را جمع مي كردم و مسئوليتم را درست انجام. برجستگي است 

.  آيم برمي اش بقيه ي عهده از خودم ، لطفا قايق را به يكي از پايه هاي پل نزديك كن ! فقط بارها و بارها گفتم خدايا 

ست با يكي در قايق چون ؛ شد برآورده من دعاي اما.  كرد فكر تري آهنگ خوش دعاي به شد نمي وضعيتي چنان در

آنجا فهميدم نه . و شال را از شانه ام آويزان كردم و از تنه ي قطور پايه باال رفتم  من روانداز. از پايه ها برخورد كرد 

وضع غير شاعرانه اي بود ، اما من اهميتي نمي دادم ؛ چون تازه از غرق شدن نجات پيدا . راه پس دارم ، نه راه پيش 

تمام قوا پايه ها را چسبيدم ؛ چون مي فوري از خدا تشكر كردم و بعد با . كرده بودم و فقط همين برايم مهم بود 

  . دانستم كه براي برگشتن به خشكي ، احتماال بايد منتظر يك كمك انساني باشم
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روبي ، جين و داينا كه همچنان در انتظار ايستاده بودند ، ناپديد . قايق از زير پل عبور كرد و در ميانه ي راه ، غرق شد 

  . يدند و شكي برايشان باقي نماند كه آني نيز همراه با قايق ، زير آب رفته استشدن قايق را با چشم هاي خودشان د

بعد ، از ته گلو . ديدن آن صحنه ي غم انگيز باعث شد آنها براي يك لحظه وحشت زده و بي حركت ، خشكشان بزند 

 نگاهي حتي ور از جاده ، جيغ كشيدند و ديوانه وار از ميان درختان شروع به دويدن كردند ، بدون آنكه هنگام عب

 آنجا از زنان جيغ و دوان دوان كه ديد را دوستانش ، بود چسبيده پل ليز پايه به نااميدانه كه آني.  بيندازند پل به گذرا

  . نبود راحت اصال او جاي اما ، رسيد مي زود خيلي كمك.  گذشتند

 هيچكس چرا.  در نظر دختر معصوم و بدشانس ، هر دقيقه ي آن نمايشنامه به اندازه ي يك ساعت طول مي كشيد 

 ؟ آمد نمي

  پس دختر ها كجا رفته بودند ؟

 اگر يكي يكي غش كرده باشند ف چه ؟

 اگر سر و كله ي هيچكس پيدا نشود ، چه ؟

 چه ؟ اگر آن قدر خسته شود كه ديگر نتواند پايه را بگيرد

آني نگاهي به درياچه ي عميق و سبزرنگ و بي رحم زيرپايش كه سايه هاي بلند درختان ، روي آن مي رقصيدند ، 

 ظاهر جلوچشمش ، بيايد سرش بر بود ممكن كه ترسناكي بالهاي و افتاد كار به را تخيلش . انداخت و به خود لرزيد 

  . شدند

بازوها و مچش رو تحمل كند،گيلبرتباليت با قايق  ديگر نمي تواند درد و بعد ، درست در لحظه اي كه احساس مي كرد

گيلبرت نگاهي به باال انداخت و حيرت زده چشمش به صورتي عبوس و بي رنگ با .هارمون اندوز از زير پل رد شد

آني )او گفت.چشماني درشت و وحشت زده افتاد كه همچنان با حالتي اهانت آميز به او خيره شده بودند

 ((تو اينجا چه كار ميكني؟!شرلي

آني كه چاره ديگري نداشت،وارد قايق .و بدون اينكه منتظر جواب بماند به پايه پل نزديك شد و دستش را دراز كرد

در چنان .شد و خشمگين و عبوس،درحالي كه آب از شال و كرپ خيس رويش مي چكد،همان جا نشست
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 !شرايطي،حفظ وقار و غرور واقعا برايش سخت بود

 ((!چه اتفاقي افتاده،آني؟)ت و پرسيدگيلبرت پاروها را به دست گرف

من .داشتيم نمايش الين را بازي مي كرديم)آني به سردي و بدون آنكه نگاهي به نجات دهنده اش بيندازد،گفت

ممكن .دخترها رفته اند كمك بياورند.ولي آب وارد قايق شد و من از پايه پل باال رفتم.بايد با قايق به كمالت مي رسيدم

 ((است لطف كني و مرا به ساحل برساني؟

 ((خيلي از تو ممنونم)،درحالي كه از او دور مي شد،گفتآني پس از پياده شدن.گيلبرت به طرف ساحل پارو زد

ببين ما مي توانيم دوست هاي !آني)اما گيلبرت فوري از قايق پايين پريد،بازوي دختر را گرفت و با عجله گفت

شوخي كردم،اصال قصد ناراحت .خوبي باشيم،اين طور نيست؟واقعا متاسفم كه آن موقع موهايت را مسخره كردم

 ((.كنيمبيا آشتي .به نظر من موهايت االن خيلي قشنگ شده اند،راست مي گويم.كردندت را نداشتم

نگاه نيمه مشتاق و نيمه شرمنده چشمان فندقي رنگ گيلبرت باعث شد حس .براي يك لحظه آني دچار ترديد شد

اما .جديد و خوشايند از ميان خاكستر نفرت هاي گذشته،در قلب آني شعله بكشد و ضربان قلبش را شديد تر كند

دوسال پيش،طوري در ذهنش زنده شد گويي همين  تلخي حقارت گذشته يك بار ديگر به ترديدش پايان داد و صحنه

رنجش او كه به .گيلبرت به او گفته بود هويج و جلو همه بچه هاي كالس،آبرويش را برده برد.ديروز اتفاق افتاده است

نظر بقيه بي اهميت و خنده دار مي آمد،هنوز در قلبش پابرجا مانده بود و گذر زمان به هيچ عنوان آن را تسكين نمي 

 !او از گيلبرت باليت متنفر بود و هرگز نمي توانست او را ببخشد.ددا

 ((!نه،من هرگز نمي توانم و نمي خواهم با تو آشتي كنم،گيلبرت باليت)آني به سردي گفت

ديگر هرگز !بسيار خوب)كه از فرط عصبانيت گل انداخته بودند،به قايقش بازگشت و گفتگيلبرت با گونه هايي 

 ((.ديگر اهميتي هم برايم ندارد!از تو چنين تقاضايي نمي كنم،آني شرلي

سرش را باال گرفته .آني هم از جاده شيب دار زير افراها به راه افتاد.و جسوانه پارو،از آنجا دور شداو با چند ضربه نرم 
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حقيقت .دلش مي خواست طور ديگري به گيلبرت جواب داده بود.بود،اما احساس پشيماني در دلش غوغا مي كرد

د بايد بنشيند و يك دل سير گريه آني احساس مي كر...!داشت كه آن پسر اورا تحقير كرده بود،ولي با اين حال

هيچ تسلطي روي اعصابش نداشت؛چون وحشت ناشي از آن ماجرا و گرفتگي و درد عضالتش،همه انرژي اش را از .كند

 .بين برده بود

آن ها را در اورچرداسلوپ .در نيمه راه،او با جين و داينا كه آشفته و عصبي به طرف درياچه مي دويدند،روبه رو شد

اضطراب،روبي گيليس را از پا درآورده و او .يدا نكرده بودند؛چون آقا و خانم بري هردو بيرون رفته بودندكسي را پ

ديگر نتوانسته بود قدم از قدم بردارد،اما جين و داينا پس از رد شدن از جنگل جن زده و رودخانه،خودشان را به گرين 

به كارمودي رفته و متيو درحال درست كردن يونجه ها در ولي آنجا هم كسي نبود؛چون ماريال .گيبلز رسانده بودند

 .مزرعه پشتي بود

داينا دستش را دور گردن آني انداخت و درحالي كه از شدت خوشحالي گريه مي كرد،نفس زنان گفت

نقش الين را بازي ...چون ما مجبورت كرديم...ما قاتلت بوديم...غرق شده اي...تو...ما فكر كرديم!آني!آه!آني!آه)

 ((چطور نجات پيدا كردي؟!آني!آه...روبي دچار اضطراب شده.كني

بعد گيلبرت باليت با قايق آقاي اندروز از راه رسيد و مرا به .از يكي از پايه هاي پل باال رفتم)اني با بي حالي گفت

 ((.خشكي آورد

حتما از !چقدر شاعرانه!چقدرجالب!اني!آه)جين كه باالخره نفسش باال آمده بود و مي توانست حرف بزند،گفت

 ((.اين به بعد با او حرف ميزني

ديگر هم نمي خواهم كلمه شاعرانه را .نخير،حرف نمي زنم)آني دوباره به خلق و خوي سابقش برگشت و گفت

تقصير من بود،مطمئنم كه سرنوشت من با بدشانسي !متاسفم كه باعث وحشت شما شدم،بچه ها!بشنوم،جين اندروز

وحسي به من مي !پدرت نابود شد،دايناقايق .هركاري مي كنم،يا براي مشكل ساز ميشود يا براي دوستانم.رقم خورد

 ((.گويد كه ديگر حق قايقراني روي درياچه را نخواهسم داشت
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شنيدن ماجراي آن روز بعد از ظهر،بري ها و كاتبرت ها را در بهت و حيرت فرو .حس ششم آني كامال درست گفته بود

 !برد

 ((!يعني ممكن است روزي تو سر عقل بيايي،آني؟)ماريال غرولندكنان گفت

آني كه در تنهايي اتاق زير شيرواني،يك دل سير گريه كرده و اعصابش كامال آرام شده بود،خوش بينانه گفت

 ((.به نظر من احتمال عاقل شدنم حاال بيشتر شده!بله،اين طور فكر مي كمك،ماريال)

 ((چطور؟)ماريال گفت

امروز درس جديد و ارزشمندي ياد گرفتم،از زماني كه به گرين گيباز امده ام اشتباهات زيادي )آني توضيح داد

د داد ماجراي سنجاق ياقوت به من يا.مرتكب شده ام و هر اشتباه باعث شده بتوانم يكي از عيب هايم را اصالح كنم

اشتباه جنگل جن زده به من ياد داد كه براي تخيالتم حد و مرزي در .نبايد به چيزهايي كه مال خودم نيست دست بنم

حاال ديگر .رنگ كردن موهايم،غرورم را كمتر كرد.اشتباه كيك دارويي به من ياد داد در آشپزي دقت كنم.نظر بگيرم

و اشتباه امروز به من ياد داد كه نبايد زياد . قل خيلي كم فكر ميكنمداح ويا...كنم  هرگز به موها و بيني ام فكر نمي

شايد صد .امروز به اين نتيجه رسيدم كه احساساتي بودن در اونلي هيچ فايده اي ندارد.احساساتي و شاعرانه عمل كنم

ه زودي شاهد مطمئنم كه تو ب.سال پيش در كمالت چنين كاري ساده به نظر مي رسد،اما حاال قابل قبول نيست

 ((!پيشرفت زيادي در خلق و خوي من خواهي بود،ماريال

 ((.اميدوارم((ماريال با دودلي گفت

اما متيو كه تا آن موقع ساكت گوشه اي نشسته بود،بعد از رفتم ماريال،دستش را روي شانه اني گذاشت و با خجالت 

كمي از ...البته زياد نه...گاهي اوقات الزم است كمي احساساتي باشي!همه احساساتت را كنار نگذار،آني)گفت

،گيلبرتباليت با قايق هارمون اندوز از زير بازوها و مچش رو تحمل كند.))فقط كمي از آن را!احساساتت را نگه دار،آني

گيلبرت نگاهي به باال انداخت و حيرت زده چشمش به صورتي عبوس و بي رنگ با چشماني درشت و .پل رد شد
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تو اينجا چه كار !آني شرلي)او گفت.وحشت زده افتاد كه همچنان با حالتي اهانت آميز به او خيره شده بودند

 ((ميكني؟

آني كه چاره ديگري نداشت،وارد قايق .و بدون اينكه منتظر جواب بماند به پايه پل نزديك شد و دستش را دراز كرد

در چنان .شد و خشمگين و عبوس،درحالي كه آب از شال و كرپ خيس رويش مي چكد،همان جا نشست

 !شرايطي،حفظ وقار و غرور واقعا برايش سخت بود

 ((!چه اتفاقي افتاده،آني؟)گيلبرت پاروها را به دست گرفت و پرسيد

من .داشتيم نمايش الين را بازي مي كرديم)يندازد،گفتآني به سردي و بدون آنكه نگاهي به نجات دهنده اش ب

ممكن .دخترها رفته اند كمك بياورند.ولي آب وارد قايق شد و من از پايه پل باال رفتم.بايد با قايق به كمالت مي رسيدم

 ((لطف كني و مرا به ساحل برساني؟ است

 ((خيلي از تو ممنونم)آني پس از پياده شدن،درحالي كه از او دور مي شد،گفت.گيلبرت به طرف ساحل پارو زد

ببين ما مي توانيم دوست هاي !آني)يد،بازوي دختر را گرفت و با عجله گفتاما گيلبرت فوري از قايق پايين پر

شوخي كردم،اصال قصد ناراحت .خوبي باشيم،اين طور نيست؟واقعا متاسفم كه آن موقع موهايت را مسخره كردم

 ((.بيا آشتي كنيم.به نظر من موهايت االن خيلي قشنگ شده اند،راست مي گويم.كردندت را نداشتم

نگاه نيمه مشتاق و نيمه شرمنده چشمان فندقي رنگ گيلبرت باعث شد حس .براي يك لحظه آني دچار ترديد شد

اما .قلبش را شديد تر كندجديد و خوشايند از ميان خاكستر نفرت هاي گذشته،در قلب آني شعله بكشد و ضربان 

تلخي حقارت گذشته يك بار ديگر به ترديدش پايان داد و صحنه دوسال پيش،طوري در ذهنش زنده شد گويي همين 

رنجش او كه به .گيلبرت به او گفته بود هويج و جلو همه بچه هاي كالس،آبرويش را برده برد.ديروز اتفاق افتاده است

مي آمد،هنوز در قلبش پابرجا مانده بود و گذر زمان به هيچ عنوان آن را تسكين نمي نظر بقيه بي اهميت و خنده دار 

 !او از گيلبرت باليت متنفر بود و هرگز نمي توانست او را ببخشد.داد
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 ((!هرگز نمي توانم و نمي خواهم با تو آشتي كنم،گيلبرت باليت نه،من)آني به سردي گفت

ديگر هرگز !بسيار خوب)گيلبرت با گونه هايي كه از فرط عصبانيت گل انداخته بودند،به قايقش بازگشت و گفت

 ((.ديگر اهميتي هم برايم ندارد!چنين تقاضايي نمي كنم،آني شرلياز تو 

سرش را باال گرفته .آني هم از جاده شيب دار زير افراها به راه افتاد.او با چند ضربه نرم و جسوانه پارو،از آنجا دور شد

حقيقت .بود دلش مي خواست طور ديگري به گيلبرت جواب داده.بود،اما احساس پشيماني در دلش غوغا مي كرد

آني احساس مي كرد بايد بنشيند و يك دل سير گريه ...!داشت كه آن پسر اورا تحقير كرده بود،ولي با اين حال

هيچ تسلطي روي اعصابش نداشت؛چون وحشت ناشي از آن ماجرا و گرفتگي و درد عضالتش،همه انرژي اش را از .كند

 .بين برده بود

آن ها را در اورچرداسلوپ .شفته و عصبي به طرف درياچه مي دويدند،روبه رو شددر نيمه راه،او با جين و داينا كه آ

اضطراب،روبي گيليس را از پا درآورده و او .كسي را پيدا نكرده بودند؛چون آقا و خانم بري هردو بيرون رفته بودند

و رودخانه،خودشان را به گرين ديگر نتوانسته بود قدم از قدم بردارد،اما جين و داينا پس از رد شدن از جنگل جن زده 

ولي آنجا هم كسي نبود؛چون ماريال به كارمودي رفته و متيو درحال درست كردن يونجه ها در .گيبلز رسانده بودند

 .مزرعه پشتي بود

ما !آني!آه!آني!آه)داينا دستش را دور گردن آني انداخت و درحالي كه از شدت خوشحالي گريه مي كرد،نفس زنان گفت

روبي دچار اضطراب .نقش الين را بازي كني...چون ما مجبورت كرديم...ما قاتلت بوديم...غرق شده اي...تو...يمفكر كرد

 ((چطور نجات پيدا كردي؟!آني!آه...شده

بعد گيلبرت باليت با قايق آقاي اندروز از راه رسيد و مرا به .از يكي از پايه هاي پل باال رفتم)اني با بي حالي گفت

 ((.خشكي آورد

حتما از اين به !چقدر شاعرانه!چقدرجالب!اني!آه)جين كه باالخره نفسش باال آمده بود و مي توانست حرف بزند،گفت

 ((.بعد با او حرف ميزني

ديگر هم نمي خواهم كلمه شاعرانه را .نخير،حرف نمي زنم)آني دوباره به خلق و خوي سابقش برگشت و گفت



 

 
 

219 

تقصير من بود،مطمئنم كه سرنوشت من با بدشانسي !حشت شما شدم،بچه هامتاسفم كه باعث و!بشنوم،جين اندروز

وحسي به من مي !قايق پدرت نابود شد،داينا.هركاري مي كنم،يا براي مشكل ساز ميشود يا براي دوستانم.رقم خورد

 ((.گويد كه ديگر حق قايقراني روي درياچه را نخواهسم داشت

ماجراي آن روز بعد از ظهر،بري ها و كاتبرت ها را در بهت و حيرت فرو شنيدن .حس ششم آني كامال درست گفته بود

 !برد

 ((!يعني ممكن است روزي تو سر عقل بيايي،آني؟)ماريال غرولندكنان گفت

بله،اين )آني كه در تنهايي اتاق زير شيرواني،يك دل سير گريه كرده و اعصابش كامال آرام شده بود،خوش بينانه گفت

 ((.به نظر من احتمال عاقل شدنم حاال بيشتر شده!اريالطور فكر مي كمك،م

 ((چطور؟)ماريال گفت

امروز درس جديد و ارزشمندي ياد گرفتم،از زماني كه به گرين گيباز امده ام اشتباهات زيادي مرتكب )آني توضيح داد

ت به من ياد داد نبايد به ماجراي سنجاق ياقو.شده ام و هر اشتباه باعث شده بتوانم يكي از عيب هايم را اصالح كنم

اشتباه جنگل جن زده به من ياد داد كه براي تخيالتم حد و مرزي در نظر .چيزهايي كه مال خودم نيست دست بنم

حاال ديگر هرگز .رنگ كردن موهايم،غرورم را كمتر كرد.اشتباه كيك دارويي به من ياد داد در آشپزي دقت كنم.بگيرم

اد كه نبايد زياد د ياد من به امروز اشتباه و. ميكنم فكر كم خيلي حداقل ويا...نمك  به موها و بيني ام فكر نمي

شايد صد .امروز به اين نتيجه رسيدم كه احساساتي بودن در اونلي هيچ فايده اي ندارد.احساساتي و شاعرانه عمل كنم

نم كه تو به زودي شاهد مطمئ.سال پيش در كمالت چنين كاري ساده به نظر مي رسد،اما حاال قابل قبول نيست

 ((!پيشرفت زيادي در خلق و خوي من خواهي بود،ماريال

 ((.اميدوارم((ماريال با دودلي گفت

اما متيو كه تا آن موقع ساكت گوشه اي نشسته بود،بعد از رفتم ماريال،دستش را روي شانه اني گذاشت و با خجالت 

كمي از ...البته زياد نه...م است كمي احساساتي باشيگاهي اوقات الز!همه احساساتت را كنار نگذار،آني)گفت

بازوها و مچش رو تحمل كند،گيلبرتباليت با قايق هارمون اندوز از زير .))فقط كمي از آن را!احساساتت را نگه دار،آني

گيلبرت نگاهي به باال انداخت و حيرت زده چشمش به صورتي عبوس و بي رنگ با چشماني درشت و .پل رد شد
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 ((تو اينجا چه كار ميكني؟!آني شرلي)او گفت.ده افتاد كه همچنان با حالتي اهانت آميز به او خيره شده بودندوحشت ز

آني كه چاره ديگري نداشت،وارد قايق .و بدون اينكه منتظر جواب بماند به پايه پل نزديك شد و دستش را دراز كرد

در چنان .ش مي چكد،همان جا نشستشد و خشمگين و عبوس،درحالي كه آب از شال و كرپ خيس روي

 !شرايطي،حفظ وقار و غرور واقعا برايش سخت بود

 ((!چه اتفاقي افتاده،آني؟)گيلبرت پاروها را به دست گرفت و پرسيد

من بايد با .داشتيم نمايش الين را بازي مي كرديم)آني به سردي و بدون آنكه نگاهي به نجات دهنده اش بيندازد،گفت

ممكن است .دخترها رفته اند كمك بياورند.ولي آب وارد قايق شد و من از پايه پل باال رفتم.مي رسيدمقايق به كمالت 

 ((لطف كني و مرا به ساحل برساني؟

 ((خيلي از تو ممنونم)آني پس از پياده شدن،درحالي كه از او دور مي شد،گفت.گيلبرت به طرف ساحل پارو زد

ببين ما مي توانيم دوست هاي خوبي !آني)بازوي دختر را گرفت و با عجله گفتاما گيلبرت فوري از قايق پايين پريد،

شوخي كردم،اصال قصد ناراحت كردندت را .باشيم،اين طور نيست؟واقعا متاسفم كه آن موقع موهايت را مسخره كردم

 ((.بيا آشتي كنيم.به نظر من موهايت االن خيلي قشنگ شده اند،راست مي گويم.نداشتم

نگاه نيمه مشتاق و نيمه شرمنده چشمان فندقي رنگ گيلبرت باعث شد حس .ظه آني دچار ترديد شدبراي يك لح

اما .جديد و خوشايند از ميان خاكستر نفرت هاي گذشته،در قلب آني شعله بكشد و ضربان قلبش را شديد تر كند

ذهنش زنده شد گويي همين  تلخي حقارت گذشته يك بار ديگر به ترديدش پايان داد و صحنه دوسال پيش،طوري در

رنجش او كه به .گيلبرت به او گفته بود هويج و جلو همه بچه هاي كالس،آبرويش را برده برد.ديروز اتفاق افتاده است

نظر بقيه بي اهميت و خنده دار مي آمد،هنوز در قلبش پابرجا مانده بود و گذر زمان به هيچ عنوان آن را تسكين نمي 

 !يت متنفر بود و هرگز نمي توانست او را ببخشداو از گيلبرت بال.داد

 ((!نه،من هرگز نمي توانم و نمي خواهم با تو آشتي كنم،گيلبرت باليت)آني به سردي گفت

ديگر هرگز از تو !بسيار خوب)گيلبرت با گونه هايي كه از فرط عصبانيت گل انداخته بودند،به قايقش بازگشت و گفت

 ((.ديگر اهميتي هم برايم ندارد!چنين تقاضايي نمي كنم،آني شرلي

سرش را باال گرفته .آني هم از جاده شيب دار زير افراها به راه افتاد.او با چند ضربه نرم و جسوانه پارو،از آنجا دور شد
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حقيقت .دلش مي خواست طور ديگري به گيلبرت جواب داده بود.بود،اما احساس پشيماني در دلش غوغا مي كرد

آني احساس مي كرد بايد بنشيند و يك دل سير گريه ...!ا تحقير كرده بود،ولي با اين حالداشت كه آن پسر اور

هيچ تسلطي روي اعصابش نداشت؛چون وحشت ناشي از آن ماجرا و گرفتگي و درد عضالتش،همه انرژي اش را از .كند

 .بين برده بود

آن ها را در اورچرداسلوپ .دويدند،روبه رو شددر نيمه راه،او با جين و داينا كه آشفته و عصبي به طرف درياچه مي 

اضطراب،روبي گيليس را از پا درآورده و او .كسي را پيدا نكرده بودند؛چون آقا و خانم بري هردو بيرون رفته بودند

ديگر نتوانسته بود قدم از قدم بردارد،اما جين و داينا پس از رد شدن از جنگل جن زده و رودخانه،خودشان را به گرين 

ولي آنجا هم كسي نبود؛چون ماريال به كارمودي رفته و متيو درحال درست كردن يونجه ها در .يبلز رسانده بودندگ

 .مزرعه پشتي بود

ما !آني!آه!آني!آه)داينا دستش را دور گردن آني انداخت و درحالي كه از شدت خوشحالي گريه مي كرد،نفس زنان گفت

روبي دچار اضطراب .نقش الين را بازي كني...چون ما مجبورت كرديم...لت بوديمما قات...غرق شده اي...تو...فكر كرديم

 ((چطور نجات پيدا كردي؟!آني!آه...شده

بعد گيلبرت باليت با قايق آقاي اندروز از راه رسيد و مرا به .از يكي از پايه هاي پل باال رفتم)اني با بي حالي گفت

 ((.خشكي آورد

حتما از اين به !چقدر شاعرانه!چقدرجالب!اني!آه)ده بود و مي توانست حرف بزند،گفتجين كه باالخره نفسش باال آم

 ((.بعد با او حرف ميزني

ديگر هم نمي خواهم كلمه شاعرانه را .نخير،حرف نمي زنم)آني دوباره به خلق و خوي سابقش برگشت و گفت

،مطمئنم كه سرنوشت من با بدشانسي تقصير من بود!متاسفم كه باعث وحشت شما شدم،بچه ها!بشنوم،جين اندروز

وحسي به من مي !قايق پدرت نابود شد،داينا.هركاري مي كنم،يا براي مشكل ساز ميشود يا براي دوستانم.رقم خورد

 ((.گويد كه ديگر حق قايقراني روي درياچه را نخواهسم داشت

و كاتبرت ها را در بهت و حيرت فرو  شنيدن ماجراي آن روز بعد از ظهر،بري ها.حس ششم آني كامال درست گفته بود

 !برد
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 ((!يعني ممكن است روزي تو سر عقل بيايي،آني؟)ماريال غرولندكنان گفت

بله،اين )آني كه در تنهايي اتاق زير شيرواني،يك دل سير گريه كرده و اعصابش كامال آرام شده بود،خوش بينانه گفت

 ((.م حاال بيشتر شدهبه نظر من احتمال عاقل شدن!طور فكر مي كمك،ماريال

 ((چطور؟)ماريال گفت

امروز درس جديد و ارزشمندي ياد گرفتم،از زماني كه به گرين گيباز امده ام اشتباهات زيادي مرتكب )آني توضيح داد

ماجراي سنجاق ياقوت به من ياد داد نبايد به .شده ام و هر اشتباه باعث شده بتوانم يكي از عيب هايم را اصالح كنم

اشتباه جنگل جن زده به من ياد داد كه براي تخيالتم حد و مرزي در نظر .ي كه مال خودم نيست دست بنمچيزهاي

حاال ديگر هرگز .رنگ كردن موهايم،غرورم را كمتر كرد.اشتباه كيك دارويي به من ياد داد در آشپزي دقت كنم.بگيرم

 زياد نبايد كه داد ياد من به امروز اشتباه و. ميكنم فكر كم خيلي حداقل ويا...كنم  به موها و بيني ام فكر نمي

شايد صد .ايده اي نداردف هيچ اونلي در بودن احساساتي كه رسيدم نتيجه اين به امروز.كنم عمل شاعرانه و احساساتي

مطمئنم كه تو به زودي شاهد .سال پيش در كمالت چنين كاري ساده به نظر مي رسد،اما حاال قابل قبول نيست

 ((!ت زيادي در خلق و خوي من خواهي بود،ماريالپيشرف

 ((.اميدوارم((ماريال با دودلي گفت

ماريال،دستش را روي شانه اني گذاشت و با خجالت  ناما متيو كه تا آن موقع ساكت گوشه اي نشسته بود،بعد از رفت

كمي از ...لبته زياد نها...گاهي اوقات الزم است كمي احساساتي باشي!همه احساساتت را كنار نگذار،آني)گفت

 ((.فقط كمي از آن را!احساساتت را نگه دار،آني
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  تجربه اي جديد در زندگي آني

 

آن روز يكي از بعد از ظهر . او گاو ها را از مرتع پشتي به خانه بر مي گرداند . آني در حال گذر از كوچه ي عاشق ها بود 

از نور ياقوتي رنگ غروب شده بود ، رنگي درخشان كه اينجا و آنجا در جاي جاي جنگل لبريز . هاي ماه سپتامبر بود 

فضاي جاده پراكنده بود ، اما سايه ي افراها قسمت عمده ي كوچه ي عاشق ها را پوشانده و زيرشاخ و برگ صنوبرها ، 

  . ذرات معلق در هواي گرگ و ميش غروب به رنگ ارغواني در آمده بودند

  . پيچيد و با به حركت در آوردن برگ هاي صنوبر ها ، زيباترين موسيقي زمين را مي نواختباد بر فراز درختان مي 

او شعر نبرد را كه زمستان . گاوها تلو تلو خوران از جاده پايين مي رفتند و آني غرق در روياهايش در پي آنها روان بود 

ه بود آن را حفظ كنند ، زيرلب زمزمه مي كرد گذشته در كتاب انگليسي خوانده بودند و خانم استيسي مجبورشان كرد

  : وقتي به اين بيت رسيد. همان طور كه خط به خط جلو مي رفت، صداي برخورد نيزه ها را در خيالش مي شنيد . 

  هنوز هيچكس نتوانسته بود"

 "از حلقه ي نيزه به دستان تنومند بگذرد

 چشمش ، كرد رمانان تصور كند ، اما وقتي دوباره آنها را باز چشمانش را بست تا بهتر بتواند خودش را در حلقه ي قه

 ، دارد برايش جديدي خبر كه زد حدس او ي چهره ديدن با آني.  آمد مي بيرون بري آقاي ي مزرعه از كه افتاد داينا به

 . نكرد فاش را اشتياقش و كنجكاوي اصال اما

با اينكه هر روز صبح . خوشحالم كه زنده ام و زندگي مي كنم ! چه بعد از ظهر دل انگيز و زيبايي است ، داينا     -

  . احساس مي كنم كه صبح ها زيباترين منظره ها را دارند ، اما عصرها ، هنگام غروب خورشيد حرفم را پس مي گيرم

  . مي تواني سه بار حدس بزني! نمي داني چه خبري برايت دارم ، آني . روز خيلي خوبي است : داينا گفت 

شارلوت گيليس باالخره مي خواهد در كليسا جشن عروسي بگيرد و خانم آلن از ما خواسته آنجا را : آني فرياد زد 

  . تزيين كنيم

نه نامزد شارلوت موافقت نكرده ؛ چون هيچكس تا به حال جشن عروسي اش را در كليسا نگرفته و او فكر مي كند     -
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  . دوباره حدس بزن. كار مسخره اي است . حق دارد . اري مي شود كه چنين جشني بيشتر شبيه مراسم عزاد

  . مادر جين به او اجازه داده كه روز تولدش مهماني بگيرد    -

  . داينا در حالي كه چشمان سياهش از خوشحالي مي درخشيدند، سرش را به عالمت نفي تكان داد

 كفرسون تو را ديشب موقع برگشتن از مراسم دعا ديده ، نه ؟شايد مودي اسپرجن م. نمي دانم : آني با نا اميدي گفت 

! اگر هم اين طور بود ، ديدن چنين موجود نفرت انگيزي اين قدر خوشحالي نداشت . نخير : داينا با اوقات تلخي گفت 

. رسيده  امروز يك نامه از عمه ژوزفين به دست مادرم. مي گويم خودم پس ، بزني حدس تواني نمي اينكه مثل ، خوب 

  ! عمه ، من و تو را سه شنبه هفته ي بعد به شهر دعوت كرده تا با او به نمايشگاه برويم

راست مي گويي ؟ ولي مي ترسم ماريال ! داينا ! آه : آني براي اينكه نيفتد به تنه ي يك درخت تكيه داد و آهسته گفت 

هفته ي پيش هم همين حرف را زد ؛ چون جين از من . حتما مي گويد دختر نبايد اين قدر ولگردي كند . اجازه ندهد 

خيلي دلم مي خواست بروم . دعوت كرده بود همراه آنها با كالسكه به كنسرت آمريكايي ها در هتل وايت سندز برويم 

ته آن قدر دل شكس! خيلي ناراحت شدم ، داينا . ، اما ماريال گفت كه بهتر است در خانه بمانم و درس هايم را بخوانم 

  . اما بعد ، عذاب وجدان گرفتم و نصف شب بيدار شدم و دعا كردم. بودم كه حتي شب دعاهايم را هم نخواندم 

 اجازه كه دارد احتمال بيشتر طوري اين.  پرسيد راستش را بخواهي مادرم االن رفته تا نظر ماريال را : داينا گفت 

وقتي بقيه دخترها درباره . من تا حاال به نمايشگاه رفته ام ! بدهيد و اگر قبول كند ، خيلي به ما خوش مي گذرد ، آني 

جين و روبي تا به حال دو بار به نمايشگاه رفته اند و امسال باز هم . ي آنجا صحبت مي كنند ، خيلي عذاب مي كشم 

 . مي خواهند بروند

چون اگر . ي مطمئن نشده ام كه ماريال به من اجازه مي دهد ، در موردش حرف نمي زنم تا وقت: آني مصمم گفت 

ولي با اين حال خيلي خوشحالم كه كت جديدم . حرفش را بزنم و بعد ، نااميد شوم ، تحملش برايم سخت تر مي شود 

به نظر او كت قديمي ام اين  ماريال مي گفت كه من به يك كت جديد نياز ندارم ؛ چون. تا آن موقع آماده مي شود 

رنگش آبي ! در ضمن تازه يك پيراهن نو دوخته ام ، آن هم چه پيراهن قشنگي ، داينا . زمستان هم دوام مي آورد 

حاال ديگر ماريال هميشه لباس هايم را مدروز مي دوزد ، چون مي گويد دلش نمي خواهد . سير و مدل جديد است 
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با داشتن لباس هاي مدروز ، خوب بودن خيلي راحت . از اين بابت خيلي خوشحالم . رود متيو باز هم سراغ خانم ليند ب

البته فكر نمي كنم مدل لباس در رفتار كساني كه ذاتا خوب اند ، تغييري . حداقل براي من كه اين طور است . تر است 

خاطر همين ماريال مقداري پارچه ي  به ؛ باشم داشته هم جديد كت يك بايد من كه گفت متيو ، خالصه . ايجاد كند 

دارم . شنبه لباسم حاضر مي شود . قشنگ و ضخيم به رنگ آبي خريد و آن را به يك خياط ماهر در كارمودي سپرد 

سعي مي كنم خودم را روز يكشنبه با پيراهن و كاله جديد در راهرو كليسا تصور نكنم ؛ چون مي ترسم تصور كردن 

كالهم خيلي قشنگ . اما دست خودم نيست ، نا خودآگاه به مغزم خطور مي كند . نباشد چنين چيزهايي كار درستي 

از آن كاله هاي كوچك مخملي آبي رنگ است كه . آن روز كه به كارمودي رفته بوديم ، متيوو آن را برايم خريد . است 

. به صورتت هم مي آيد ! داينا .  كاله جديد تو هم خيلي شيك است. االن مد شده اند و بند و منگوله طاليي دارند 

به نظر تو نبايد اين . يكشنبه پيش وقتي در كليسا ديدمت از فكر اينكه تو نزديك ترين دوست مني ، به خودم باليدم 

. ولي كار لذت بخش و هيجان انگيزي است . قدر به لباس هايمان فكر كنيم ؟ ماريال مي گويد كه اين كار گناه است 

  اين طور نيست ؟

تا شارلوت تاون پنج . قرار شد آقاي بري سه شنبه ي هفته ي بعد آنها را برساند . ماريال اجزاه داد آني به شهر برود 

آني به . كيلومتر راه بود و چون آقاي بري مي خواست يك روزه تا آنجا برود و برگردد ، بايد صبح زود راه مي افتادند 

منظره ي پشت پنجره ي اتاق نشان مي . قبل از طلوع خورشيد بيدار شد قدري ذوق زده بود كه صبح روز سه شنبه 

. داد كه روز خوبي در راه است ؛ چون هيچ لكه ابري در آسمان نقره اي آن صنوبر هاي جنگل جن زده ديده نمي شود 

داينا هم بيدار  از ميان درختان ، روشنايي يكي از اتاق هاي غربي اورچردالسلوپ به چشم مي خورد و نشان مي داد كه

 . است

وقتي متيو آتش را روشن كرد ، آني لباس هايش را پوشيده و قبل از پايين آمدن ماريال ، صبحانه را آماده كرده بود ، 

بعد از صبحانه ، آني كاله و ژاكت جديدش را . اما خودش به قدري هيجان زده بود كه چيزي از گلويش پايين نمي رفت 

آقاي بري و داينا . ار را پشت سر گذاشت و از ميان صنوبرها به طرف اورچرداسلوپ رفت برداشت و با عجله جويب

  . منتظرش بودند و خيلي زود راهي شدند

چرخ هاي درشكه روي جاده هاي مرطوب . راه طوالني بود ، اما آني و داينا از تمام لحظات آن سواري لذت مي بردند 
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هوا تازه و . اال مي آمد و نور قرمز رنگش را روي مزارع درو شده مي پاشيد حركت مي كردند و خورشيد ، آرام آرام ب

گاهي اوقات جاده از ميان جنگل مي . مه رقيقي كه ميان دره ها ديده مي شد ، تا پايين تپه ها ادامه داشت . تميز بود 

م از روي پل هاي رودخانه گاهي ه. گذشت ؛ از ميان افراهايي كه كم كم جامه ي سرخ رنگشان را به تن مي كردند 

گاهي اوقات بندر ساحلي را دور مي زد و . عبور مي كردند و همان ترس آميخته به لذت قديمي ، تن آني را مي لرزاند 

از كنار كلبه هاي ماهيگيران كه باد و باران آنها را به رنگ خاكستري در آورده بود ، مي گذشت و يا از تپه هايي باال مي 

ديدن هر يك از آن مناظر ، . ا مي شد جنب و جوش روستاييان كوهستان يا قله هاي كه گرفته را ديد رفت كه از آنج

  . گفت و گوي هيجان انگيزي را پيش مي كشيد

آنجا عمارتي قديمي و زيبا بود كه دور از . تقريبا ظهر شده بود كه آنها به شهر رسيدند و راه بيچوود را پيش گرفتند 

دوشيزه بري در حالي كه . و در ميان نارون هاي سبز و بلوط هاي پرشاخ و برگ ، تنها مانده بود  خيابان ساخته شده

! پس باالخره به ديدنم آمدي ، آني : چشمان تيزبين و سياهش مي درخشيدند ، جلو در به استقبالشان آمد و گفت 

البته اين . قيافه تر از قبل هم شده اي  خوش. نگاه كن ، قدت از من بلند تر شده ! چقدر بزرگ شده اي ! خداي من 

  . چيزها گفتن ندارد ، چون خودت بهتر مي داني

فقط مي دانم كه ديگر زياد كك مكي نيستم و از اين بابت واقعا خدا رو شكر مي . زاستش ، نه : آني با خوشرويي گفت 

خوشحالم كه شما اين طور فكر مي . شد اما اصال فكرش را نمي كردم كه تغيير ديگري هم در من روي داده با. كنم 

   ! كنيد ، خانم بري

وقتي دوشيزه . وسايل خانه ي دوشيزه بري ، آن طور كه بعدا آني براي ماريال تعريف كرد ، واقعا خيره كننده بودند 

ا حسابي بري براي سركشي به ناهار رفت و دو دختر روستايي را در سالن تنها گذاشت ، شكوه و جالل آنجا ، آنها ر

 . دستپاچه كرد

من تا حاال به خانه ي عمه ژوزفين نيامده بودم و اصال فكر نمي كردم اين . شبيه قصر است : داينا پچ پچ كنان گفت 

  . كاش جوليا بل اينجا را مي ديد ، خيلي به سالني كه مادرش تزيين كرده ، مي نازد. قدر مجلل باشد 

ولي ! هميشه اين چيزها را در روياهايم مي ديدم ، داينا ! رده هاي ابريشمي فرش مخملي ، پ: آني آهي كشيد و گفت 

همه ي . وسايل زيادي در اين اتاق هست . راستش را بخواهي فكر نمي كنم كنار اين چيزها خيلي آرامش داشته باشم 
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از دارد ، آرزوهاي زيادي فقير بودن يك امتي. آها آنقدر باشكوه اند كه ديگر جايي براي خيال بافي باقي نمي ماند 

  . هست كه مي تواني در خياالتت به آنها برسي

اقامتي كه از ابتدا تا انتهاي آن . اقامت آنها در شهر خاطره اي شد كه آني و داينا سال ها آن را يادآوري مي كردند 

 . فقط خوش گذرانده بودند

  . وز ، آنجا گردش كردندروز چهارشنبه دوشيزه بري آنها را به نمايشگاه برد و تمام ر

هرگز چنان جاي هيجان انگيزي را حتي . خيلي باشكوه بود : آني بعد ها تمام آن خاطرات را براي ماريال تعريف كرد   

فكر كنم از بخهش اسب ها و گل . واقعا نمي توانم بگويم كدام قسمتش جالب تر بود . درخياالتم هم تصور نكرده بودم 

واقعا برايش . توري كه ژوسي پاي بافته بود جايزه اول را گرفت . ها بيشتر از بقيه خوشم آمد  ها و مسابقه ي مهارت

خوشحال شدم و از اينكه خوشحال شده بودم ، احساس خوبي مي كردم ؛ چون اين ثابت مي كرد كه دختر بهتري 

آقاي .احساس شادي كنم ژوسي ، چون من توانستم به خاطر موفقيت! شده ام ، تو اين طور فكر نمي كني ، ماريال ؟

هارمون اندروز به خاطر سيب هايي كه پرورش داده بود جايزه دوم را گرفت و يكي از گوسفندهاي آقاي بل هم اول 

داينا مي گفت كه به نظرش خيلي مسخره مي آيد كه سرپرست كالس يكشنبه ها به خاطر يك گوسفند، جايزه .شد

 ببيند، خواندن دعا حال در را بل آقاي تو چطور؟ او ميگفت كه از اين به بعد هر وقت اما من با او موافق نيستم، .بگيرد

خانم ليند هم با پنيرها و كره هاي .ش جايزه گرفتهاي نقاشي خاطر به مكفرسون لوئيس كالرا.افتد مي قضيه اين ياد

خود خانم ليند هم آن روز آنجا به اين ترتيب، اونلي در نمايشگاه خيلي خوب ظاهر شد، موافقي؟ . خانگيش اول شد

صدها نفر آنجا . تا زماني كه صورت آشنايشرا ميان آن همه غريبه نديده بودم، نمي دانشتم چقدر به او عالقه دارم. بود

. دوشيزه بري ما را به ديدن مسايقه اسبدواني برد. من بين آن همه جمعيت به ناچيز بودن خودم پي بردم! بودند، ماريال

نيامد؛ چون مي گفت كه مسابقه اسبدواني مكروه است و او به عنوان يكي از اعضاي كليسا موظف است با  خانم ليند

اما آنجا آن قدر تماشاچي داشت كه غيبت خانم ليند اصال به . نيامدن به چنين جايي براي ديگران الگوي خوبي باشد

. ؛ چون بدجوري مجذوب كننده و سحر آميز استالبته من هم نبايد زياد به تماشاي اسبدواني بروم. چشم نمي آمد

من معتثد . داينا آن قدر هيجان زده شده بود كه به من پيشنهاد كرد با او روي برنده شدن اسب قرمز، شرط ببندم

بودم كه آن اسب برنده نمي شود، اما شرط بندي نكردم؛ چون دلم مي خواست بتوانم همه چيز را براي خانم آلن 
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مسلما انجام دادن كاري كه نشود . مئن بودم كه چنين موضوعي را نمي توانم جلوي او به زبان بياورمتعريف كنم و مط

. دوست بودن با همسر يك كشيش، مثل داشتن يك وجدان اضافه است. براي همسر كشيش تعريف كرد، اشتباه است

ما يك . پاداش پرهيزكاريم را گرفتمخيلي خوب شد كه با داينا شرط نبستم؛ چون اسب قرمز برنده شد و به اين شكل 

يك مرد فال فروش را . خيلي لذت بخش است! خيلي دوست دارم با بالن پرواز كنم، ماريال. مرد را سوار بر بالن ديديم

دوشيزه بري به من و داينا . اگر ده سنت به او مي دادي يك پرنده كوچك فالت را برايت بيرون مي كشيد. هم ديديم

در فال من آمده بود كه با يك پيرمرد سياه پوست خيلي ثروتمند ازدواج مي كنم و . د تا فال بگيريمنفري ده سنت دا

از آن به بعد، با دقت بيشتري به سياهپوست ها نگاه كردم، اما هيچ كدام نظرم . براي زندگي به آن طرف درياها مي روم

واقعا يك روز فراموش نشدني ! ماريال! آه. باشم را جلب نكرند، در ضمن گمان كنم هنوز خيلي زود است كه منتظرش

دوشيزه بري، همان طور كه قول داده بود، اتاق مهمان را به . آن قدر خسته شده بودم كه شب نمي توانستم بخوابم. بود

م كه كم كم دارم مي فهم. اما خوابيدن در اتاق مهمان آن طور كه فكر مي كردم، نبود! اتاق قشنگي بود، ماريال. ما داد

بزرگ شدن چه اشكال هايي دارد؛ وقتي به آرزويي هايي كه در كودكي داشتي مي رسي، مي بيني آن قدرها هم كه 

 ".مي كردي جالب نبوده اند

پنجشنبه دخترها در پارك، سواري كردند و بعد از ظهر، دوشيزه بري آنها را به كنسرت يك خواننده زن در آكادمي 

 .ظهر، شادماني آني به اوج خود رسيدآن روز بعد از . موسيقي برد

آن قدر هيجان زده بودم كه حتي نمي توانستم حرف بزنم، پس خودت . نمي شود با كلمات توصيفش كرد! آه ماريال-

پيراهن . مادام سليتسكي خيلي زيبا بود. مثل جادو شده ها سرجايم ميخكوب شده بودم! فكر كن كه چه حالي داشتم

ش زير نور مي درخشيدند، اما وقتي شروع به خواندن كرد، به هيچ چيز ديگري نتوانستم فكر ساتن سفيد و الماس هاي

. اما آن لحظه به نظرم مي آمد كه خوببودن، ديگر برايم سخت نيست. نمي توانم بگويم كه چه احساسي داشتم! آه.كنم

ازير شده بود، اما گريه ام از خوشحالي اشك از چشم هايم سر. احساسم مانند زماني بود كه به ستاره ها نگاه مي كردم

به دوشيزه بري گفتم نمي دانم چطور مي توانم دوباره به زندگي عادي . بود و از تمام شدن برنامه واقعا ناراحت شدم

او گفت كه فكر ميكند اگر به رستوران آن طرف خيابان برويم و يك بستني بخوريم، ممكن است حالم بهتر . برگردم

خوردنش ! بستني خوشمزه اي بود، ماريال. كار كسل كننده اي مي آمد، اما در كمال ناباوري، موثر واقع شدبه نظر . شود
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 داينا گفت كه احساس. در چنان جايي و ساعت يازده شب، واقعا مزه مي داد

بايد به طور دوشيزه بري نظر مدا هم پرسيد، اما من گفتم قبل از جواب دادن، . مي كند براي زندگي شهري زاده شده 

بهترين زمان براي فكر .به خاطر همين آن شب بعد از رفتن به رختخواب به آن فكر كردم. جدي به اين مسئله فكر كنم

بعد به اين نتيجه رسيدم كه من براي زندگي شهري زاده نشده ام و از اين بابت خيلي . كردن، همان موقع است

ك رستوران شيك، هر چند وقت يكبار خوب است، اما به طور بستني خوردن ساعت يازده شب در ي. خوشحال شدم

كلي من ترجيح مي دهم ساعت يازده شب در اتاق زير شيرواني خوابيده باشم و حتي در خواب هم خيالم راحت بايد 

 مي كه در آشمان پشت پنجره، ستاره ها مي درخشند و باد ميان شاخ و برگ درخت هاي كنار جويبار، زوزه 

دوشيزه بري به همه حرف هاي من . دوشيزه بري گفتم و او خنديد به را چيزها اين صبحانه موقع بعد، زرو صبح.كشد

 نميخواست دلم چون! ماريال آمد، نمي خوشم كار از اين . مي خنديد، حتي اگر موضوع غم انگيزي را تعريف مي كردم

 ".كرد اي شاهانه پذيرايي ما از و بود نوازي مهمان خانم او حال هر به ولي. باشم دار خنده موجود

دوشيزه بري همان طور كه آنها را بدرقه مي كرد، . جمعه روز بازگشت به خانه بود و آقاي بري دنبال دختر ها رفت

 ".خوب، اميدوارم به شما خوش گذشته باشد ": گفت

 " .بله، خيلي": داينا گقت

 !تو چطور، آني؟-

 " .از تمام لحظاتش لذت بردم": آني گفت

كاري كه داينا هرگر جرئت انجام دادنش را . و دستش را دور گردن پيرزن انداخت و گونه هاي چروكيده اش را بوسيد

او همان طور كه در . اما دوشيزه بري از آن كار خوشش آمد. پيدا نكرده و آزادي عمل آني او راه به شدن مهبوت كرد

در نبود آن دو . بعد، وارد خانه ي برزگش شد و آه كشيد. ا كردايوان خانه اش ايستاده بود، دور شدن درشكه را تماش

دوشيزه بري پيرزن خودخواهي بود و هيچ كس جز . نوجوان شاداب و سرحال، آنجا چقدر خالي به نظر مي رسيد

آني . فقط كساني كه براياو ارزش داشتند كه به اون خدمت كرده يا سرگرمش مي كردند. خودش برايش اهميت نداشت

اما دوشيزه بري احساس مي كرد عالقه اش به . را سرگرم مي كرد، در نتيجه براي پيرزن، ارج و قرب بااليي داشتاو 

آني بيش از آنكه به دليل حرف هاي شيرين او باشد، به خاطر شور و اشتياق او، احساس پاك و شفافش، آرزوهاي 
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وقتي شنيدم ماريال كاتبرت سرپرستي يه  ": پيرزن با خودش گفت. كوچكش و دل نشيني نگاه و لبخندهايش است

اگر من هم دختري مث . دختر يتيم را به عهده گرفته، فكر كردم ديوانه شده، اما حاال معتقدم زياد هم اشتباه نكرده

 " .كردم مي پيدا بهتري روحيه حتما داشتم، خانه در آني 

در واقع لذت بخش تر بود؛ چون آنها مي  لذت بخش بود- براي آني و داينا بازگشت به خانه به اندازه سواري آغاز سفر،

كردن بود كه آنها از وايت سندز   بغرو حال در آفتاب. است انتظارشان در هميشگي خانه راه، انتهاي در دانستند 

پشت سر آنها ماه . تپه هاي انولي زير آسمان زعفراني رنگ پديدار مي شدند . گذشتند و وارد جاده ي ساحلي شدند 

خليج هاي كوچك ساحلي پذيراي رقص شگفت انگيز . كم كم باال مي آمد و نور درخشانش را به آبي دريا مي پاشيد 

 امواج مي شدند ، موج ها با صداي نرمي به صخره ها مي خوردند و بوي تند دريا همراه با هواي تازه به مشام مي رسيد

. 

 ! انه رفتن چقدر خوب استزنده بودن و به طرف خ: آني نفس عميقي كشيد و گفت 

وقتي از پل روي رودخانه گذشت ، نور آشپزخانه گرين گيبلز چشمك زنان بازگشت او را خوشامد گفت و شعله ي 

آني با خوشحالي از . آتش از ميان در باز آشپزخانه ، نور گرم و قرمزش را روانه ي هواي خنك و شبانه ي پاييزي كرد 

 . اي شد كه شام گرم روي ميز ، انتظارش را مي كشيد تپه باال رفت و وارد آشپزخانه

 باالخره برگشتي ؟: ماريال بافتني اش را كنار گذاشت و گفت 

! ماريال . دلم مي خواهد همه چيز ، حتي ساعت را ببوسم . برگشتن چقدر خوب است . بله : آني با خوشحالي گفت 

 يعني اين را به خاطر من درست كرده اي ؟! جوجه كباب 

همين . زود وسايلت را به اتاقت ببر . فكر كردم بعد از اين راه دراز به يك غذاي اشتها آور نياز داري . بله : ماريال گفت 

. بدون تو اينجا واقعا خالي و دلگير است . راستش را بخواهي از برگشتنت خوشحالم . كه متيو بيايد ، شام مي خوريم 

 . اين چهار روز خيلي طوالني گذشت

 خيلي:  گفت آخر در او.   د از شام ، آني كنار آتش بين متيو و ماريال نشست و جزئيات سفرش را براي آنها شرح دادبع

،  آن قسمت بهترين اما.  شود مي ثبت من خاطر در هميشه براي جديد ي تجربه اين كنم مي احساس.  گذشت خوش

 . برگشتن به خانه بود
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30 

 شوندكالس هاي كوئين برگذار مي 

 

او پيش خودش فكر . چشم هايش خسته شده بودند . ماريال بافتني اش را روي پايش گذاشت و به صندلي تكيه داد 

 . كرد دفعه ي بعد كه به شهر برود ، بايد عينكش را عوض كند ؛ چون مدتي بود كه چشمهايش زد خسته مي شدند

نوامبر از اطراف گرين گيبلز رخت بربسته بودند و تنها آخرين پرتو هاي خورشيد ماه . هوا تقريبا تاريك شده بود 

 . منبع نور آشپزخانه ، شعله ي قرمز و رقصان آتش بخاري بود

آني روي قاليچه ي جلوي بخاري چمباتمه زده و به درخشش زيبايي خيره شده بود كه آخرين پرتوهاي خورشيد در 

. د ، اما كتابش كم كم از دستش ليز خورد و روي زمين افتاده بود او مشغول مطالعه بو. ميان افراها به جا گذاشته بودند 

در دنياي خيالي او قصر هاي باشكوه اسپانيا كم كم از ميان مه و رنگين . او با لبخندي بر لب در حال خيال پردازي بود 

هميشه با خوبي و  كمان پديدار مي شدند و ماجراهاي هيجان انگيزي در آنها به وقوع مي پيوستند ؛ ماجراهايي كه

 . خوشي به پايان مي رسيدند و هرگز مانند زندگي واقعي ، قهرمانان خود را گرفتار بال و مصيبت نمي كردند

. ماريال با مهرباني به او نگاه كرد ، حسي كه همواره در خفا مانده و هرگز شراره هايش به روشني، شعله نكشيده بود 

اما ياد گرفته بود كه عاشق . ابراز شود و اين درسي بود كه ماريال نياموخته بود  عشق هميشه بايد در كلمات و نگاه ها

ولي مي ترسيد . او محبتي عميق و قوي نسبته به آني احساس مي كرد . آن دختر باريك اندام چشم خاكستري باشد 

قه ي شديد قلبي نسبت به در واقعا او هر نوع عال. آن عشق باعث شود او بي جهت از اشتباهات آني چشم پوشي كند 

انساني ديگر ، از نوع عالقه اي كه به آني داشت ، را حسي گناه آلود مي شمرد و شايد به همين دليل با سخت گيري و 

مسلما آني اصال خبر . انتقاد بيش از حد ، از آني مي خواست به نوعي خود را مجازات كرده ، وجدانش را آسوده كند 

و را دوست دارد ، حتي گاهي اوقات فكر مي كرد به سختي مي توان ماريال را دوست داشت و نداشت كه ماريال چقدر ا

با او احساس همدردي و هم فكري كرد ، اما خيلي زود تفكراتش را اصالح مي كرد و به ياد مي آورد كه مديون 

 . ماريالست
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 . خانم استيسي به اينجا آمدامروز كه با داينا بيرون رفته بودي ، ! آني : ماريال بدون مقدمه گفت 

چرا صدايم . چقدر حيف شد كه اينجا نبودم ! جدي ؟ آه : آني از دنياي خيالي اش بيرون آمد ، آهي كشيد و گفت 

همه ي سرخس ها ، برگ هاي . من و داينا در جنگل جن زده بوديم ، االن جنگل خيلي قشنگ است ! نكردي ، ماريال ؟

زي كه در جنگل وجود دارد ، به خواب رفته اند ، انگار يك نفر آنها را تا بهار زير براق ، شاخه هاي خشك و هرچي

من فكر مي كنم يك پري كوچك خاكستري با شالي از رنگين كمان زير نور مهتاب شبانه ، . پتويي از برگ پوشانده 

رف ها نمي زند ؛ چون هنوز سرزنش هاي البته داينا از اين ح. پاورچين پاورچين به آنجا آمده و اين كارها را انجام داده 

  آن قضيه تاثير بدي روي قدرت تخيل داينا گذاشته. مادرش را به خاطر تصور ارواح در جنگل جن زده فراموش نكرده 

من از روبي گيليس پرسيدم كه چرا . بود شده نا بل مرتل زندگي كه گفت مي ليند خانم.  كرده نابود را آن واقع در. 

روبي گيليس به هيچ . نابود شده و روبي گفت كه شايد نامزدش زير قول و قرارشان زده و او را ترك كرده زندگي مرتل 

به پسر هاي جوان هم بايد . چيز جز پسر هاي جوان فكر نمي كند و هرچه بزرگتر مي شود اين رفتارش بدتر مي شود 

، اين طور نيست ؟ من و داينا داريم خيلي جدي به اين به موقع فكر كرد ، اما نبايد همه ي مسائل را به آنها ربط داد 

موضوع فكر مي كنيم كه به هم قول بدهيم هرگز ازدواج نكنيم و تا آخر عمر به عنوان دو دوشيزه ي محترم با هم 

 البته داينا هنوز تصميم قطعي نگرفته ؛ چون فكر مي كند اگر با يك مرد جوان بدجنس و بي رحم ازدواج. زندگي كنيم 

مي داني ، اين روزها بحث هاي من و داينا . كند و بعد ، او را اصالح كند ، كار مهم تر و شرافتمندانه تري انجام داده 

مسائل بچه  درباره نبايد ديگر و ايم شده بزرگتر كه كنيم مي احساس ما  .  بيشتر درباره ي موضوع هاي جدي است

چهارشنبه گذشته خانم استيسي همه ! خيلي مهم است كه تقريبا چهاده ساله شده باشي ، ماريال . گانه صحبت كنيم 

. دخترهايي را كه دوازده سالگي را پشت سر گذاشته بودند، كنار رودخانه جمع كرد و درباره ي اين موضوع با حرف زد 

اني در مغز ما شكل مي گيرند كامال قابل كنترل نيستند و زماني كه به بيست او گفت كه عادت ها و افكاري كه در نوجو

او گفت كه اگر اين زيربنا . سالگي مي رسيم ، ويژگي رفتاري ما كامل تر شده و زيربناي شخصيتمان شكل گرفته 

ه در مورد اين من و داينا در راه خان. سست باشد هرگز نمي شود در آينده بناي ارزشمندي روي آن استوار كرد 

ما تصميم گرفتيم تالش كنيم عادت هاي با ارزشي ! گفت و گوي ما كامال جدي بود ، ماريال . موضوعبا هم بحث كرديم 

را در وجودمان پرورش بدهيم و تا جايي كه مي توانيم ياد بگيريم عاقالنه رفتار كنيم تا زماني كه به بيست سالگي 
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به نظر مي آيد بزرگ ! تصور بيست ساله شدن كمي ترسناك است ، ماريال . رسيديم شخصيتمان كامل شده باشد 

 راستي چرا امروز خانم استيسي به اينجا آمده بود ؟. شدن خيلي پرمسئوليت و سخت است 

او درباره ي . اگر ميان صحبت هايت به من هم فرصت چند كلمه حرف زدن بدهي ، حتما دليلش را مي گويم  •

 ! تو حرف زد ، آني

  

تپه هاي انولي زير آسمان زعفراني رنگ . كردن بود كه آنها از وايت سندز گذشتند و وارد جاده ي ساحلي شدند 

خليج هاي كوچك . پشت سر آنها ماه كم كم باال مي آمد و نور درخشانش را به آبي دريا مي پاشيد . پديدار مي شدند 

با صداي نرمي به صخره ها مي خوردند و بوي تند دريا ساحلي پذيراي رقص شگفت انگيز امواج مي شدند ، موج ها 

 . همراه با هواي تازه به مشام مي رسيد

 ! زنده بودن و به طرف خانه رفتن چقدر خوب است: آني نفس عميقي كشيد و گفت 

وقتي از پل روي رودخانه گذشت ، نور آشپزخانه گرين گيبلز چشمك زنان بازگشت او را خوشامد گفت و شعله ي 

آني با خوشحالي از . ش از ميان در باز آشپزخانه ، نور گرم و قرمزش را روانه ي هواي خنك و شبانه ي پاييزي كرد آت

 . تپه باال رفت و وارد آشپزخانه اي شد كه شام گرم روي ميز ، انتظارش را مي كشيد

 باالخره برگشتي ؟: ماريال بافتني اش را كنار گذاشت و گفت 

! ماريال . دلم مي خواهد همه چيز ، حتي ساعت را ببوسم . برگشتن چقدر خوب است . بله :  آني با خوشحالي گفت

 يعني اين را به خاطر من درست كرده اي ؟! جوجه كباب 

همين . زود وسايلت را به اتاقت ببر . فكر كردم بعد از اين راه دراز به يك غذاي اشتها آور نياز داري . بله : ماريال گفت 

. بدون تو اينجا واقعا خالي و دلگير است . راستش را بخواهي از برگشتنت خوشحالم . بيايد ، شام مي خوريم كه متيو 

 . اين چهار روز خيلي طوالني گذشت

 خيلي:  گفت آخر در او.   بعد از شام ، آني كنار آتش بين متيو و ماريال نشست و جزئيات سفرش را براي آنها شرح داد

اما بهترين قسمت آن ، . مي كنم اين تجربه ي جديد براي هميشه در خاطر من ثبت مي شود  احساس.  گذشت خوش
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 . برگشتن به خانه بود

30 

 كالس هاي كوئين برگذار مي شوند

او پيش خودش فكر . چشم هايش خسته شده بودند . ماريال بافتني اش را روي پايش گذاشت و به صندلي تكيه داد 

 . ر برود ، بايد عينكش را عوض كند ؛ چون مدتي بود كه چشمهايش زد خسته مي شدندكرد دفعه ي بعد كه به شه

آخرين پرتو هاي خورشيد ماه نوامبر از اطراف گرين گيبلز رخت بربسته بودند و تنها . هوا تقريبا تاريك شده بود 

 . منبع نور آشپزخانه ، شعله ي قرمز و رقصان آتش بخاري بود

بخاري چمباتمه زده و به درخشش زيبايي خيره شده بود كه آخرين پرتوهاي خورشيد در  آني روي قاليچه ي جلوي

. او مشغول مطالعه بود ، اما كتابش كم كم از دستش ليز خورد و روي زمين افتاده بود . ميان افراها به جا گذاشته بودند 

اي باشكوه اسپانيا كم كم از ميان مه و رنگين در دنياي خيالي او قصر ه. او با لبخندي بر لب در حال خيال پردازي بود 

كمان پديدار مي شدند و ماجراهاي هيجان انگيزي در آنها به وقوع مي پيوستند ؛ ماجراهايي كه هميشه با خوبي و 

 . خوشي به پايان مي رسيدند و هرگز مانند زندگي واقعي ، قهرمانان خود را گرفتار بال و مصيبت نمي كردند

. باني به او نگاه كرد ، حسي كه همواره در خفا مانده و هرگز شراره هايش به روشني، شعله نكشيده بود ماريال با مهر

اما ياد گرفته بود كه عاشق . عشق هميشه بايد در كلمات و نگاه ها ابراز شود و اين درسي بود كه ماريال نياموخته بود 

ولي مي ترسيد . ق و قوي نسبته به آني احساس مي كرد او محبتي عمي. آن دختر باريك اندام چشم خاكستري باشد 

در واقعا او هر نوع عالقه ي شديد قلبي نسبت به . آن عشق باعث شود او بي جهت از اشتباهات آني چشم پوشي كند 

 انساني ديگر ، از نوع عالقه اي كه به آني داشت ، را حسي گناه آلود مي شمرد و شايد به همين دليل با سخت گيري و

مسلما آني اصال خبر . انتقاد بيش از حد ، از آني مي خواست به نوعي خود را مجازات كرده ، وجدانش را آسوده كند 

نداشت كه ماريال چقدر او را دوست دارد ، حتي گاهي اوقات فكر مي كرد به سختي مي توان ماريال را دوست داشت و 

تفكراتش را اصالح مي كرد و به ياد مي آورد كه مديون  با او احساس همدردي و هم فكري كرد ، اما خيلي زود

 . ماريالست

 . امروز كه با داينا بيرون رفته بودي ، خانم استيسي به اينجا آمد! آني : ماريال بدون مقدمه گفت 
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چرا صدايم . چقدر حيف شد كه اينجا نبودم ! جدي ؟ آه : آني از دنياي خيالي اش بيرون آمد ، آهي كشيد و گفت 

همه ي سرخس ها ، برگ هاي . من و داينا در جنگل جن زده بوديم ، االن جنگل خيلي قشنگ است ! نكردي ، ماريال ؟

براق ، شاخه هاي خشك و هرچيزي كه در جنگل وجود دارد ، به خواب رفته اند ، انگار يك نفر آنها را تا بهار زير 

اكستري با شالي از رنگين كمان زير نور مهتاب شبانه ، من فكر مي كنم يك پري كوچك خ. پتويي از برگ پوشانده 

البته داينا از اين حرف ها نمي زند ؛ چون هنوز سرزنش هاي . پاورچين پاورچين به آنجا آمده و اين كارها را انجام داده 

  نا گذاشتهآن قضيه تاثير بدي روي قدرت تخيل داي. مادرش را به خاطر تصور ارواح در جنگل جن زده فراموش نكرده 

 چرا كه پرسيدم گيليس روبي از من.  شده نابود بل مرتل زندگي كه گفت مي ليند خانم.  كرده نابود را آن واقع در. 

 هيچ به گيليس روبي.  كرده ترك را او و زده قرارشان و قول زير نامزدش شايد كه گفت روبي و شده نابود مرتل زندگي

به پسر هاي جوان هم بايد . هرچه بزرگتر مي شود اين رفتارش بدتر مي شود  و كند نمي فكر جوان هاي پسر جز چيز

به موقع فكر كرد ، اما نبايد همه ي مسائل را به آنها ربط داد ، اين طور نيست ؟ من و داينا داريم خيلي جدي به اين 

و دوشيزه ي محترم با هم موضوع فكر مي كنيم كه به هم قول بدهيم هرگز ازدواج نكنيم و تا آخر عمر به عنوان د

البته داينا هنوز تصميم قطعي نگرفته ؛ چون فكر مي كند اگر با يك مرد جوان بدجنس و بي رحم ازدواج . زندگي كنيم 

مي داني ، اين روزها بحث هاي من و داينا . كند و بعد ، او را اصالح كند ، كار مهم تر و شرافتمندانه تري انجام داده 

 بچه مسائل درباره نبايد ديگر و ايم شده بزرگتر كه كنيم مي احساس ما  .  وضوع هاي جدي استبيشتر درباره ي م

 همه استيسي خانم گذشته چهارشنبه!  ماريال ، باشي شده ساله چهاده تقريبا كه است مهم خيلي.  كنيم صحبت گانه

. كرد و درباره ي اين موضوع با حرف زد  جمع رودخانه كنار بودند، گذاشته سر پشت را سالگي دوازده كه را دخترهايي

او گفت كه عادت ها و افكاري كه در نوجواني در مغز ما شكل مي گيرند كامال قابل كنترل نيستند و زماني كه به بيست 

او گفت كه اگر اين زيربنا . سالگي مي رسيم ، ويژگي رفتاري ما كامل تر شده و زيربناي شخصيتمان شكل گرفته 

من و داينا در راه خانه در مورد اين . گز نمي شود در آينده بناي ارزشمندي روي آن استوار كرد سست باشد هر

ما تصميم گرفتيم تالش كنيم عادت هاي با ارزشي ! گفت و گوي ما كامال جدي بود ، ماريال . موضوعبا هم بحث كرديم 

قالنه رفتار كنيم تا زماني كه به بيست سالگي را در وجودمان پرورش بدهيم و تا جايي كه مي توانيم ياد بگيريم عا
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به نظر مي آيد بزرگ ! تصور بيست ساله شدن كمي ترسناك است ، ماريال . رسيديم شخصيتمان كامل شده باشد 

 راستي چرا امروز خانم استيسي به اينجا آمده بود ؟. شدن خيلي پرمسئوليت و سخت است 

او درباره ي . لمه حرف زدن بدهي ، حتما دليلش را مي گويم اگر ميان صحبت هايت به من هم فرصت چند ك •

 ! تو حرف زد ، آني

 درباره ي من ؟    •

خودم مي خواستم بگويم ماريال ، . مي دانم چه گفته ! آه : بعد ، سرخ شد و با صداي بلند گفت . آني كمي جا خورد 

ظهر خانم استيسي سر كالس تاريخ كانادا ، مچ مرا در ديروز بعد از . باور كن راست مي گويم ، اما يادم رفت ! ماريال 

ساعت ناهار چند صفحه از آن را خوانده . آن را از جين اندروز قرض گرفته بودم . حال خواندن كتاب بن هور گرفت 

 نتيجه بدانم داشتم اشتياق خيلي  .بودم و وقتي كالس شروع شد ، تازه به بخش مسابقه ي ارابه راني رسيده بودم 

بن هور بايد ببرد ؛ چون در غير اين صورت عدالت ادبيات زير  گفت مي من به احساسم اگرچه ،  شود مي چه سابقهم

سوال مي رود ؛ به خاطر همين كتاب تاريخ را روي ميز گذاشتم و بن هور را بين ميز و زانو هايم قرار دادم ، طوري كه 

آن قدر مجذوب خواندن بن هور . كه غرق خواندن بن هور بودم به نظر مي آمد در حال مطالعه ي تاريخم ، در حالي 

شده بودم كه نفهميدم خانم استيسي در حال رد شدن از كنار رديف ماست ، تا اينكه ناگهان سرم را بلند كردم و او را 

يتمسخر  مخصوصا وقتي صداي خنده! نمي داني چقدر شرمنده شدم ، مارليا . با نگاهي سرزنش آميز باالي سرم ديدم 

او بعد ، در يك . خانم استيسي بدون اينكه يك كلمه حرف بزند، كتاب بن هور را برداشت . آميز ژوسي پاي را شنيدم 

اول اينكه زماني را كه بايد صرف . او گفت كه كار من به دو دليل زشت بوده . گوشه ي خلوت ، با من صحبت كرد 

اينكه زماني كه مشغول خواندن كتاب داستان بودم ، وانمود كرده  دوم. مطالعه ي درس مي كردم ، هدر داده بودم 

من تا آن حظه ! ماريال . بودم كه در حال خواندن مطالعه ي تاريخم و با اين كار قصد فريب دادن معلمم را داشته ام 

از خانم استيسي  به شدت گريه كردم و. واقعا شوكه شدم . نمي دانستم كاري را كه انجام داده ام فريبكارانه بوده 

حتي پيشنهاد كردم به عنوان مجازات تا . بعد ، قول دادم هرگز دوباره دست به چنين كاري نزنم . خواستم مرا ببخشد 

اما خانم استيسي قبول نكرد و . يك هفته الي كتاب بن هور را باز نكنم و حتي از نتيجه ي مسابقه هم بي خبر بمانم 
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ند مرا ببخشد ؛ به خاطر همين آمدنش به اينجا و حرف زدنش با تو در اين مورد ، كار گفت كه بدون مجازات هم مي توا

 . درستي به نظر نمي رسد

تو حق . اين حدس خودت بود و اشتباه از آب درآمد ! خانم استيسي هيچ اشاره اي به اين موضوع نكرد ، آني  •

زماني كه من كوچك بودم . رمان مي خواني  تو بيش از اندازه. نداري با خودت كتاب داستان به مدرسه ببري 

  . ، اجازه نداشتم حتي يك رمان را ورق بزنم

البته به !!تو نبايد فكر كني بن هور يك رمان است ؛ چون ماجراي اين كتاب كامال مذهبي است ! آه : آني مصرانه گفت 

سب به نظر نمي رسد ، در ضمن من اين خاطر هيجاني كه موقع خواندنش ايجاد مي كند ، براي يك شنبه ها چندان منا

روزها هيچ كتابي نمي خوانم ، مگر اينكه خانم استيسي يا خانم آلن تاكيد كنند كه آن كتاب براي يك دختر سيزده 

او يك روز مرا در حال خواندن كتابي به نام راز . خانم استيسي چنين قولي از من گرفته . ساله و نه ماهه مناسب است

طوري كه . آن كتاب را روبي گيليس به من قرض داده بود و بي اندازه جذاب و ترسناك بود . ارواح ديد هولناك سالن 

اما خانم استيسي گفت كه داستان آن كتاب خيلي احمقانه و بي معني است او از من . موقع خواندنش بدنم يخ مي كرد 

انستم آن كتاب را بدون آنكه پايانش را بدانم به خواست ديگر چنين كتاب هايي نخوانم ، اما به همان راحتي نم يتو

زماني كه آدم ! ماريال . در واقع عالقه ام به خانم استيسي باعث شد از عهده ي اين كار بربيايم . صاحبش برگردانم 

  . قصد خوشحال كردن كسي را دارد ، توانايي هايش به طرز شگفت انگيزي زياد مي شوند

معلوم است دلت نمي خواهد . نم بهتر است چراغ را روشن كنم و سراغ كارهايم بروم خوب فكر مي ك: ماريال گفت 

  . تو از صداي حرف زدن خودت بيشتر از هر چيز ديگري لذت مي بري.بشنوي خانم استيسي چه گفته 

دانم زياد مي . ديگر چيزي نمي گويم حتي يك كلمه . باور كن دوست دارم بشنوم ! آه ماريال: آني با پشيماني گفت 

البته با اينكه زياد حرف مي زنم ، اما اگر بداني چقدر . حرف مي زنم ، اما دارم سعي م يكنم اين عادت را كنار بگذارم 

 . خواهش مي كنم! بگو ، ماريال . از حرف هايم را به زبان نمي آورم ، آن وقت به من آفرين مي گويي 

خانم استيسي تصميم دارد كه براي دانش آموزان كالس هاي باالتر كه قصد شركت در آزمون ورودي كوئين  •

او مي خواهد پس از پايان زمان مدرسه ، درس ها را با آنها يك ساعت . را دارند ، يك كالس برگزار كند 
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. اين كالس ها شركت كني يا نه او آمده بود از من و متيو بپرسد كه دوست داريم تو در . بيشتر تمرين كند 

 دوست داري به كوئين بروي و معلم شوي ؟! نظر خودت چيست ، آني ؟

اين هميشه روياي زندگي من بوده ، ! ماريال ! آه : دست هايش را به هم قالب كرد و گفت . آني روي زانوهايش بلند شد 

و جين درباره ي آمادگي براي امتحان ورودي البته از شش ماه پيش شدت بيشتري گرفته ، مخصوصا از وقتي روبي 

من عاشق معلم شدنم ، . اما من چيزي در اين مورد نگفتم ؛ چون فكر كردم حرف زدن بي فايده است . صحبت كردند 

اما فكر نمي كني خيلي هزينه داشته باشد ؟ آقاي اندروز مي گفت كه صد و پنجاه دالر براي پريسي خرج كرده ، تازه 

 . رس هندسه كودن نبودپريسي در د

وقتي من و متيو سرپرستي تو را قبول كرديم ، تصميم گرفتيم هر كاري كه . تو نبايد نگران اين چيز ها باشي  •

من عقيده دارم يك دختر . مي توانيم برايت انجام بدهيم و در اموزش و تحصيل ، چيزي برايت كم نگذاريم 

تا زماني كه من و متيو . حتي اگر نيازي به آن نداشته باشد بايد بتواند مخارجش را خودش تامين كند ، 

اينجاييم ، خانه ي گرين گيبلز متعلق به توست ، اما در اين دنياي پرحادثه ، هيچكس نمي داند چه اتفاقي 

بنابراين اگر دوست داشته باشي مي تواني در كالس . قرار است بيفتد ، پس بهتر است هميشه آماه باشيم 

  ! شركت كني ، آني هاي كوئين

! ماريال ! آه : آني بازوهايش را دور كمر ماريال حلقه كرد و همان طور كه مشتاقانه به صورت او نگاه مي كرد ، گفت 

. سعي مي كنم تا جايي كه مي توانم خوب درس بخوانم و باعث افتخارتان باشم . واقعا از تو و متيو ممنونم . متشكرم 

ع زيادي از من نداشته باشيد ، اما فكر مي كنم در بقيه درس ها با تالش زياد بتوانم پيشرفت البته در درس هندسه توق

 . خوبي بكنم

 . خانم استيسي مي گفت كه تو باهوش و زرنگي. من مطمئنم كه به خوبي از عهده ي درس ها بر مي آيي  •

در مورد آني گفته بود ، به او بگويد ؛ چون البته به هيچ عنوان امكان نداشت ماريال دقيقا آنچه را كه خانم استيسي 

 . فكر مي كرد باعث مي شود او زيادي به خودش ببالد
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يك سال و نيم وقت داري تا خودت را براي . اصال عجله نكن . الزم نيست خودت را با درس خواندن خفه كني  •

ر شوي و پايه ات را قوي اما خانم استيسي مي گفت كه بهتر است به موقع دست به كا. امتحان آماده كني 

 . كني

آقاي آلن . حاال براي درس خواندن انگيزه بيشتري دارم ؛ چون هدف زندگيم را انتخاب كرده ام : آني با شادماني گفت 

 مي گفت كه همه بايد در زندگي هدفي داشته باشند و با پشتكار ن را دنبال كنند

  

روبي گيليس ، جين اندروز ، ژوسي پاي ، . رت باليت ، آني شرلي گيلب. كالس هاي كوئين در زمان مقرر تشكيل شدند 

اما داينا بري ، به اين علت كه والدينش قصد نداشتند . چارلي اسلون و مودي اسپرجن مكفرسون در آن شركت كردند 

. نداشت  آن اتفاق براي آني دست كمي از يك بالي آسماني. او را به كوئين بفرستند ، در آن كالس ها شركت نكرد 

بعد از ظهر روزي كه . بعد از آن شبي كه ميني مي خروسك گرفته بود ، او و داينا هرگز از يكديگر جدا نشده بودند 

نخستين جلسه ي كالس هاي كوئين براي تمرين بيشتر درس ها در مدرسه برگزار شد و آني ، داينا را ديد كه آهسته 

ه تنهايي از راه درختي و دره ي بنفشه ها خودش را به خانه برساند ، به به همراه بقيه از مدرسه بيرون مي رفت تا ب

بغض گلويش را . سختي توانست سر جايش بنشيند و ميلش را براي دويدن به دنبال بهترين دوستش سركوب كند 

نبيند فوري كتاب دستور التينش را باال گرفت و صورتش را پشت آن پنهان كرد تا كسي اشك چشم هايش را . فشرد 

  . به هيچ عنوان نمي خواست گيلبرت باليت يا ژوسي پاي اشك هايش را ببينند. 

وقتي داينا را ديدم كه به تنهايي بيرون ميرفت،احساس كردم طعم تلخ !ولي ماريال":او آن شب با لحني غم انگيز گفت

فت،پيش خودم فكر كردم چقدر مرگ ررا زير زبانم مزه مي كنم ،همان طور كه آقاي آلن درموعظه يكشنبه اش مي گ

خوب مي شد،اگر قرار بود داينا هم خودش را براي ورودي امتحان آماده كند،اما همان طور كه خانم ليندا گاهي اوقات 

به نظر من كالس هاي .به شدت حقيقت دارند  اصال آرامش بخش نيست،اما آنچه مسلم است اين است كه گفته هايش

 .وند،جين وروبي مي خواهند درس بخوانند تا معلم شوندكويين كم كم خيلي جالب مي ش

اين نهايت آرزوي آنهاست ،روبي مي گفت كه بعد از گرفتن مدركش فقط دوسال درس مي دهد،بعد،مي خواهد ازدواج 
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جين مي گفت كه مي خواهد همه ي زندگيش را وقف درس دادن كندوهرگز ازدواج نمي كند،چون براي درس .كند

يرد،اما يك شوهر هرگز حقوق نم دهد وحتي براي دادن پول خريد كره وتخم مرغ هم غر مي دادن حقوق مي گ

كه پدرش يك پيرمرد وسواسي : زند،فكر مي كنم جين تجربه هاي تلخي را پشت سر گذاشته،چون خانم ليند مي گفت

برود،چون مجبور نيست است واز آب كره مي گيرد،ژوسي پاي مي گفت كه فقط براي درس خواندن مي خواهد به كالج 

خرج زندگي اش را خودش بدهد او مي گفت كه البته بچه يتيم هايي كه با صدقه زندگي مي كنند وضعشان فرق 

مودي اسپرجن مكفرسون مي خواهد كشيش بشود خانم ليند مي گفت كه او با آن اسمش .دارد،آنها مجبورند كار كنند

 .چيز ديگري هم نمي تواندبشود

بزن به وگوش هايي كه مثل باد  او با آن صورت چاق وپهن وچشم هاي آبي ريزش!بدجنسيم نگذار ماريالبه حساب 

سرش چسبيده اند،قيافه ي خيلي مسخره اي دارد ولي شايد وقتي بزرگ شودفقيافه بهتري پيدا كند،چارلي اسلون 

مي گويد كه او موفق نمي شود،چون  مي گفت كه مي خواهد سياست بخواند ويكي از اعضاي مجلس شود اما خانم ليند

 ".اسلون ها همگي مردمي راستگويند،درحالي كه اين روزها فقط رذل ها درسياست كارشان پيش مي رود

 

 "گيلبرت باليت مي خواهد چه كاره شود؟":ماريال وقتي ديد آني مي خواهد شروع به كتاب خواندن كند،پرسيد

 

ت كه بدانم هدف گيلبرت باليت در زندگي چيست،البته اگر اصال هدفي برايم اصال مهم نيس":آني با دلخوري گفت

 ".داشته باشد

 

رقابت بين گيلبرت وآني ديگر كامال آشكار شده بود قبال آن رقابت تقريبا يكطرفه بود،اما مدتي بود كه همه مطمئن 

و ومقاومت آني تقريبا شده بودند گيلبرت هم مثل آني تصميم گرفته است هميشه نفر اول كالس باشد،دشمني ا

همسنگ وبرابر بودند،بقيه افراد كالس هم كم وبيش برتري آنها را قبول كرده بودند وهرگز حتي خواب رقابت با آن دو 

 .را هم نمي ديدند

 

از روزي كه آني كنار درياچه معذرت خواهي گيلبرت را رد كرده بود،گيلبرت تصميم گرفته بود با او رقابت كند واز آن 
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اوبا دخترهاي ديگر صحبت مي كرد وگپ مي زد،با آنها كتاب ووسايل .عد،كوچك ترين اعتنايي هم به او نمي كردبه ب

ها وبرنامه ها بحث مي كرد،گاهي اوقات با يكي دوتاي آنها در مسير   سرگرمي رد وبدل مي كردودرباره ي درس

هي نمي كرد وبي توجهي هاي اوبراي آني چندان بازگشت از كليسا يا كلوپ دي بيتينگ همراه مي شد،اما به آني توج

مي داد وپيش خودش مي گفت كه اهميتي ندارد باز هم فايده اي  خوشايند نبود،آني هرچقدر هم كه سرش را تكان

نداشت،زيرا در اعماق احساسات زنانه وخودسرانه اش،چيزي به قلب كوچكش ندا مي داد كه برايش اهميت دارد واگر 

ياچه آب هاي درخشان افتاده بود دوباره پيش مي آمد،مسلما آني در پاسخي كه به گيلبرت داده بود اتفاقي كه در در

تجديد نظر ميكردبه هر حال به نظر مي آمد آني آني پنهاني دريافته بود دلخوريش نسبت به گيلبرت كامال از بين رفته 

هرچقدر سعي مي كرد با ياد . ن نفرت احتياج داشتاو به انرژي حاصل از آ  است،بله ،ازبين رفته بود،درست زماني كه

ه آن احساس خشم رضايت بخش دست پيدا كند،بي فايده بود،زيرا در آوري جزييات خاطرات تلخ قديمي، دوباره ب

 .انتها صحنه هاي كنار درياچه از دور سوسو مي زدند وهمه چيز را به هم مي ريختند

 

در نهايت نه گيلبرت ونه هيچ .بخشيده است،اما ديگر خيلي دير شده بودآني مطمئن شده بود ناخواسته گيلبرت را 

است وچقدر دلش مي خواهد آن قدر مغرور ويك دنده   كس ديگري،حتي داينا نفهميدندكه آني چقدر پشيمان

او آن قدر .تصميم گرفته بود احساساتش را در عميق ترين اليه هاي قلبش مدفون كند وهمان كار را هم كرد!نبود

  تالفي جويانه اش خوب از عهده انجام آن كار بر آمدكه گيلبرت احساس مي كرد آني اصال متوجه بي اعتنايي هاي

تنها چيزي كه گيلبرت را كمي دلگرم مي كرد ،برخورد سرد آني با چارلي .نشده است تا حداقل دلش كمي خنك شود

 .اسلون ورفتارهاي نا بخشودني وبي جهيش به او بود

 

از نظر آني،روزها مثل .ل زمستان هم كنار روزهاي مدرسه ومطالعه وتفريح هاي خوشايندش سپري شدبه هر حا

بايد درس .مهرهاي طاليي بودند كه يك به يك از گردنبند سال فرو مي افتادند او پر از اشتياق ،هيجان ودلگرمي بود

بي را مي خواند،قطعه هاي جديدي را براي هاي زيادي را ياد مي گرفت وافتخارات زيادي كسب مي كرد،كتاب هاي جذا

به اين ترتيب .سرود كالس يكشنبه ها آماده مي كرد وبعد ازظهر روزهاي شنبه به خانه كشيش نزد خانم آلن مي رفت
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 .بدون آنكه آني متوجه شود،بهار يك بار ديگر به گرين گيبلز آمد وجهان پيرامون او را شكوفه باران كرد

 

ذبه ي درس خواندن ميان دانش آموزان كالس كوئين كم رنگ شد،زيرا زماني كه همه بچه ها بعد با فرا رسيدن بهارجا

از پايان ساعت مدرسه،به طرف راه باريكه هاي سرسبز وجنگل پربار ومرغزارهاي با طراوت هجوم مي بردند،دانش 

ن خيره مي شدند وبه اين نتيجه مي آموزان كالس كوئين در مدرسه مي ماندندآنها آرزوومندانه از پشت پنجره به بيرو

رسيدند كه افعال التين وتمرين هاي هاي فرانسوي،آهنگ دل نشين وبرانگيزاننده اي را كه در ماه هاي سرد زمستان 

با به پايان رسيدن سال .حتي آني وگيلبرت هم فرق كرده بودند وتنبلي مي كردند.داشتند،تا حدودي از دست داده اند

ش آموزان نفس راحتي كشيدند،آنها به استقبال تعطيالتي رفتند كه با نوايي اميد بخش پيش تحصيلي ،معلم ودان

 .رويشان گسترده شده بود

 

همه شما سال پرباري را پشت سر گذاشتيد وحاال تعطيالت خوب وخوشي در انتظارتان ":روز آخر خانم استيسي گفت

بريد وحسابي انرژي ،سرزندگي وانگيزه ذخيره كنيد تا سال بعد است ،تا جايي كه مي توانيد از دنياي پيرامونتان لذت ب

را با موفقيت پشت سر بگذاريد، همان طور كه مي دانيد رقابت در سالي كه قرار است با امتحان ورودي به پايان برسد 

 ".مانند زور آزمايي در يك مسابقه طناب كشي است

 

 "ييد؟سال بعد هم شما به مدرسه ما مي آ":ژوسي پاي پرسيد

 

ژوسي پاي هرگز براي پرسيدن ترديد نمي كرد وهمه بچه ها از اين بابت از او ممنون بودند،چون هيچ يك جرئت 

مدتي بود شايعهء تلخي در .نداشتند آن سوال را از خانم استيسي بپرسند،اما دلشان مي خواست جوابش را بدانند

تدريس در مدرسه ءديگري در محل .آنجا برنمي گردد مدرسه دهان به دهان مي گشت كه خانم استيسي سال بعد به

بچه هاي كالس كوئين .زندگيش به او پيشنهاد شده بود وانتظار مي رفت كه مورد قبول خانم استيسي واقع مي شود

 .درسكوتي پرابهام منتظر شنيدن جواب ماندند
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بروم،اما بعد،تصميم گرفتم دراونلي  بله،اين طور به نظر مي آمد،قصد داشتم به مدرسهء ديگري":خانم استيسي گفت

راستش را بخواهيد آنقدر به دانش آموزانم عالقه مند شده ام كه نمي توانم تركشان كنم،بنابراين همين جا مي .بمانم

 .مانم وباز هم همديگر را مي بينيم

 

 .!!هورا-

 

از دست بدهد،تا يك هفته بعد،از اوكه هرگز سابقه نداشت كنترل احساساتش را .اين صداي فرياد مودي اسپرجن بود 

 .يادآوري حركت آن روزش،ازخجالت سرخ مي شد

 

چقدربد مي !خيلي خوشحالم،خانم استيسي عزيز!آه":آني در حالي كه چشم هايش از خوشحالي مي درخشيدند،گفت

 ".من كه اصال دلم نمي آمدبا يك معلم ديگر به درس خواندن ادامه بدهم.شد اگر برنمي گشتيد

 

وقتي آني به خانه برگشت،همهءكتابهاي درسيش را در اتاق زير شيرواني در صندوقچهءكهنه اي ريخت،درش  آن شب

 .را قفل كرد وكليدش را در جعبهءپتوها انداخت

 

درتعطيالت نمي خواهم حتي يك نگاه به درس هايم بيندازم،امسال تا جايي كه مي توانستم درس ":او به ماريال گفت

هندسه را دوره كرده ام كه همهءقضيه هاي كتاب اول را حفظ شده ام،حتي اگر كلمه هايش عوض  خوانده ام وآن قدر

حاال ديگر از همهءچيزهاي عاقالنه خسته شده امومي خواهم درطول تابستان به تخيالتم اجازهءتاخت وتاز .شوند

يت هايي قائل مي شوم،دلم مي مطمئن باش براي اين تاخت وتازها محدود!جايي براي نگراني نيست،ماريال!آه.بدهم

خواهد تابستان امسال حسابي خوش بگذرانم،چون ممكن است اين آخرين تابستان من به عنوان يك دختر بچه 

خانم ليند مي گفت كه اگر من سال ديگر هم مثل امسال قدبكشم،بايد دامن هاي بلند بپوشم واگردامن بلند .باشد

كامال باوقارباشم،درضمن فكر كنم با آن وضع،ديگرنشود به پري ها فكر كرد،به بپوشم،بايد قوانينش را هم رعايت كنم و

مي خوام امسال تابستان حسابي به آنها فكر كنم،تعطيالت امسال خيلي پرخاطره مي شود،روبي گيليس   خاطر همين
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 .م برقرار استها جشن تولد بگيرد،پيك نيك كالس يكشنبه ها وكنسرت تبليغاتي ماه آينده همي خواهد همين روز

مي داني .آقاي بري گفته كه مي خواهد يك روز بعد ازظهر من وداينا را به هتل وايت سندز ببرد تا آنجا ناهار بخوريم

جين اندروز تابستان پارسال يك بار به آنجا رفته واز چراغ هاي الكتريكي وگل ها .كه بعد از ظهرها آنجا ناهار مي دهند

لي تعريف مي كند،او مي گفت كه اولين بار بوده كه چشمش به زندگي سطح باال افتاده وخانم هاي شيك پوش آنجا خي

 .عمرش آن را فراموش نمي كند  وتا آخرين روز

عصر روز بعد خانم ليند به گرين گيبلز رفت تا بداند چرا ماريال روز پنجشنبه در جلسه كمك به كليسا شركت نكرده 

 .افتاده است  رفت همه حدس ميزدند كه در گرين گيبلز اتفاقيهر وقت ماريال به آن جلسه نمي .بود

البته االن حالش خوب است اما .پنجشنبه متيو دچار يك حمله قلبي شد و من نتوانستم تنهايش بگذارم:ماريال گفت

م اصال اين ه. دكتر مي گفت كه او نبايد هيجان زده شود.اين حمله ها بيشتر از قبل به سراغش مي آيند و من نگرانشم

اما كار سنگين هم برايش خطرناك است .كار سختي نيست چون متيو هيچ وقت به دنبال هيجان نبوده و نخواهر بود

 .چاي االن آماده مي شود!بيا بنشين،ريچل.در حالي كه متيو ترجيح مي دهد بميرد تا اينكه كار نكند

 .صرار ميكني مي مانمحاال كه اين قدر ا:خانم ريچل كه دقيقا همان منظور را داشت گفت

خانم ريچل و ماريال با آرامش در سالن نشستند و آني مشغول دم كردن چاي و پختن بيسكويت شد بيسكويت هاي 

 .سفيد و خوش طعمي كه حتي خانم ريچل هم نتوانست از آنها ايراد بگيرد

بايد بگويم آني واقعا :قه مي كرد گفتبا غروب خورشيد خانم ريچل همان طور كه ماريال او را تا انتهاي راه باريكه بدر

 .دختر زرنگي شده حتما حسابي به تو كمك مي كند

قبال مي ترسيدم هرگز خيال بافي هايش را كنار .بله حاال ديگر كامال سخت كوش و قابل اعتماد است:ماريال گفت

 .نگذارد اما اين كار را كرده و مي توانم بي هيچ نگراني هر كاري را به او بسپارم

يادش . وقتي سه سال پيش اولين بار او را ديدم هرگز فكر نميكردم اين قدر دختر سر به راهي شود:خانم ريچل گفت

! آن شب وقتي به خانه رفتم به تامس گفتم ببين كي دارم ميگويم تامس!هرگز آن بد اخالقيش را فراموش نميكنم!بخير

من از آن آدم !ماريال.تباه ميكردم و از اين بابت خيلي خوشحالماما اش.ماريال كاتبرت از كاري كه كرده پشيمان مي شود

قضاوت من در مورد آني . نه شكر خدا از اين اخالق ها ندارم.هايي نيستم كه نمي توانند به اشتباهشان اعتراف كنند
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. ا نديده بودمالبته تعجبي هم ندارد چون او دختري عجيب با رفتارهاي غير منتظره بود و من لنگه اش ر. اشتباه بود

مخصوصا از .پيشرفت او در اين سه سال واقعا جاي تعجب دارد.نمي شد او را با بقيه بچه ها به يك شكل ارزيابي كرد

او واقعا دختر قشنگي شده البته من خودم دخترهاي رنگ پريده و چشم درشت را زياد نمي پسندم به نظر . نظر قيافه

چشم هاي روبي گيليس واقعا . تر باشد مثل داينا بري يا روبي گيليسمن دختر بايد درشت تر و خوش رنگ و رو

درخشان اند اما راستش را بخواهي خودم هم نمي دانم چرا ولي وقتي آني كنار آنهاست با اينكه نصف زيبايي آنها را 

 .درشتندارد اما باعث مي شود بقيه زياد به چشم نيايند چيزي مثل نرگس هاي سفيد كنار يك شقايق سرخ و 

31 

 جايي كه جويبار و رودخانه به هم ميرسند

او و داينا بشتر لحظه هايشان را در كوچه .آني تابستان را به خوبي پشت سر گذاشت و با تمام و جور از آن لذت برد

ماريال هيچ اعتراضي به گشت و .عاشق ها، چشمه پري، درياچه بيد و جزيره ويكتوريا سر كردند و خوش گذراندند

 .اي آني نكردگذاره

دكتر اسپنسر ويل كسي كه شب خروسك گرفتن ميني مي به خانه آنها رفته و آنجا آني را ديده بود يك روز بعد از 

او با دقت به او نگاه كرد سرش را تكان داد لبهايش را جمع كرد و . ظهر در اوايل تعطيالت به طور اتفاقي آني را ديد

دختر مو قرمزتان اجازه بدهيد تمام تابستان در هواي آزاد باشد نگذاريد زياد كتاب  به:براي ماريال اين پيغام را فرستاد

 .بخواند تا ظاهر سرحال تر و شاداب تري پيدا كند

آن پيغام ماريال را به شدت ترساند طوري كه احساس كر اگر دستور دكتر را با وسواس اطاعت نكند ممكن است 

در نتيجه آني با آزادي عملي كه به دست آورد يكي از بهترين تابستان هايش را .بيماري و ضعف آني را از پا در بياورد

 .او در طول تابستان به پياده روي رفت قيقراني كرد و تاجايي كه دلش مي خواست خيال بافي كرد.پشت سر گذاشت

كتر اسپنسر ويل را با فرا رسيدن ماه سپتامبر او كامال شاداب و سرحال شده بود طوري كه ظاهر شادابش رضايت د

احساس :او همان طور كه كتاب هايش را بيرون مي آورد گفت. جلب كرد و در قلبش دوباره شور و اشتياق موج زد

از ديدن دوباره شما واقعا خوشحالم،حتي از !دوستان خوب قديمي!آه.ميكنم با تمام قوا براي درس خواندن آماده ام
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حاال من مثل يك مرد قوي ام كه خودش را براي شروع مسابقه !ود،ماريالتابستان خيلي خوب ب!كتاب هندسه!ديدن تو

ميبيني موعظه هاي آقاي آلن چقدر دلنشين .آماده كرده درست همان طور كه يكشنبه پيش آقاي آلن ميگفت

جذب  است؟خانم ليند مي گفت كه او روز به روز بهتر مي شود و همه بايد منتظر باشيم تا بالخره كليساي شهري او را

اما من فكر ميكنم نبايد براي مشكالتي كه . خودش كند و ما مجبور شويم دوباره يك كشيش تازه كار را تحمل كنيم

به نظرم بهتر است تا وقتي آقاي آلن را داريم از حضورش لذت !هنوز پيش نيامده اند غصه خورد موافقي ماريال؟

شيش ها اطالعات كافي از دين داشته باشند مي توانند اگر ك.اگر من مرد بودم دلم مي خواست كشيش شوم.ببريم

چقدر لذت بخش است كه موعظه هاي آدم آن قدر با شكوه باشند كه قلب شنونده ها را .تاثير خوبي روي آدم بگذارند

د و چرا زنها نمي توانند كشيش شوند ماريال؟وقتي اين سوال را از خانم ليند پرسيدم او لز جا پري.به لرزه در بياورند

او گفت كه احتمال دارد در ايالت متحده كشيش زن وجود داشته باشد و مسلما هم . گفت كه اين آرزو شرم آور است

ولي من نمي فهمم چرا .وجود دارد اما شكر خدا ما هنوز در كانادا دچار اين وضع نشده ايم و اميدورام كه هرگزنشويم

زنها مي توانند از عهده هر كاري بر بيايند و با شغل هاي .بشوند به نظر من زنها مي توانند كشيش هاي تاثير گذاري

مثال مطمئنم همين خانم ليند مي تواند مثل آقاي بل سرپرست، دعا بخواند و شك ندارم با .مختلف در آمد كسب كنند

 .كمي تمرين از عهده ساعت ها موعظه كردن بر مي آيد

مي تواند او همين حاال هم دائم مشغول موعظه كردن است اما به طور  بله من هم اطمينان دارم كه:ماريال با خنده گفت

 .غير رسمي هيچ كس در اونلي با نظارت ريچل فرصت اشتباه كردن ندارد

ماريال مي خواهم يك چيزي را به تو بگويم و نظرت را در موردش بدانم چيزي كه خيلي مرا :آني با اعتماد به نفس گفت

من واقعا دلم مي خواهد خوب باشم .از ظهرهاي يكشنبه كه به چنين مسائلي فكر ميكنمنگران مي كند مخصوصا بعد 

و وقتي كنار تو يا خانم آلن يا خانم استيسي ام بيشتر از هميشه دچار اين حس مي شوم دوست دارم فقط كارهايي را 

دلم .يندم احساس بدي پيدا ميكنمانجام بدهم كه شما را خوشحال مي كند يا شما آن را مي پسنديد اما وقتي با خانم ل

احساس ميكنم نمي توانم در مقابل اين وسوسه .مي خواهد دقيقا كارهايي را انجام بدهم كه او مي گويد نبايد انجام داد

حاال به نظر تو چرا من دچار اين حس مي شوم؟فكر ميكني به اين دليل است كه من خيلي بد و اصالح .مقاومت كنم

 ناپذيرم؟
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چون معموال حرفهاي ريچل ! راستش را بخواهي من هم همينطورم آني:بعد خنديد و گفت. لحظه مردد ماندمارال يك 

روي من هم همين تاثير را مي گذارند گاهي اوقات مثل تو فكر ميكنم اگر او از نصيحت كردن مردم براي انجام دادن 

شه در مقابل نصيحت و سرزنش كردن عكس كارهاي خوب دست برداد تاثير بهتري روي جامعه مي گذارد انسان همي

العمل منفي نشان مي دهد ولي خوب به هر حال من نبايد اين حرف را ميزدم ريچل يك زن مسيحي خوب است و قلب 

 .پاكي دارد او خيلي مهربان است و هرگز از زير بار مسئوليت شانه خالي نميكند

عا دلگرم شدم از اين به بعد ديگر اين مسئله زياد نگرانم واق. خوشحالم كه تو هم همين حس را داري:آني مصمم گفت

نميكند اما بايد بگويم هنوز چزيهاي ديگري براي نگراني وجود دارند كه هر لحظه به شكل جديدي ظاهر مي شوند و 

آدم را گيج مي كنند وقتي كم كم داري بزرگ مي شوي خيلي چيزها هست كه بايد به آنها فكر كني و در موردشان 

 .صميم بگيري ايم مسئله دائم فكر مرا مشغول مي كنند و مجبورم در مورد درست و غلط بودنشان تصميم بگيرمت

الن و /بزرگ شدن يك موضوع كامال جدي است موافق ماريال؟ولي من با داشتن دوست هاي خوبي مثل تو،متيو،خانم 

احساس ميكنم .نشود مسلما تقصير خودم استخانم استيسي بايد با موفقيت اين مسير را طي كنم و اگر اين طور 

مسئوليت بزرگي به گردنم است چون يك بار بيشتر فرصت ندارم و اگر مسيرم را درست انتخاب نكنم ديگر فرصتي 

براي برگشتن و دوباره شروع كردن ندارم امسال تابستان پنج سانتي متر بلندتر شده ام ماريال آقاي گيليس در 

ندازه گرفت خوشحالم كه پيراهن هاي جديدم را بلندتر دوخته اي آن پيراهن سبز تيره هم مهماني روبي قدم را ا

خيلي قشنگ است واقعا لطف كرده اي كه دامنش را چين داده اي البته مي دانم كه كار خيلي واجبي نبوده اما پاييز 

داشتن چنين لباسي باعث مي  امسال لباس چين دار مد شده ژوسي پاي همه پيراهن هايش را چين داده مطمئنم كه

 .شود بتوانم بهتر درس بخوانم چون با ياد آوري آن چين ها در اعماق ذهنم احساس آرامش ميكنم

وقتي خانم استيسي به اونلي برگشت همه شاگردانش را . پس ارزش دوختنش را داشته:ماريال براي تاييد كارش گفت

وصا شاگردان كالس كوئين كه عزمشان را براي رقابتي تنگاتنگ براي شروع تالشي دوباره آماده و مشتاق ديد مخص

جزم كرده بودند زيرا در پايان همان سال قرار بود اتفاق سرنوشت سازي بيفتد اتفاقي كه از همان لحظه سايه اش بر 

به نام امتحان ورودي كم كم از دور نمايان ميشد و حتي فكرش باعث  چيزي.مسير پيش رويشان سنگيني ميكرد

اين فكر در ساعت هاي بيداري زمستان آن سال، آني را !اگر قبول نميشدند چه.ميشد قلب دانش آموزان فرو بريزد
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آني در .سرجايش ميخكوب ميكرد و حتي يكشنبه بعداز ظهرها او را از اعماق مسائل ديني و اخالقي بيرون ميكشيد

خيره شده است؛ نام گيلبرت باليت بر فراز آن كابوس هايش خودش را ميديد كه مثل بدبخت ها به اسامي وزودي 

درسه .اما با همه اينها زمستان آن سال بسيار پركار،پرخاطره و خوش بود.هيچ اثري از اسم خودش نيست. ميدرخشد 

آني احساس ميكرد دنياي جديدي از .هاي مدرسه،هيجان انگيز و رقابت بچه ها مثل گذشته،جذاب شده بود

ها و سرزمين هاي جذاب و ناشناخته اي از دانش بشري در برابر چشمان مشتاقش گسترده افكار،احساسات،انگيزه 

و علت اصلي آن همه ذوق و .تپه ها يكي پس از ديگري سربر مي آوردند و رشته كوه ها از پس هم برميخيزند.شده اند

السش را وادار ميكرد او دانش آموزان ك. رغبت،راهنمايي هاي روشن فكرانه، دقيق و ظريف خانم استيسي بود

آنها را تشويق ميكرد تا راه هاي قديمي را كنار بگذارند و روش هاي جديد .خودشان با فكر و تحقيق به نتيجه برسند

را جايگزين كنند؛كاري كه باعث حيرت خانم ليند و هيئت امناي مدرسه و همه ي كساني ميشد كه هرگونه نوآوري در 

جدا از درس و مطالعه،آني از نظر اجتماعي نيز بسيار پيشرفت كرده بود؛ .مي نگريستندزمينه آموزش را با ديده ترديد 

زيرا ماريال با توجه به توصيه دكتر اسپنسر ويل، ديگر او را از گشت و گذار گاه به گاه در خارج از شهر منع 

،يكي دو مهماني مخصوص كلوپ دي بيتينگ برنامه هاي خود را به نمايش گذاشت و چندين كنسرت اجرا كرد.نميكرد

در اين ميان،آني به سرعت رشد .برگزار شد و سورتمه سواري و اسكيت بازي هم كه در زمستان جاي خودش را داشت

ميكرد،طوري كه ماريال يك روز هنگامي كه كنار آني ايستاده بود،با حيرت متوجه شد قد او از خودش بلندتر شده 

او از قد كشيدن آني .و با گفتن آن كلمات آه از نهادش برخاست!بزرگ شده اي چقدر!واي آني: او با ناباوري گفت.است

كودكي كه آن قدر عاشقش بود،ناپديد شده بود و به جايش دختري قد بلند و .به شكل عجيبي احساس تاسف ميكرد

عاشق او بود،همانقدر كه ماريال .پانزده ساله با نگاه جدي و چهره اي متفكر ايستاده و با افتخار سرش را باال گرفته بود

اما احساس تاسفي عميق و عجيب وجودش را فراگرفته بود،گويي قرار بود چيزي را . در دوران كودكي دوستش داشت

آن شب وقتي آني همراه داينا به مراسم دعا رفت،ماريال در تاريك روشن هواي زمستاني،گوشه اي .از دست بدهد

و او را در آن حال ديد،با چنان حالت بهت زده اي به  نوس به دست وارد شدكمي بعد،وقتي متيو فا.گريه كرد نشست و

او دختر . داشتم به آني فكر ميكردم: صورتش خيره شد كه ماريال همانطور كه اشك ميريخت به خنده افتاد و گفت

 .خيلي دلم برايش تنگ ميشود.بزرگي شده و ممكن است زمستان آينده از پيش ما برود
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آني، برايش همان دختركوچولوي مشتاقي بود كه چهارسال پيش در يكي از بعدازظهرهاي ماه ژوئن از  متيو كه هميشه

تا آنموقع خط راه آهن . ميتواند هرچند وقت يكبار سري به خانه بزند: برايت ريور به خانه آورده بود، با خونسردي گفت

 .كارمودي ساخته شده

 .اينجا بودنش فرق دارد ولي اين با هميشه: ماريال آهي كشيد و گفت

 !اصال مردها اين چيزها را نميفهمند: بعد،ناگهان تصميم گرفت بار آن غم را به تنهايي به دوش بكشد و گفت

يكي از آن موارد،كم . تغييرات ديگري نيز در آني روي داده بود كه به اندازه تغييرات فيزيكيش به چشم مي آمدند

زياد فكر ميكرد و مثل هميشه در رويا فرو ميرفت، اما هرچه بود كمتر حرف  شايد او هنوز هم. حرف تر شدنش بود

 .ميزد و ماريال متوجه اين قضيه نيز شده بود

 ــ مدتي است كه ديگر نه به اندازه گذشته صحبت ميكني، نه حرف هاي گنده ميزني، چه خبر شده؟؟؟

ز پنجره به بيرون خيره شد؛جايي كه غنچه هاي سرخ و كتابش را پايين آورد و خيال پردازانه ا. آني سرخ شد و خنديد

همانطور كه انگشت اشاره اش را متفكرانه . درشت در پاسخ به پرتو افشاني آفتاب بهاري، آرام آرام آغوش ميگشودند

احساس ميكنم بهتر است افكار قشنگي در سرم .ديگر نميخواهم زياد حرف بزنم...نميدانم: به چانه اش ميفشرد،گفت

در .دوست ندارم كسي به آنها بخندد يا از شنيدنشان جا بخورد.ورانم، بعد آنها را مثل گنجي در سينه ام نگه دارمبپر

خيلي حيف شد، نه؟آن هم حاال كه ديگر به اندازه كافي بزرگ شده ام . ضمن ديگر دوست ندارم حرف هاي گنده بزنم

دن از بعضي جهات خوب است،ولي نه آنقدر كه انتظارش بزرگ ش. و ميتوانم هر وقت دلم خواست آن طوري حرف بزنم

آن قدر چيزها هست كه بايد ياد بگيرم،انجام بدهم و به آنها فكر كنم كه ديگر فرصتي براي حرف ! را داشتم،ماريال

در ضمن خانم استيسي مي گفت كه جمله هاي كوتاه تر،قوي تر و تاثيرگذار ترند، او به ما . هاي گنده باقي نميماند

من عادت داشتم تا جايي . اول كمي سخت بود.گفته كه بايد همه ي مقاله هايمان را تا جايي كه ميتوانيم ساده بنويسيم

اما حاال دگير عادت . كه ميتوانم از كلمه هاي پيچيده استفاده كنم و موقع نوشتن،ناخودآگاه آنها را به ياد مي آوردم

 .اين طوري چقدر بهتر است كرده ام جكله هاي ساده بنويسم و ميبينم كه

 .ــ گروه داستان نويسي چه شد؟مدتي است ديگر حرفش را نميزني

تازه فكر ميكنم از آن كار خسته شده . ما وقتي براي آن كنار نذاشتيم. ــ گروه داستان نويسي ديگر وجود ندارد
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يسي گاهي از ما ميخواهد كه براي انشا خانم است. نوشتن درباره عشق،قتل راز و فرار عاشقانه كار مسخره اي بود.بوديم

داستان بنويسيم، اما اجازه نميدهد موضوع آنها چيزي جز اتفاقات واقعي باشد كه ممكن است روزي در اونلي رخ 

وقتي خودم داستان .بعد، خيلي جدي آنها را نقد ميكند و از ما ميخواهد خودمان هم قصه هايمان را نقد كنيم. بدهند

،تازه ميفهمم كه چقدر ايراد دارند و آنقدر شرمنده ميشوم كه ديگر دلم نميخواهد ادامه اش بدهم، اما هايم را ميخوانم

خانم استيسي مي گفت كه فقط زماني ميتوانم خوب نوشتن را ياد بگيرم كه عادت كنم سخت گيرترين منتقد خودم 

 .من هم سعي خودم را ميكنم.باشم

 فكر ميكني از عهده اش بربيايي؟.ورودي نمانده دو ماه بيشتر تا امتحان: ماريال گفت

 .آني به خود لرزيد

ما حسابي درس مي . گاهي اوقات فكر ميكنم خوب پيش رفته ام و بعد ناگهان بدجوري وحشت ميكنم.ــ نميدانم

 هركدام از ما در يك درسي.خانم استيسي هم با ما كار ميكند، اما با اين حال ممكن است موفق نشويم. خوانيم

مودي اسپرجن مي گفت كه . من در هندسه ضعيفم،جين در التين،و روبي و چارلي در جبر و ژوسي در رياضي.ضعيفيم

قرار است در ماه ژوئن خانم استيسي امتحان . احساس ميكند در سرنوشتش شكست در تاريخ انگلستان رقم خورده

. ا بتوانيم تا حدودي آمادگي خودمان را تخمين بزنيمهايي مثل امتحان ورودي بگيرد و با دقت به آنها نمره بدهد تا م

گاهي اوقات نيمه شب بيدار مي شوم و فكر ميكنم اگر . چقدر عذاب آور است! كاش زودتر اين روزها بگذرند،ماريال

 قبول نشوم چه ميشود؟

 .هيچ چيز،سال بعد به مدرسه مي روي و دوباره تالش ميكني: ماريال بدون نگراني گفت

اگر بقيه .... رد شدن خيلي شرم اور است،مخصوصا اگر گيلـ . كر نميكنم ديگر دل و دماغش را داشته باشمف! ــ آه

هيچ چيز . كاش اعصاب جين اندروز را داشتم. من سر امتحان ان قدر هول ميشوم كه همه چيز يادم ميرود. قبول شوند

 .او را دستپاچه نميكند

گر بهاري،از ديدن منظره ي پر جذبه ي آن روز دل انگيز با آسمان آبي و آني اهي كشيد و از تماشاي دنياي افسون

نسيم هاي زمزمه گر و از مشاهده طراوت و سبزي باغ هاي ميوه چشم پوشي كرد و دوباره غرق در مطالعه ي كتابش 

اند به اندازه بهارهاي زيادي در راه بودند،اما آني احساس ميكرد اگر در امتحان ورودي قبول نشود هرگز نميتو.شد
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 .كافي از آنها لذت ببرد

 

32 

شود" عالم مي سامي قبولي ها ا  "ا

 

آن روز بعداز ظهر،آني و .پايان ماه ژوئن هم زمان با پايان سال تحصيلي و پايان كار خانم استيسي در مدرسه اونلي بود 

يس آنها همگي گواه اين واقعيت چشم هاي قرمز و دستمال هاي خ.داينا با قلبي پر از غصه به طرف خانه راه افتادند

بودند كه خانم استيسي نيز مانند آقاي فيليپس، كه سه سال پيش در همان موقعيت قرار داشت، توانسته بود با 

. داينا از پايين تپه ي صنوبرها يكبار ديگر به مدرسه نگاه كرد. سخنراني خداحافظي اش احساسات همه را برانگيزد

 انگار امروز پايان همه چيز بود،اين طور نيست؟ :بعد آه عميقي كشيد و گفت

تو حتي نصف ناراحتي مرا هم نداري؛چون زمستان بعد : آني،كه بيهوده دنبال جاي خشكي در دستمالش ميگشت،گفت

 .دوباره برميگردي،اما گمان كنم من تا ابد مدرسه ي قديمي و عزيزمان را از دست بدهم،البته اگر شانس بياورم

من . نه خانم استيسي هست ، نه احتماال تو و جين و روبي هستيد.قع ديگر هيچ چيز مثل قبل نيستاما آن مو - 

چقدر خوش ! آه. مجبور ميشوم تنها بنشينم ؛ چون نمي توانم تحمل كنم كسي غير از تو روي آن نيمكت بنشيند

 چقدر دردناك است. ميگذشت،نه؟ حاال همه چيز به آخر رسيده

 .بيني داينا پايين چكيد دوقطره درشت اشك از

به محض اينكه دستمالم را . تا گرية تو قطع نشود، من هم نمي توانم تمامش كنم« : آني با لحن التماس آميزي گفت

خانم ليند مي گفت كه اگر نمي . كنار مي گذارم ، مي بينم چشم هاي تو پر از اشك شده اند و دوباره گريه ام مي گيرد

در ضمن به جرئت مي گويم كه من هم سال آينده برمي . جايي كه مي تواني خوشحال باشتواني خوشحال باشي، تا 

 «.دوباره به دلم افتاده كه قبول نمي شوم و اين هشدار هاي قلبي، روز به روز بيشتر مي شوند. گردم 

 .ولي در امتحان هاي خانم استيسي نمرة خيلي خوبي آوردي -

وقتي به امتحان واقعي فكر مي كنم، نمي داني چه لرزش و اضطراب . شدم بله ولي در آن امتحان ها هول نمي -
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من خرافاتي . در ضمن نمره ام سيزده شد و ژوسي پاي مي گفت كه عدد نحسي است. هولناكي وجودم را فرا مي گيرد

 .ولي اي كاش نمره ام سيزده نمي شد. مي دانم اعداد با هم فرق ندارند. نيستم

حسابي خوش مي گذرانديم،نه؟ ولي شايد تو بخواهي بعد از ظهرها درس . هم باتو مي آمدم كاش من« : داينا گفت

 «.هايت را دوره كني

او مي گفت اين كار فقط مارا خسته و گيج مي . نه، خانم استيسي از ما قول گرفته كه الي هيچ كتابي را باز نكنيم -

. شب ها هم زود به رختخواب برويم. امتحان ها فكر نكنيمكند، پس بهتر است بيرون از خانه قدم بزنيم و اصال به 

پريسي . پيشنهاد خوبي است، اما گمان كنم انجام دادنش خيلي سخت باشد؛ پيشنهاد هاي خوب هميشه همين طورند

من هم . اندروز به من گفت كه از اويل هفتة امتحان، هر شب تا نيمه شب بيدار مي مانده و درس ها را دوره مي كرده

عمه ژوزفين تو خيلي لطف كرده كه از من خواسته مدتي كه در شهرم . صميم گرفته ام حداقل به اندازة او بيدار بمانمت

 .در بيچوود بمانم

 حتما تا وقتي آنجايي برايم نامه بنويس،باشد؟ -

 «.سه شنبه شب برايت نامه مي نويسم و اولين روز امتحان را تعريف مي كنم« : آني گفت

 «.من هم چهارشنبه به پست خانه سر مي زنم«: داينا گفت

روز چهارشنبه، همان طور كه توافق كرده بودند، داينا سري به پست خانه زد و نامه اش . دوشنبة بعد، آني به شهر رفت

 :آني اين طور نوشته بود. را تحويل گرفت

 !دايناي عزيزم»

ديشب وقتي در اتاقم تنها ماندم، بدجوري . بيچوود مي نويسماالن سه شنبه شب است و من اين نامه را در كتابخانة 

من نتوانستم درس هارا دوره كنم؛ چون به خانم استيسي . دلم گرفت و آرزو كردم كه اي كاش تو همراهم آمده بودي

 اما باز نكردن كتاب تاريخ خيلي سخت بود، درست به سختي زماني كه حق نداشتم قبل از خواندن. قول داده بودم

 .درس هايم، كتاب داستانم را باز كنم

وقتي . سر راهمان جين، روبي وژوسي را هم صدا كرديم. امروز صبح خانم استيسي دنبالم آمد و باهم به آكادمي رفتيم
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او . ژوسي گفت كه به نظر مي آيد من ديشب چشم روي هم نگذاشته ام. دست هاي روبي را گرفتم مثل يخ، سرد بودند

در چنين . ن آن قدر قوي و با روحيه باشم كه احساس كنم دست به هركاري بزنم موفق مي شومباور نمي كرد م

 !مواقعي احساس مي كنم علي رغم تالش هايم، در دوست داشتن ژوسي پاي اصال پيشرفت نكرده ام

اولين كسي را . ندوقتي به آكادمي رسيديم با دانش آموزان زيادي روبه رو شديم كه از سراسر جزيره به آنجا آمده بود

جين از او پرسيد كه چه كار . كه ديدم مودي اسپرجن بود كه روي پله ها نشسته بود و زيرلب چيزي زمزمه مي كرد

ميكند و او گفت كه در حال تكرار كردن جدول ضرب است تا بتواند به اعصابش مسلط شود و از ما خواهش كرد 

را متوقف مي كرد، وحشت زده مي شد و هرچه ياد گرفته بود  حواسش را پرت نكنيم؛ چون اگر يك لحظه آن كار

 !فراموش مي كرد، اما جدول ضرب باعث مي شد بتواند حواسش را متمركز كند

جين آن قدر خونسرد . من و جين كنار هم بوديم. وقتي سرجاهايمان نشستيم خانم استيسي مجبور شد تركمان كند

 !اراده و بي نياز به جدول ضرب بود كه به او حسوديم شد؛ جين عاقل و با

بعد، . من مي ترسيدم از چهره ام معلوم شود چه حالي دارم وصداي ضربان قلبم در سالن بپيچد و به گوش همه برسد

وقتي . همان موقع دست هايم يخ كردند. مردي وارد شد و شروع به پخش كردن برگه هاي امتحان انگليسي كرد

فط يك لحظة دردناك بود؛ دچار همان حسي شدم كه چها سال پيش ! داينا. گيج رفت ميخواستم برگه را بردارم ، سرم

بعد، همه چيز در ذهنم شفاف . وقتي مي خواستم از ماريال دربارة ماندنم در گرين گيبلز بپرسم، به من دست داده بود

متوجه شدم به هرحال مي ! بودشد و قلبم دوباره شروع به تپيدن كرد؛ يادم رفت بگويم قلبم كامال از كار ايستاده 

 .توانم تا حدودي از آن برگه سر در بياورم

همة روزها . سؤال ها واقعا سخت بودند. ظهر براي ناهار به خانه رفتيم وبعد از ظهر براي امتحان تاريخ دوباره برگشتيم

فردا امتحان ! اما، داينا.راندمولي با اين حال فكر مي كنم امروز را خوب گذ. و تاريخ ها در ذهنم به هم ريخته بودند

اگر . هندسه داريم و وقتي يادش مي افتم دلم ميخواهد تصميمم را ناديده بگيرم و نگاهي به كتاب اقليدس بيندازم

احساس مي كردم جدول ضرب ممكن است كمكي به من بكند، از همين حاال تا فردا صبح آن را زيرلب تكرار مي 

سرراهم مودي اسپرجن را ديدم كه گيج و آشفته دور خودش مي . دن بقية دخترها رفتمامروز بعد از ظهر به دي. كردم

او گفت از اول مي دانسته در تاريخ رد مي شود و از بدو تولد باعث نا اميدي پدرو مادرش بوده و مي خواهد با . چرخيد
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به او روحيه دادم و تشويقش من . قطار فردا صبح برگردد؛ چون به هر حال نجار شدن از كشيش شدن راحت تر است

گاهي اوقات . كردم كه تا پايان امتحان ها بماند؛ چون در غير اين صورت در حق خانم اسپيسي بي انصافي مي كرد

 .آرزو مي كردم پسر بودم، اما باديدن مودي اسپرجن از اينكه دخترم و خواهر او نيستم، خيلي خوشحال مي شوم

او تازه كشف كرده بود كه در ورقة انگليسي اش . ا رسيدم، روبي خيلي عصبي بودوقتي به مجتمع شبانه روزي دختره

آنجا بستني خورديم و همگي جاي تورا . وقتي كمي حالش جا آمد، به شهر رفتيم. اشتباه وحشتناكي مرتكب شده

 .خالي كرديم

ليند مي گويد، اگر در هندسه قبول اگر چه همان طور كه خانم ! كاش اين امتحان هندسه هم زودتر تمام شود! داينا! آه

ين مسئله حقيقت دارد، اما يادآوريش چندان ا. و غروب كردنش ادامه مي دهد  شوم يا نشوم، خورشيد باز هم به طلوع

 !ترجيح مي دهم اگر رد شدم، ديگر خورشيد باال نيايد. آرامش دهنده نيست

 «ارادتمند تو،آني

وقتي . آني، جمعه بعداز ظهر خسته، اما با خيالي آسوده به خانه برگشت. نامتحان هندسه و بقية درس هاهم تمام شد

 .آنها طوري يكديگر را در آغوش گرفتند گويي سال ها از هم جدا بوده اند. به گرين گيبلز رسيد، داينا آنجا بود

! آه. يك سال گذشتاز وقتي به شهر رفتي تا امروز برايم مثل .ديدن دوبارة تو چقدر لذت بخش است! دوست عزيزم -

 امتحان هارا چطور دادي؟! آني

حس عجيبي به من مي گويد كه . نمي دانم در اين درس نمره مي آورم يا نه. خوب بودند، البته همه به جز هندسه -

 .گرين گيبلز، دوست داشتني ترين و زيباترين جاي دنياس! برگشتن به خانه چقدر خوب است! آه.نمره نمي آورم

 ار كردند؟بقيه چه ك -

ژوسي مي گفت هندسه آن . دختر ها مي گفتند كه يقين دارند قبول نمي شوند،اما فكر كنم امتحان را خوب داده اند -

مودي اسپرجن همچنان فكر مي كند ! قدر آسان بود كه يك بچة ده ساله هم مي توانست به سؤال هايش جواب بدهد

. ولي هيچ كداممان واقعا نمي دانيم چه مي شود. جبر را خراب كردهدر تاريخ رد مي شود و چارلي مي گفت كه امتحان 

! زندگي در دو هفته ترديد. بايد تا اعالم شدن اسامي قبولي ها صبر كنيم كه آن هم زودتر از دو هفته معلوم نمي شود
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 .دلم ميخواست مي توانستم بخوابم و تا آن موقع بيدار نشوم

تو قبول مي «: ضعيت گيلبرت باليت بي فايده است؛ بنابراين صادقانه گفتداينا مي دانست سؤال كردن درمورد و

 «.شوي، نگران نباش

 «.ترجيح مي دهم يا اصال نشوم يا اسمم قبل از همه باشد«: آني گفت

و پس از گفتن آن كلمات سرخ شد؛ چون منظورش آن بود كه اگر امتيازش بيش از گيلبرت باليت نشود، شيريني 

اين فكر در طول امتحان ها اعصاب آني را . ي بدل خواهد شد و دايناهم به خوبي اورا درك مي كردموفقيتش به تلخ

آنها چندين بار در خيابان يكديگر را ديده بودند و بدون آنكه به روي . همين طور اعصاب گيلبرت را. فرسوده بود

اال مي گرفت و در دلش بيشتر آرزو مي كرد كه هربار، آني سرش را بيشتر ب. خودشان بياورند از كنار هم رد شده بودند

 اي كاش به درخواست دوستي گيلبرت پاسخ مثبت داده بود و بيشتر مصمم مي شد كه در

. او مي دانست همة هم كالسي هايش منتظرند ببينندكدام يك از آن دو اول مي شوند. امتحان ها از او پيشي بگيرد  

اين موضوع شرط بندي كرده اند و ژوسي پاي گفته است كه در اول شدن  حتي مي دانست جيمي گالور وند رايت سر

 . گيلبرت هيچ شكي نيست ؛ بنابراين احساس مي كرد اگر شكست بخورد شخصيتش خرد مي شود

او به خاطر متيو و ماريال، مخصوصا متيو، دلش مي خواست . اما او براي رسيدن به آن هدف ، انگيزة مهم تري نيز داشت

متيو يك بار گفته بود كه اطمينان دارد او همة جزيره را شكست خواهد داد؛چيزي كه آني احساس مي . باشدبرتر 

اما اميدوار بود كه حداقل اسمش بين ده نفر اول باشد . كرد، اميد داشتن به آن حتي در رؤيا هم بيهوده و مسخره است

و احساس مي كرد آن بهترين . ه اي و مهربان متيو ببيندتا بتواند برق غرور حاصل ار آن افتخار را در چشم هاي قهو

  .پاداش براي كار و زحمت فراوان او در يادگيري معادله ها و تركيب هاي دشوار خواهد بود

در پايان هفتة دوم بعد از امتحانات، آني با شتاب خود را به پست انه رساند و در حالي كه جين، روبي و ژوسي نيز 

هي مي كردند، با دست هايي سرد و لرزان و غرق در احساسات بدي كه فقط در هفتة امتحان ها هراسان او را همرا

چارلي و گيلبرت در ميان آنها نبودند، اما مودي اسپرجن كمي دورتر . تجربه كرده بود، روزنامة شارلت تاون را باز كرد

 .با اضطراب ايستاده بود

همين جا منتظر مي مانم تا يك نفر . نجا و نگاه كردن به آن روزنامه را ندارممن جرئت آمدن به آ: ((او به آني گفته بود  
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 ((. بيايد و ناگهان به من بگويد قبول شده ام يا نه

قبولي ها ديده نشد، آني كم كم احساس كرد ديگر نمي تواند آن همه   وقتي سه هفته گذشت و هيچ اثري از اسامي   

خانم ليند معتفد بود .دست داده بود و حوصلة انجام دادن هيچ كاري را نداشت اشتهايش را از. شكنجه را تحمل كند

متيو با ديدن صورت رنگ پريده . نيز نمي توان انتظار داشت كه از يك رييس آموزش و پرورش محافظه كار بيش از آن 

مي كشاندند، كم كم به اين و بي حوصلگي آني و قدم هاي بي حالش كه هرروز بعد از ظهر او را از ادارة پست به خانه 

 .نتيجه رسيد كه بهتر است در انتخابات بعدي به آزادي خواهان رأي دهد

براي چند لحظه مصيبت امتحان را فراموش . آني پشت پنجرة اتاقش نشسته بود. اما يك روز بعداز ظهر، خبر آمد  

و روشن تابستان و عطر خوش گل هاي باغ  او غرق در زيبليي هواي تاريك. كرده و از دنياي اطرافش غافل شده بود 

آسمان بر فراز جنگل ، از انعكاس نور . پايين پنجره و صداي آهنگين خش خش برگ هاي درختان سپيدار بود 

خورشيد در حال غروب به رنگ صورتي و بنفش در آمده بود و آني در اين انديشه بود كه شايد روح رنگ هاست كه به 

او ازروي پل رد شد و در حالي كه روزنامه . اگهان داينا را ديد كه از ميان درخت ها مي دويد اين شكل در مي آيد كه ن

 .اي را در دستش تكان مي داد ، از شيب تپه باال اومد

سرش گيج رفت ! اسامي قبولي ها اعالم شده بود. آني فوري حدس زد كه روزنامه حاوي چه خبري است و از جا پريد  

احساس كرد يك . حتي نمي توانست يك قدم بردارد . شدت گرفت كه سينه اش به درد آمد و تپش قلبش آن قدر

 . سال طول كشيد تا داينا از سالن بگذرد و بدون در زدن ، هيجان زده خودش را داخل اتاق پرتاب كند

! آه .اما اسم تو اول است...ايد مساوي شده... تو و گيلبرت، هردو... از همه باالتر. تو قبول شده اي! آني : ((او فرياد زد   

 ((! چقدر خوشحالم

داينا روزنامه را روي ميز و خودش را روي تخت آني پرت كرد؛ چون آنقدر نفسش بند آمده بود كه ديگر نمي توانست   

هاي نصف كبريت ها را مصرف كرد تا باالخره با دست  "آني چراغ را روشن كرد، و براي انجام آن كار تقريبا. حرف بزند

بله، قبول شده بود؛ اسم او قبل از دويست . بعد، روزنامه را قاپيد. لرزانش توانست از عهدة روشن كردن چراغ بر بيايد

داينا كه حالش جا آمده بود، نشست و دوباره . و آن لحظه ارزش همة آن زحمت ها را داشت! اسم ديگر چاپ شده بود

 .ره شده بود و يك كلمه هم حرف نمي زدبه حرف آمد؛ چون آني مات و مبهوت به جلو خي
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ده دقيقه نيست كه پدرم اين روزنامه را از برايت ريور آورده ؛ با قطار بعد از ظهر رسيده و با ! كارت عالي بود ، آني -  

ة همه قبول شده ايد ، هم.وقتي اسم قبولي ها را ديدم، مثل وحشي ها تا اينجا دويدم. پست تا فردا هم اينجا نمي آيد 

وسط  "جين و روبي هم نتيجة خوبي گرفته اند ؛ اسمشان تقريبا. شما؛ البته مودي اسپرجن در تاريخ مشروط شده

ژوسي هم به زحمت با اختالف سه نمره باال آمده، البته حاال مي بيني آن قدر فخر . چارلي هم همين طور . اسامي بود

وقتي اسمت را باالتر از اسم همه ديدي ، !آني ! آه ! ي كند خانم استيسي چقدر ذوق م. مي فروشد كه انگار اول شده

همين االن هم فرقي با ديوانه ها . چه احساسي داشتي؟ مطمئنم اگر من جاي تو بودم، از خوشحالي ديوانه مي شدم 

 .ندارم، اما تو خيلي آرام و خون سردي

فكرش را  "اصال. اي براي گفتنشان پيدا نمي كنم  حرف هاي زيادي دارم، اما هيچ كلمه. زبانم بند آمده: ((آني گفت   

يك بار به خودم اجازه دادم كه فكر كنم يعني مي شود اول شوم ؟ بعد، ! ولي،چرا، يك بار فكرش را كردم .نمي كردم 

بايد من ! ببخشيد، داينا . به خودم لرزيدم؛ چون فكر جلو افتادن از همة جزيره ، تصور جسورانه و غير قابل باوري بود 

 ((. بعد، راه مي افتيم و بقيه را هم خبردار مي كنيم. همين االن به مزرعه بروم وبه متيو خبر بدهم

آنها دوان دوان به طرف مزرعة يونجة پشت حياط رفتند، جايي كه متيو در حال حلقه كردن يونجه ها بود و از بخت   

 .يال حرف مي زدخوبشان ، خانم ليند هم كنار پرچين هاي راه باريكه با مار

 ((.خوشحالم كه نتيجه گرفتم "واقعا! من قبول شده ام ، من اول شده ام ؛ يكي از اول ها ! متيو!آه: ((آني فرياد زد   

مي . خوب، من كه هميشه مي گفتم : ((متيو در حالي كه با خوشحالي به اسامي قبولي ها خيره شده بود ، گفت   

 ((.را شكست بدهي دانستم تو به راحتي مي تواني همه

 ((!بايد بگويم كارت عالي بود، آني: ((ماريال گفت   

حدس مي زدم كه چنين نتيجه اي بگيرد ، : ((و سعي كرد جلو نگاه انتقاد آميز خانم ليند مهربان از صميم قلب گفت   

 ((.كنيمو همة ما به تو افتخار مي ! تو باعث سربلندي دوستانت شدي، آني. اما به زبان نمي آوردم 

آني كه بعد از ظهر خوشي را با خانم آلن در خانة كشيش گذرانده و با او گپي كوتاه و جدي زده بود، آن شب جلو   

پنجرة باز اتاقش زانو زد و در حالي كه نور ماه بر او مي تابيد ، دعاي سپاسگزاري را كه از اعماق قلبش بر مي خواست ، 

و بعد ، . درداني به خاطر گذشته و در خواست كمك و همراهي در آينده بود زير لب زمزمه كرد؛ دعايي كه حاوي ق
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زماني كه سر بر بالش سفيد رنگش گذاشت و به خواب رفت ، رؤياهاي روشن و زيبايي دوران نوجواني به سراغش 

 .آمدند

  

  

33 

 كنسرت هتل

 ((!پيراهن ارگاندي سفيدت را بپوش ، آني "حتما: ((داينا با قاطعيت گفت   

بيرون از خانه، هوا داشت كم كم تاريك مي شد و فقط نور سبز و زرد . هر دوي آنها در اتاق زير شيرواني بودند  

قشنگي زير آسمان آبي بدون ابر، در فضا پراكنده بود ؛ قرص كامل ماه ، آرام آرام بر فراز جنگل جن زده نمايان مي 

پوشاند ؛ صداهاي دل نشين تابستاني به گوش مي رسيد؛ صداي شد و درخششي نقره فام سطح رنگ پريده اش را مي 

اما در . چهچهة آرام پرندگان، صداي عبور غريبانة نسيم و صداي زمزمه ها و خنده هايي كه از دور دست ها مي آمد

عشان اتاق آني ، پرده ها كشيده شده و چراغ روشن بود ؛ چون دخترها داشتند براي رفتن به جاي مهمي ، به سر و وض

 .مي رسيدند

اتاق زير شيرواني ، ديگر آن اتاقي نبود كه چهار سال پيش آني با تمام وجود برهنگيش را احساس كرد و فضاي بي   

آني ، كم كم تغييراتي را در اتاق ايجاد كرده و ماريال با ناديده گرفتنشان .روح و سردش تا مغز استخوان او را لرزاند 

 . ه دلخواه يك دختر جوان تزيين و آراسته شودكمك كرده بود تا آن اتاق ب

فرش مخملي با رزهاي صورتي و پرده هاي ابريشمي صورتي كه روزهاي اول، آني در ذهنش مجسم مي كرد، هرگز   

او ديگر حسرت چنان چيزهايي  "اما رؤياهاي او همراه با بزرگ شدنش رشد مي كردند و احتماال. واقعيت پيدا نكردند

پرده هايي كه پنجرة بلند اتاق را پوشانده بودند و با هر نسيم . روي زمين، حصير قشنگي پهن بود .را نمي خورد

روي ديوارها، اثري از فرشينه هاي ديواركوب زر .ماليمي به رقص در مي آمدند، از چيت سبز روشن دوخته شده بودند

مي خورد و با چند عكس زيبا كه خانم آلن دوزي شده نبود، اما كاغذديواري هايي به رنگ شكوفه هاي سيب به چشم 

عكس خانم استيسي در گوشه اي ديگر از اتاق به چشم مي خورد و آني هميشه .به آني داده بود ، تزيين شده بودند
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آن شب عطر يك . براي اداي احترام ، روي طاقچه اي كه زير عكس او قرار داشت ، چندشاخه گل تازه مي گذاشت 

اثاثيه اي از چوب ماهون در كار نبود؛ آنچه به چشم مي خورد عبارت . ضاي اتاق را آكنده بوددسته گل نرگس سفيد ف

 بود از كتابخانه اي سفيد و پر از كتاب ، يك صندلي گهواره اي بالشتك دار، ميز توالتي با روميزي چيت سفيد،

   

صورتي و چند خوشه انگور ياقوتي  آينه اي با قاب طاليي عجيب كه روي قوس بااليي آن كوپيدون هاي گوشتالوي

 .نقاشي شده بود، و قبال در اتاق مهماني قرار داشت و يك تخت سفيد پايه كوتاه

آني داشت لباس هايش را مي پوشيد تا به كنسرتي در هتل وايت سندز برود؛ كنسرتي كه خود مهمان ها با هدف 

آن از همه ي افراد با استعداد و تازه كار مناطق اطراف، كمك به بيمارستان شارلت تاون برگزار مي كردند و در اجراي 

كمك گرفته مي شد؛ از برتاسمپسون و پرل كلي، اعضاي گروه سرود وايت سندز براي خواندن آواز دونفره، از ميلتون 

كالرك اهل نيوبريج براي اجراي يك قطعه ي ويولن، از ويني آدالبلر اهل كارمودي براي خواندن يك قصيده ي 

 .اتلندي و از لورا اسپنسر اهل ويل و آني شرلي اهل اونلي براي شعر خواني دعوت شده بوداسك

انجام آن كار مي توانست تجربه اي جديد در زندگي آني باشد، طوري كه حتي فكرش بدن او را از شدت هيجان به 

 .لرزه مي انداخت

ماريال هم تفاوت چنداني با او . حساس مي كردمتيو از افتخاري كه نصيب آني شده بود، خودش را در اوج سعادت ا

او فقط گفت كه جمع شدن يك عده جوان در . نداشت، اگرچه ترجيح مي داد بميرد، اما چنين چيزي را به زبان نياورد

قرار بود آني و داينا همراه جين . هتل، بدون آنكه كسي مسئوليت آنها را به عهده بگيرد، كار درستي به نظر نمي آيد

يك . تعدادي از دختر و پسر هاي اونلي نيز به آنجا مي رفتند. وز و برادرش بيلي سوار درشكه ي آنها به هتل برونداندر

 .گروه مهمان هم از شهر مي آمدند و بعد از كنسرت به اجرا كنندگان برنامه، شام مي دادند

؟ به نظر من كه به قشنگي پيراهن چيت گل واقعا فكر مي كني پيراهن گاندي از همه بهتر است: ((آني با نگراني پرسيد

 ((.دارم نيست، تازه مدلش هم كمي قديمي شده
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اما پيراهن چيت گل دارت خيلي . نرم و تودار و خوش دوخت هم هست. اما بيشتر از بقيه به تو مي آيد: ((داينا گفت

 ((.تنت استخشك و رسمس است؛ با آن شبيه اونيفورم پوش ها مي شوي، ولي ارگاندي درست قالب 

  

خيلي ها دلشان مي خواست در . اظهار نظر هاي داينا در مورد لباس پوشيدن، معروف بود. آني آهي كشيد و تكيه داد

خود او در آن شب به خصوص، بسيار زيبا شده و پيراهن قشنگي به رنگ صورتي . چنين موقعيت هايي نظر اورا بدانند

داينا نقشي در . نمي آمد و هرگز نمي توانست لباسي به آن رنگ به تن كندتيره پوشيده بود؛ رنگي كه اصال به آني 

او همه ي وقتش را صرف آني كرده بود و اعتقاد داشت براي . كنسرت نداشت؛ بنابراين به ظاهرش كمتر توجه مي شد

 .حفظ اعتبار اونلي، لباس، آرايش مو و زيورآالت آني بايد شبيه ملكه ها باشد

حاال مي خواهم . اين هم از صندل هايت. حاال اجازه بده كمربندت را ببندم. خوب است... تر بكش تورت را كمي عقب-

. نه، آن حلقه موي فر را از پيشانيت كنار نزن... موهايت را دوتايي ببافم و از نيمه بايك پاپيون بزرگ سفيد ببندمشان

كه وقتي موهايت را دوتايي مي بافي شبيه حضرت خانم آلن مي گفت . هيچ مدل مويي به اين اندازه به تو نمي آيد

بونه ام همين يك گل را داده بود و من هم آن را براي . اين رز سفيد كوچك راهم پشت گوشت مي زنم. مريم مي شوي

 .تو نگه داشته بودم

دوست دارد آنرا همهي پيش متيو از شهر برايم خريده و مي دانم . مي توانم گردنبند مرواريدم را بيندازم: ((آني گفت

 ((.دور گردنم ببيند

به اين ترتيب او . داينا لب هايش را غنچه كرد، سرش را منتقدانه به يك طرف خم كرد و باالخره مرواريد را پسنديد

يك چيز كه ! آني: ((او با لحني كه نشان از حسادت نداشت گفت. گردن بند را دور گردن سفيد و باريك آني بست

چيزي كه هميشه از . من كه شبيه كوفته قلقلي شده ام. ه نظر بيايي، اندام و هيكل مناسب توستباعث مي شود زيبا ب

 ((.خوب، گمان كنم بايد با اين وضع كنار بيايم. آن مي ترسيدم و حاال به سرم آمده
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ن فرو در عوض تو آ: ((آني به صورت زيبا و با نشاط داينا كه نزديك صورتش بود، لبخند محبت آميزي زد و گفت

من . فرو رفتگي هاي خوشگلي كه شبيه گودي هاي كوچك روي خامه است. رفتگي هاي قشنگ را روي صورتت داري

فرو رفتگي هاي رويايي من هرگز واقعيت پيدا نمي . كه اميدم را براي داشتن چنين فرورفتگي هايي از دست داده ام

 ((حاال آماده شدم؟. ايت كنمكنند، اما به خيلي از آرزو هايم رسيده ام و حق ندارم شك

 ((.آماده اي: ((داينا با اطمينان گفت

و همان موقع ماريال جلوي در ظاهر شد، زني الغر اندام با موهايي خاكستري تر از قبل و همان قامت راست و كشيده، 

 .اما با چهره اي ماليم تر

 .ببين چقد زيبا شده! بيا و نگاهي به خواننده ي ما بينداز، ماريال-

 .صدايي شبيه ناله و غرولند از دهان ماريال خارج شد

اما فكر كنم درشكه سواري در اين گرما و . از اين مدل مويش هم خوشم مي آيد. سر و وضع مرتب و مناسبي دارد-

اصال ارگاندي پارچه ي به درد . در ضمن لباسش براي اين هوا نازك به نظر مي رسد. رطوبت، لباسش را خراب كند

قديم . اما اين روزها ديگر حرف هايم روي او اثري نداري. به متيو هم وقتي آنرا خريده بود، همين را گفتم. استنخوري 

فروشنده . ها نظر مرا مي پرسيد، اما االن به پيشنهاد هاي من اهميت نمي دهد و هرچه مي خواهد براي آني مي خرد

فقط كافيست بگويند كه فالن چيز قشنگ . او قالب كنندهاي كارمودي هم خوب مي دانند چطور جنس هايشان را به 

ژاكتت را ! حواست باشد كه دامنت به چرخ ها نمالد، آني. است و االن مد شد، متيو هم فوري پول هايش را در مي آورد

 .هم بپوش

اه شب چهارده ماريال همان طور كه از پله ها پايين مي رفت، با غرور به زيبايي دل نشين آني مي انديشيد كه مثل م

 .و تاسف ميخورد كه خودش نمي توانست به كنسرت برود و شعر خواني دخترش را بشنود. مي درخشيد

 ((.مي ترسم رطوبت هوا لباسم را خراب كند: ((آني با نگراني گفت



 

 
 

262 

 ((.ماه راببيننور . هيچ رطوبتي در كار نيست. امشب هوا عالي است. اصال نگران نباش: ((داينا پرده را باال كشيد و گفت

خيلي با شكوه است كه . خوشحالم كه پنجره اتاقم شرقي و رو به طلوع خورشيد است: ((آني كنار داينا آمد و گفت

هر روز صبح تازگي خودش . ببيني صبح از نوك آن تپه هاي بلند آغاز مي شود و از ميان درختان توسكا جلو مي آيد

. من عاشق اتاق كوچكمم! داينا! آه. شيد، روحم را شست و شو مي دهنداحساس مي كنم پرتو هاي طلوع خور. را دارد

 ((.نمي دانم ماه بعد چطور مي خواهم از آن دل بكنم و به شهر بروم

دوست ندارم در موردش فكر كنم؛ چون خيلي ناراحتم .امشب از رفتنت حرف نزن: ((داينا با لحن التماس آميزي گفت

 ((عصبي نيستي؟! مي خواهي چه شعري را دكلمه كني، آني؟. انمامشب مي خواهم خوش بگذر. مي كند

خيلي . تصميم گرفته ام پيمان دوشيزگان را بخوانم. آن قدر جلو مردم خوانده ام كه ديگر برايم عادي شده. نه، اصال-

م تا اينكه لورا اسپنسر مي خواهد يك شعر ظنز بخواند، اما من ترجيح مي دهم مردم را به گريه بينداز. عاطفي است

 .بخندانم

 اگر دوباره درخواست كنند، آن وقت چه مي خواني؟-

 ((.چنين اتفاقي نمي افتد: ((آني با لحن تمسخر آميزي گفت

در حالي كه در اعماق قلبش چنين آرزويي داشت و در همان لحظه خودش را مي ديد كه صبح فردا پشت ميز صبحانه 

 .ي كندنشسته و اين قضيه را براي متيو تعريف م

 .بيا برويم. حتما بيلي و جين اند. صداي چرخ درشكه مي آيد-

او ترجيح مي داد روي . آني هم با بي ميلي قبول كرد. بيلي اندروز اصرار كرد آني روي صندلي جلو، كنار او بنشيند

او . ن وجود نداشتصندلي عقب، كنار دخترها باشد و باهم بگويند و بخندند؛ چون با بيلي، اصال امكان گفتن و خنديد

پسر بيست ساله ي چاق، درشت اندام و خشكي بود كه صورتي گرد و بي احساس داشت و از مهارت گفت و گو هيچ 
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اما از آني خيلي خوشش مي آمد و از اينكه در طول سواري تا وايت سندز، چنان دختر الغر اندام و . بهره اي نبرده بود

 .مي باليد راست قامتي كنارش نشسته بود، به خودش

آني از باالي شانه اش با دخترها حرف مي زد و گهگاهي از روي ادب، جمله اي هم به بيلي مي گفت، اما بيلي فقط 

به اين .نيشخند مي زد و زير لب مي خنديد و هيچ جوابي به ذهنش نمي رسيد و يا خيلي دير اين اتفاق مي افتاد

 .ترتيب آني موفق شد از آن سواري لذت ببرد

جاده پر از درشكه هايي بود كه به طرف هتل مي رفتند و صداي خنده و زمزمه . ا شب خوبي را پيش رو داشتندآنه

وقتي به هتل رسيدند، نوري خيره كننده از پايين تا باالي ساختمان را در . هاي شاد مسافرانشان در فضا پيچيده بود

يكي از آنها آني را به رختكن مخصوص . لشان آمدندچند خانم از بخش كميته ي كنسرت به استقبا. بر گرفته بود

آنجا آني با اعضاي سمفوني شارلت تاون رو به رو شد و ناگهان روستايي . برگزار كننده هاي برنامه راهنمايي كرد

پيراهني كه در اتاق زير شيرواني، زيبا و فاخر به نظر مي . ترس و خجالت وجودش را گرفت. بودنش خودنمايي كرد

ر ميان ابريشم ها و تورهايي كه آنجا مي درخشيدند و خش خش مي كردند، تبديل به لباسي ساده و معمولي آمد، د

گردنبند مرواريدش در مقايسه با الماس هايي كه خانم درشت هيكل و زيبايي در . شده بود؛ بسيار ساده و معمولي

هاي خانگي و خوش رنگي كه ديگران از آنها و رز سفيدش كنار گل . نزديكش به گردن داشت، اصال به چشم نمي آمد

چقدر . آني كاله و ژاكتش را آويزان كرد و با ناراحتي به گوشه اي رفت! استفاده كرده بودند، چقدر ناچيز و حقير بود

اما بدتر از همه، زماني بود كه خودش را روي سكوي سالن . دلش مي خواست به اتاق سفيدش در گرين گيبلز برگردد

چراغ هاي الكتريكي چشمانش را مي زدند و از بوي ادكلن ها و صداي پچ پچ ها احساس . رت هتل يافتبزرگ كنس

مي خواست ميان تماشاچي ها بود ؛ كنار داينا و جين ، كه به نظر مي آمد لحظات خوشي را  چقدر دلش. گيجي مي كرد

پشت سر گذاشته اند ، اما در عوض بين زني تنومند با لباس ابريشمي صورتي و ختري عبوس و قد بلند با پيراهن تور 

، و از پشت عينكش آني را برانداز م زن تنومند هر چند لحظه يكبار سرش را به اطراف مي چرخاند . سفيد نشسته بود 

دختر . آني كه متوجه شده بود كسي او را زير نظر گرفته است ، احساس مي كرد دلش مي خواهد جيغ بزند . يكرد 

سفيد پوش هم با صداي بلند با بغل دستي اش حرف مي زد ؛ او درباره ي مردهاي بي دست و پاي روستايي و زن هاي 
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ن نشسته بودند ، اظهار نظر مي كرد و كي گفت كه بعضي از آنها كم و بيش سرگرم كننده تر از دهاتي كه بين تماشاچيا

آني به اين نتيجه رسيد كه تا آخر عمرش نمي تواند نفرتش را نسبت به آن . افرادي اند كه قرار است برنامه اجرا كنند 

در هتل اقامت داشت و قوبل كرده بود براي لز بخت بد آني ، يك دكلمه خوان معروف .دختر سفيد پوش فراموش كند 

او زني سياه چشم با بدني نرم و انعطاف پذير بود كه پارچه ي طوسي رنگ پيراهنش مثل نور ماه . حضار شعر بخواند 

او صدايي . مي درخشيد و چند تكه جواهر دور گردن و البه الي موهاي تيره اش به زيبايي خودنمايي مي كردند 

آني براي مدت . درت بياني فوق العاده داشت و حضار از شنيدن شعر هاي انتخابيش ، به وجد آمدند شگفت انگيز و ق

كوتاهي خودش و مشكالتش را فراموش كرد و با چشماني درخشان و مشتاق به آن برنامه خيره شد ، اما همين كه شعر 

چنان برنامه اي هرگز نمي توانست بلند شود  او بعد از. خواني آن زن به پايان رسيد صورتش را با دست هايش پوشاند 

 ! چطور فكر كرده بود از عهده ي شعرخواني برمي آيد ؟ كاش به گرين گيبلز بر مي گشت. و شعر بخواند ، هرگز 

آني كه جاخوردن ناگهاني دختر سفيد پوش را نديد و اگر هم مي . درست در همان لحظه ي نا مساعد نام او اعالم شد 

او آن قدر . گاه تحسين آميزش نميشد ، به هر ترتيبي بود روي پاهايش بلند شد و با سستي جلو رفت ديد متوجه ن

  . رنگ پريده بود كه داينا و جين ، در ميان حضار متوجه آن موضوع شدند و با نگراني دست يكديگر را فشردند

 . ترس از صحنه به سراغ آني آمده و ضربه ي سختي به او وارد كرده بود

صحنه ي روبه رويش همه .و تا آن زمان در هيچ يك از شعر خواني هايش با چنان تماشاچي هايي رو در رو نشده بود ا

همه چيز عجيب ، درخشان و گيج كننده بود ؛ خانم هايي با لباس هاي شب ، در چهره . ي انرژي اش را از بين برده بود 

آن صحنه با نيمكت هاي ساده ي كلوپ دي .و اشرافزادگي بود انتقاد آميز و فضايي كه سرشار از نشانه هاي ثروت 

فكر مي .بيتينگ كه همسايه ها و دوستان با چهره هاي آشنا و همدردشان رويشان مي نشستند ، بسيار تفاوت داشت 

دهاتي  و حتي شايد ، مثل دختر سفيد پوش ، از تماشاي رفتار. كرد كه آن مردم ، بي رحمانه از او انتقاد خواهند كرد 

زانو هايش مي لرزيدند . احساس نااميدي ، شرمندگي و بي پناهي مي كرد .وار او تفريح مي كردند و سرگرم مي شدند 

حتي يك كلمه از دهانش خارج نمي شد و هر . ، قلبش به شدت مي زد و دچار ضعف و بي حالي شديدي شده بود 

ست با چنان كاري ممكن است مورد تحقير و توهين قرار لحظه ممكن بود از روي سكو فرار كند ؛ علي رغم مي دان

 . بگيرد
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اما ناگهان همان طور كه با چشمان وحشت شده و هراسانش به تماشاچي ها خيره شده بود ، چشمش به گيلبرت  

باليت افتاد كه در انتهاي سالن نشسته و با لبخندي به جلو خم شده بود ؛ لبخندي كه به نظرآني پيروزمندانه و 

لبخند گيلبرت به طور كلي ماشي از شكوه برنامه و به طور خاص . در واقع اصال چنين چيزي نبود . رزنش آميز بود س

تحت تاثير حضور آني بود كه اندام قلمي و سفيد پوش و چهره روحانيش در زمينه نخل هاي زينتي و سبز رنگ پشت 

نيز با او آمده ، كنارش نشسته و چهره اي پيروزمندانه و ژوسي پاي . سرش ، صحنه ي دلنشيني را به وجود آورده بود 

او نفس عميقي كشيد و . اما آني ژوسي را نديد ، اگر مي ديد هم اهميتي نمي داد . سرزنش آميز به خود گرفته بود 

جلوي او نبايد . ديگر شجاعت و استقامت مانند شوكي الكتريكي همه ي وجودش را فراگرفته بود . سرش را باال گرفت 

ترس و نگراني آني از بين رفت ! گيلبرت باليت شكست مي خورد ؛ گيلبرت هرگز نبايد به او مي خنديد ؛ هرگز ، هرگز 

پس  . او شروع به خواندن كرد و صداي صاف و دلنشينش بدون هيچ لرزشي تا دورترين نقطه ي سالن به گوش رسيد .

. نفسش را بازيافت و توانست شعرش را بهتر از هميشه دكلمه كند از آن لحظه ي هولناك ضعف و بي حالي ، اعتماد به 

  . با پايان يافت شعر ، صداي تشويق جمعيت ، سالن را به لرزه انداخت

زن تنومندي كه لباس ابريشمي صورتي به . آني در حالي كه از خوشحالي و خجالت سرخ شده بود ، سرجايش برگشت 

  : شرد و گفتتن داشت ، با مهرباني دست هاي را ف

دارند دوباره درخواست مي كنند ، مي خواهند باز هم .... ببين . مرا مثل يك نوزاد به گريه انداخت . عزيزم ، عالي بود 

  . بخواني

او گفته بود كه چنين . بايد بتوانم وگرنه متيو نااميد مي شود ... ولي ، نه . نمي توانم ! آه : آني با دستپاچگي گفت 

  . فتداتفاقي مي ا

  . پس متيو را نا اميد نكن: زن صورتي پوش با خنده گفت 

آني لبخند زنان با گونه هاي گل انداخته و چشم هاي درخشان ، دوباره جلو رفت و با شعر كوتاه و جالبي كه خواند ، 

 . آن شب براي او تبديل به جشن پيروزي شد. حضار را بيش از پيش مجذوب خود كرد 

ت ، زن تنومند صورتي پوش ، كه همسر يك ميليونر آمريكايي بود ، آني را زير پر و بال خود گرفت پس از پايان كنسر

دكلمه خوان معروف ، خانم اونز ، با او گپ كوتاهي زد و از .همه با او به خوبي برخورد كردند . و او را به همه معرفي كرد 
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حتي از دختر سفيد پوش هم تعريف و ستايش كوتاه و  آني. سحر آميز بودن صدايش و زيبايي شعر هايش تعريف كرد 

  . آنها شام را در سالني زيبا و تحسين شده صرف كردند.دست و پاشكسته اي شنيد 

داينا و جين هم به عنوان همراهان آني به آنجا دعوت شدند ، اما بيلي از ترس حضور در چنان جمعي فرار كرده و نا  

يان مراسم هنگامي كه دختر ها شاد و خندان قدم به فضاي مهتابي و آرام بيرون پديد شده بود ، هرچند پس از پا

 . آني نفس عميقي كشيد و نگاهش را به آسمان صاف آن سوي صنوبرها دوخت. سالن گذاشتند به آنها پيوست 

. ت انگيز بود همه چيز با شكوه وشگف! چقدر خوب بود كه دوباره به فضاي پاك و آرامش بخش شب برگشته بودند ! آه 

موج هاي دريا غرولند كنان جلو و عقب مي رفتند ، گويي صخره هاي سياه ، چون غول هايي ترسناك آنها را در بازوان 

چه شب فوق : همان طور كه آنها با درشكه از هتل دور مي شدند ، جين آهي كشيد و گفت . ساحل طلسم كرده بودند

ايي ثروتمند بودم و مي توانستم تابستان ها به يك هتل بروم ، جواهراتم را اي كاش من هم يك آمريك! العاده اي بود 

مطمئنم كه اين كارها خيلي لذت بخش . آويزان كنم ، لباس هاي يقه باز بپوشم و هر روز بستني و ساالد جوجه بخورم 

ولش فكر كردم از تو هم خيلي خوب شعرت را دكلمه كردي ، گرچه ا! تر از درس دادن در يك مدرسه است ، آني 

  . به نظر من كارت از خانم اونز هم بهتر بود. خواند پشيمان شده اي 

خودت هم مي داني كه كار من بهتر از خانم اونز . نه ، اين حرف را نزن ؛ چون اصال باور كردني نيست : آني فوري گفت 

همين كه مردم . دكلمه كردن ندارم چون او يك حرفه ايست و من يك بچه مدرسه ايم كه مهارت زيادي در . نبود 

  . كارم را پسنديده بشند ، برايم كافي است

يك مرد . يعني به خاطر لحنش احساس كردم كه دارد تعريف مي كند . يك نفر ديگر هم از تو تعريف كرد : داينا گفت 

ژوسي . حساسي داشت آمريكايي پشت من و جين نشسته بود كه چشم ها و موهايش مشكي پركالغي بود و نگاه پر ا

ما . پاي مي گفت او يك هنرمند معروف است ؛ چون شوهر دختردايي مادرش در بوستون با اين مرد همكالس بوده 

خودمان شنيديم گفت كه اين دختري كه روي سكو ايستاده و موهاي تي تياني دارد ، كه است ؟ چقدر دوست دارم 

 راستي تي تيان يعني چه ؟...... است جين ؟ همين راگفت ، درست... چهره اش را نقاشي كنم 

تي تيان اسم يك هنرمند معروف است كه دوست داشت زن هاي . احتماال منظورش قرمز بوده : آني خنديد و گفت 

  . موقرمز را نقاشي كند
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شما دلتان نمي خواهد . الماس هاي آن زن را ديدي ؟چه برق خيره كننده اي داشتند: جين آهي كشيد و گفت 

 ثروتمند باشيد ؟

ثروت ما اين است كه شانزده سال داريم، مثل ملكه ها خوشحال و اميدواريم و . ما ثروتمنديم : آني قاطعانه گفت 

؛ پراز سايه روشن هاي زيبا و تصوير  به دريا نگاه كنيد . همگي كم يا زياد ، از قدرت تخيلمان استفاده مي كنيم 

ا داشتن ميليون ها دالر و صد ها رشته الماس ، باز هم نمي توانستيم بيش از اين ب. چيزهايي است كه ديده نمي شوند 

هم حاضر نمي شد جايتان را با هيچ كدام از آن زن ها عوض  شما اگر مي توانستيد. از شكوه و عظمتش لذت ببريم 

تيد ، انگار كه از دلتان مي خواست جاي آن دختر سفيد پوش بوديد و هميشه چهره اي عبوس و درهم داش. كنيد 

دماغ فيل افتاده ايد ؟ يا جاي آن زن صورتي پوش مهربان و خوش رفتار ، اما چاق و كوتاه و بد هيكل باشيد ؟ و يا 

حتي جاي خانم اونز با آن غمي كه درچشم هايش موج مي زد ؟او حتما لحظه هاي تلخي را در زندگيش تجربه كرده كه 

 ! حالي ديدي كه راضي به اين كار نمي شدي! اندروز  جين.  چنين نگاه غم انگيزي دارد 

 

فكر مي كنم جواهر و الماس به انسان آرامش و . نمي دانم .....راستش : جين كه زيادي متقاعد نشده بود ، گفت 

 . خوشبختي مي دهد

. وض كنم من كه دوست ندارم به جز خودم كس ديگري باشم و آسايش و راحتيم را با طال و جواهر ع: آني گفت 

مطمئنم ذره اي از عشقي كه متيو همراه با اين . خوشحالم كه آني از گرين گيبلز با يك گردنبند مرواريد مصنوعي ام 

  . ها به من هديه كرده ، در جواهرات خانم صورتي پوش وجود ندارد

كوئين آماده مي شد و بايد سه هفته بود كه گرين گيبلز روي آرامش را نديده بود؛ چون آني داشت براي رفتن به 

وسايل آني فراوان و همگي قشنگ بودند؛ . چيزهايي زيادي را مي دوخت، آماده مي كرد و در موردشان حرف مي زد

حتي يك . چون متيو ترتيبشان را داده بود و ماريال يك بار هم به خريدهاي او اعتراض نكرده بود و نظري نداده بود

 .حالي كه پارچه سبز روشن و لطيفي در دست داشت وارد اتاق زيرشيرواني شدروز بعد از ظهر، خودش هم در 

با اين پارچه مي شود يك لباس شب مناسب برايت دوخت، البته تو به اندازه كافي لباس داري، اما فكر كردم اگر ! آني-

شنيده ام كه . در شهر به يك مهماني يا چنين چيزي دعوت مي شوي، بايد يك پيراهن درست و حسابي داشته باشي
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اين پارچه را هفته پيش با . تو پشت آنها پنهان شوي دلم نميخواهد. جين و روبي و ژوسي هم لباس شب دوخته اند

 خياطيش كار و داده پس را امتحانش اميلي. بسپارم گيليش اميلي مي خواهم دوختنش را به .خانم الن از شهر خريدم

 ".ندارد حرف

م سخت تر اين محبت هايت رفتن را براي.تو خيلي به من لطف داري. ممنونم.خيلي قشنگ است! ماريال! آه":آني گفت

 ".ميكند

آني يك روز بعد از ظهر آن را به . پيراهن سبز با چين ها، تورها و روبان هاي فراوان طبق سليقه ي اميلي دوخته شد

ماريال همان طور كه به چهره .خاطر متيو و ماريال پوشيد و شعر پيمان دوشيزگان را در آشپزخانه برايشان دكلمه كرد

ه بود، روز آمدن آني به گرين گيلبز را به خاطر آورد و تصوير دختركي عجيب و بشاش و پر احساس او چشم دوخت

هراسان با پيراهني زرد و خاكستري و بدشكل در ذهنش زنده شد كه نگاه چشمان اشكبارش قلب اورا به لرزه انداخته 

 .يادآوري آن خاطره باعث شد اشك در چشمان ماريال حلقه بزند. بود

 ".اين براي دكلمه من يه موفقيت محسوب مي شود! عر من تو را به گريه انداخته، ماريالفكر ميكنم ش":آني گفت

 ضعف نشانه را شعرهايي چنان خاطر به كردن گريه كه ماريال. بوسيد را ش گونه و بعد، به طرف صندلي ماريال رفت 

اي كاش همان قدر كوچك ! بچگي هايت افتادم، آني ياد. كنم نمي گريه شعرت بخاطر نه، ":گفت دانست، مي روحي

مي ماندي، حتي با آن كارها و رفتارهاي عجيبت، اما االن بزرگ شده اي و داري از اينجا مي روي، خوشگل تر و قد 

 همين فكرها باعث مي شود بيشتر. بلند تر شده اي و با اين لباس آن قدر تغيير كرده اي كه انگار به اونلي تعلق نداري

 ".احساس تنهايي كنم

 .كرد نگاه هايش چشم به دلسوزي و وقار با و آني كنار ماريال نشست، صورت چروكيده اش را ميان دستهايش گرفت 

 كه ام هماني من. شده زده اضافيش هاي برگ فقط مثل درختي شده ام كه شاخ و ! من اصال تغيير نكرده ام! ماريال-

شته باشم همان دختر كوچولويي ام كه هر روز بيشتر عاشق تو و متيو و گرين دا كه ظاهري هر و بروم هرجا بودم،

 .گيلبز مي شود

آني صورت شاداب و جوانش را به صورت چروكيده ماريال چسباند و دستش را روي شانه ي متيو گذاشت و او را نوازش 

ادات رفتارش او را از آن كار منع مي ماريال بايد در جواب حرف هاي پر احاس آني چيزي مي گفت، اما طبيعت و ع. كرد
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 او از نبود مجبور هرگز كاش اي كرد آرزو و او فقط دستش را دور كمر آني حلقه كرد، او را به سينه اش چسباند . كرد

 .شود جدا

 زير نگران، او همان طور كه در آن شب تابستاني پرستاره، دلواپس و . متيو با چشماني نمناك بلند شد و يرون رفت

فكر مي . خوب، راستش به نظر نمي آيد او زياد لوس شده باشد ":رختان سپيدار قدم مي زد، با افتخار زير لب گفتد

او باهوش و زيباست و از همه بهتر اينكه خيلي دوست . كنم دخالت هاي گاه به گاه من هيچ ضرري برايش نداشته 

ابته من به . كه خانم اسپنسر مرتكب آن اشتباه شد خيلي شانس آورديم. وجود او براي ما نعمت است. داشتني است

 ".اين لطف خداوند بود، چون فقط او مي دانست كه اين دختر ما را از تنهايي در مي آورد. شانس اعتقاد ندارم

او و متيو در يك صبح زيباي ماه سپتامبر سوار بر درشكه، آماده . باالخره روزي كه آني بايد به شهر مي رفت، فرا رسيد

رفتن شدند؛ البته بعد از يك وداع پر اشك و آه با داينا و يك وداع كم اشك و آه با ماريال كه سعي كرده بود جلو 

بعد از رفتن آني، داينا اشك هايش را پاك كرد و همراه دختر عموهايش به يك گردش دسته . احساساتش را بگيرد

. صه هاي، خودش را با كارهاي غير ضروري مشغول كرداو سعي مي كرد تا حدودي غم و غ. جمعي در وايت سندز رفت

در حالي كه دردي مثل نيشتر قلبش را مي سوزاند و مي فشرد و حتي با اشك ريختن نيز نميتوانست آن اندوه جانكاه 

ور آن شب وقتي ماريال به رختخواب رفت و دوباره به ياد آورد كه اتاق زير شيرواني خالي و سوت و ك.را از قلبش بزدايد

 به دخترش دوري درد از است و بدون نفس هاي گرم آني سرد و بي روح خواهد بود، صورتش را در بالش فرو بردو 

 راه هياهو قدر آن نوع، هم يك از جدايي خاطر به نيست درست كرد فكر شد، تر آرام وقتي اما. گريست تلخي

 .بيندازد

روز اول با هيجان ناشي . آني و بقيه دانش آموزان اونلي درست به موقع شهر رسيدند و با عجله به طرف آكادمي رفتند

 خانم پيشنهاد به آني. شد سپري ها كالس تعيين  و اساتيد هاي چهره با شدن آشنا جديد، آموزان دانش از مالقات با 

در صورت  ترتيب اين به. داشت را برنامه همان دقيقا هم باليت گيلبرت كرد؛ انتخاب را دوم سال هاي درس استيسي

موفقيت، مي توانستند گواهينامه معلم ممتاز را به جاي دو سال در يك سال كسب كنند و اين به معناري كار سخت تر 

ينامه درجه اما جين، روبي، ژوسي، چارلي و مودي اسپرجن چنين هدفي نداشتند و به گرفتن گواه. و مطالعه بيشتر بود

 .بودند يدو هم راض
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زماني كه آني به همراه پنجاه دانش امور ديگر در يك كالس نشست، به شدت احساس غربت مي كرد؛ چون هيچ كس 

 زيادي كمك را نمي شناخت، مگر پسري قد بلند و مو قهوه اي كه با ساقه اي كه آني از او در ذهن داشت، شناختنش 

اند و مي توانند به رقابت ديرينه  كالس يك در هم باز كه بود خوشحال قلبش اعماق در چه اگر. نكرد اون حال بهبود به

 .شان ادامه دهند، چون آني بدون وجود رقيب، انگيزه چندني براي ادامه راه نداشت

ر گيلبرت خيلي مصمم به نظ. به اين رقابت عادت كرده ام و بدون آن احساس آرامش نمي كنم ":او پيش خود فكر كرد

كاش جين و . تا به حال متوجه نشده بودم! چه چانه خوش حالتي دارد. فكر كنم تصميم گرفته مدال را ببرد. مي آيد

 .شايد اگر ب چند نفر دوست شوم، ديگر اين قدر احساس غربت نكنم. روبي هم به همين كالش مي آمدند

قول داده ام كه هيچ كدام از بچه هاي كوئين، هر يعني كداميك از اين دخترها با من دوست مي شوند؟ الينه به داينا 

از قيافه . چقدر هم كه به آنها عالقه مند شوم، هرگز جاي او را نگيرند، ولي مي توانم چند تا دوست درجه دو پيدا كنم

آن دختر . به نظر خيلي سرزنده و شاداب مي آيد.آت دختر چشم قهوه اي كه پيراهن قرمز پوشيده بود، خوشم مي آيد

دلم . فكر كنم قوه تخيلش هم قوي باشد! رنگ پريده مو بود كه از پنجره به بيرون خيره شده، چه موهاي قشنگي دارد

ميخواهد با هر دوي انها آشنا شوم، بعد دستمان را دور كمر هم بيندازيم، قدم بزنمي و همديگر را به اسم كوچك صدا 

تنهايي چقدر سخت ! آه.آنها از من، شايد هيچ وقت هم نخواهند بدانند اما فعال نه من چيزي از آنها مي دانم و نه. كنيم

 ".است

هيچ يك از دخترها با او هم اتاق نبود؛ . اما ان شب وقتي آني در اتاقش تنها ماند، تازه طعم تنهايي واقعي را چشيد

اما بيچوود آن . دهمددوشيزه ژوزفين بري هم دوست داشتن له اون اتاق ب. چون همگب در شهر قوم و خيش داشتند

به خاطر همين دوشيزه بري يك اتاق اجاره اي پيدا . قدر از آكادمي دور بود كه اصال نمي شد به آن پيشنهاد فكر كرد

خانم صاحب خانه زن مهربان و ": او توضيح داد. كرد و به ماريال و متيو اطمينان داد كه براي آني جاي مناسبي است

بريتانيايي بوده و او نسبت به كساني كه به خانه اش رفت و آمد مي كنند، خيلي  شوهرش يك افسر. محترمي است

 شود مي خورد و خوراكش تامين . حساس است؛ بنابراين آني در چنين خانه اي با هيچ شخص ناجوري برخورد نميكند

 ".نيست دور آكادمي از هم زياد و

ا هيچ يك از آنها باعث كاهش دلتنگي هاي آني نمي همه آن حرف ها حقيقت داشتند و درست از آب درآمدند، ام
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او با غصه نگاهي به اتاق كوچكش با كاغذ ديواري هاي ساده و تخت و كتابخانه ي خالي فلزي انداخت و بغض . شدند

به اتاق سفيدش در گرين گيبلز افتاد؛ اتاقي كه پنجره اش رو به سرسبزي و طراوت باز مي شد، رو . راه گلويش را بست

جوانه هاي سبز باغچه ، روبه مهتابي كه باغ ميوه را روشن ميكرد، رو به جويبار و درختان صنوبري كه در مسير  به

بادهاي شبانه مي رقصيدند و رو به آسمان پرستاره و نوري كه از پنجره ي اتاق داينا مي تابيد و از البه الي شاخه هاي 

آني مي دانست پشت پنجره چيزي . ز هيچ يك از آنها خبري نبوداما در اتاق جديدش ا. درختان به او چشمك مي زد

نيست جز خيابان سيماني، شبكه ي سيم هاي تلفن، صداي پاهاي بيگانه و نور هزاران چراغي كه بر چهره عابران 

 .او مي دانست هر لحظه ممكن است به گريه بيفتد و سعي مي كرد جلو خودش را بگيرد.غريبه مي تابيدند

 به بايد. چكيد ام گونه از كه است اشكي اين سومين قطره ... من ضعيف نيستم...اين كار احمقانه است. يه كنمنبايد گر-

 آنها به كردن فكر و است اونلي به مربوط خوب چيزهاي همه اما. نريزند پائين هايم اشك تا كنم فكر خوب چيزهاي

 مي طول سال صدها ميكنم احساس ولي روم، مي خانه به ديگر جمعه...پنجمي...چهارمي...كند مي تر خراب را حالم

ششمي ...متيو االن نزديك خانه است، ماريال هم جلو در ايستاده و انتظارش را مي كشد.تا جمعه از راه برسد كشد

نميتوانم دلم رت به چيزي .االن ايت كه مثل سيل جاري شوند! نه، شمردنشان فايده اي ندارد...هشتمي...هفتمي...

 .غصه هايم كنار بيايمبهتر ايت كه با .اصال نمي خواهم دلم را خوش كنم...خوش كنم

اگر ژوسي پاي هما موقع از راه نرسيده بود، بدون اشك آني گريه را سر مي داد، اما با ديدن يك چهره آشنا به كلي 

در آن لحظه هر چيزي را كه خاطره . فراموش كرد كه بين او و ژوسي تا آن موقع ذره اي عشق و عالقه نبوده است

 .شايند بوداونلي را زنده مي كرد، برايش خو

 ".از ديدنت خوشحالم":آني صادقانه گفت

بعضي ها در اين شرايط نمي توانند .حتما دلت تنگ شده.مثل اينكه گريه كرده اي": ژوسي دلسوزانه گفت

راستش را بخواهي من كه اصال احساس دلتنگي نميكنم؛ چون شهر خيلي ديدني تر از .احساساتشان را كنترل كنند

چون ! تو نبايد گريه كني آني. تعجب مي كنم چطور اين همه سال آنجا زندگي كرده ام.ير استآن اونلي كوچك و دلگ

امروز در آكادمي خيلي به من خوش .گريه، دماغ و چشم هايت را قرمز مي كند و بعد همه سر و صورتت قرمز مي شود

خوردني نداري، .ش خنديديمما حسابي به سيبيل هاي.گذاشت، يك استاد زبان فرانسه داريم كه شبيه اردك است
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 .چون حدس مي زدم حتما چندتا از كيك هاي ماريال همراهت است، سراغت آمدم.بدجوري گرسنه ام! آني؟

به آسمان گنبدي سبز كم رنگ كه برفراز خانه هاست نگاه كنيد و !اينقدر درباره امتحان حرف نزنيد! است،بچه ها 

 .ي است،در ذهنتان مجسم كنيدآسمان ارغواني را كه باالي جنگل بلوط اونل

 براي جشن فارغ التحصيلي چه ميپوشي،جين؟: روبي پرسيد

ولي آني بدون توجه به گفت . جين و ژوسي هم زمان شروع به توضيح دادن كردند و بحث به مدل لباس ها كشيده شد

طور كه به سقف خانه و  و گوي آنها آرنجش را به قاب پنجره تكيه داد،گونه نرمش را روي كف دستش گذاشت و همان

گنبد باشكوه خورشيد در حال غروب خيره شده بود،روياهايش را از دوران خوش بيني جواني به آينده پيش رويش 

او سال ها فرصت داشت تا از همه امكاناتي كه زندگي برايش فراهم ميكرد،بهره ببرد؛ . آينده از آن او بود. پرواز داد

 .رخي نويدبخش، بر حلقه گل ناميراي زندگيش افزوده ميشدآينده اي كه هر سالش چون گل س
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صبح روزي كه قرار بود نتايج نهايي امتحان ها را روي تابلوي اعالنات بزنند، اني و جين قدم زنان طول خيابان را طي 

ودند و او خيالش راحت بود كه قبول جين لبخند به لب داشت و خوشحال بود؛ امتحان ها به پايان رسيده ب. مي كردند

او اصال نگران آينده و مسائل و مشكالت احتماليش نبود، هدف هاي بلندپروازانه اي كه در سر نداشت و در . ميشود

در اين دنيا هرچيزي قيمتي دارد و با اينكه داشتن اهداف بزرگ، ارزشمند . نتيجه هيچ اضطرابي هم به دلش راه نميداد

به دست نمي آيد؛ رسيدن به چنين اهدافي نيازمند سخت كوشي، گذشت از خواسته ها، عالقه ها و  است، اما آسان

به نظرش مي امد به .ده دقيقه بعد، برنده مدال و بورس ايوري معلوم ميشد. آني رنگ پريده و ساكت بود. شجاعت است

 .مان ناميدجر ان ده دقيقه، هيچ دقيقه ديگري آن قدر ارزش نداشت كه بتوان آن را ز

 .به هرحال يكي از دو جايزه را مي بري: جين گفت
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 .و احساس كرد خيلي غيرمنصفانه است اگر استادها قضاوتي غير از آن داشته باشند

در ضمن اصال تصميم ندارم . همه ميگويند كع اميلي كلي برنده ميشود. براي گرفتن ايوري هيچ اميدي ندارم: آني گفت

چنين كاري در توانم نيست؛ به خاطر همين به رختكن .النات بروم و جلو همه به ان خيره شوميكراست سراغ تابلوي اع

اما به دوستيمان قسمت ميدهم كه اينكار را ! تو بايد نتيجه ها را نگاه كني و به من خبر بدهي،جين. دخترها ميروم

 !قول بده،جين. به من بگوييسريع انجام بدهي و حتي اگر شكست خورده بودم،بدون معطلي و اظهار همدردي 

وقتي آنها از پله هاي ورودي كوئين باال ميرفتند،پسرهاي . جين قول داد،ولي در واقع اصال نياز به چنان قولي نبود

زنده باد برنده .زنده باد،باليت: زيادي را ديدند كه گيلبرت باليت را روي شانه هايشان بلند كرده بودن و فرياد ميزدند

 .مدال طال

بيچاره ! پس او شكست خورده و گيلبرت برنده شده بود. ي يك لحظه آني طعم تلخ شكست و نااميدي را چشيدبرا

 .متيو،مطمئن بود كه او برنده ميشود

 !ولي بعد

 !زنده باد آني شرلي،زنده باد برنده ايوري: يك نفر فرياد زد

واقعا ! آني!آه!آني!آه:ش آني گفتآنها وارد اتاق رختكن دخترها شدند و جين در ميان فريادها، زير گو

 !تبريك ميگويم!خوشحالم

كمي بعد همه دخترها خندان و تبريك گويان آني را دوره كردند، به شانه اش زدند،با او دست دادند و اورا در آغوش 

 .كشيدند

ماريال چقدر متيو و ! آه:آني به اين طرف و آن طرف كشيده ميشد و در آن ميان فقط توانست آهسته به جين بگويد

 .بايد فوري بريشان نامه بنويسم!خوشحال ميشوند

برنامه اي شامل چند .برنامه در سالن بزرگ و باشكوه آكادمي برگزار شد.اتفاق مهم بعدي،جسن فارغ التحصيلي بود

 .سخنراني،خواندن چند مقاله،اجراي چند سرود و اعطاي مدارك،جايزه ها و مدال ها

متيو و ماريال هم آنجا حضور داشتند و همه چشم و گوششان فقط معطوف يه يك دختر بود؛دختري بلند قد در لباس 

سبز روشن با گونه هاي برافروخته و چشمان درخشان كه بهترين مقاله را خواند و نامش به عنوان برنده بورس ايوري 



 

 
 

274 

فكر ميكنم حاال : رود به سالن كلمه اي حرف نزده بود،گفتپس از تمام شدن مقاله آني،متيو كه از لحظه و. اعالم شد

 !ديگر از قبول كردن سرپرستي او خوشحال باشي،ماريال

تو هم دائم دوست داري اشتباهات مرا به رخم . اين اولين باري نيست كه احساس خوشحالي ميكنم: ماريال پاسخ داد

 !بكشي،متيو كاتبرت

به داشتن چنين : ه جلو خم شد،با نوك چترش ضربه اي به ماريال زد و گفتدوشيزه بري كه پشت انها نشسته بود،ب

 .دختري افتخار نميكنيد؟من كه افتخار ميكنم

او از آوريل به خانه نرفته بود و حتييك روز ديگر هم نميتوانست .آن روز عصر،آني همراه متيو و ماريال به خانه رفت

آني در . داينا در گرين گيبلز منتظرش بود.يا تازه و جوان شده بوددرخت هاي سيب شكوفه داده بودند و دن.صبر كند

سپس از خوشحالي . اتاق سفيد استاد و به اطرافش و به رزهاي سفيدي كه ماريال روي لبه پنجره گذاشته بود، نگاه كرد

ي كه به طرف چقدر از ديدن صنوبرهاي نوك تيز. چقدر خوشحالم كه برگشته ام! داينا!آه: نفس عميقي كشيد و گفت

بوي خوب نعناع را احساس ميكني؟ و . آسمان صورتي رنگ نشانه رفته اند و از ديدن باغ سفيد و ملكه برفي خوشحالم

 !وچقدر از ديدن تو خوش حالم،داينا. بوي آن گل چاي را، كه انگار شعر و اميد و دعا را يكجا در خودش دارد

ژوسي پاي ميگفت كه تو . ستال مينارد را بيشتر از من دوست داشتيفكر ميكردم ا:داينا با لحن سرزنش آميزي گفت

 .كامال شيفته اش شده بودي

استال مينارد دوست داشتني : آني خنديد و با دسته گل پژمرده اي كه در دستش داشت ضربه اي به داينا زد و گفت

خيلي . من بيشتر از هميشه دوستت دارم!ترين دختر روي زمين است، البته بعد از يك نفر و آن يك نفر هم تويي،داينا

خسته از ...خيلي خسته ام. اما االن فقط دلم ميخواهد بنشينم و تماشايت كنم. چيزها هست كه بايد برايت تعريف كنم

 .ميخواهم فردا حداقل دو ساعت روي چمن دراز بكشم و به هيچ چيز فكر نكنم. درس، مطالعه و بلند پروازي

 .فكر كنم حاال كه ايوري را برده اي، ديگر قصد ماندن و درس دادن نداشته باشي !ــ كارت عالي بود،آني

به نظرت فوق العاده نيست؟بعد از گذراندن سه ماه تعطيالت طاليي، بايد سراغ هد .ــ بله، سپتامبر به ردموند ميروم

چقدر خوب . هند درس بدهندجين و روبي ميخوا. ف ها و برنامه هاي جديدي بروم و براي رسيدن به آنها تالش كنم

 .شد كه همه جتي مودي اسپرجن و ژوسي پاي هم قبول شدند
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گيلبرت باليت هم . هيئت امنا نيوبريج، از حاال كار در مدرسه خودشان را به جين پيشنهاد داده اند: داينا گفت

نابراين او بايد دنبال كار پدرش نميتواند از عهده مخارج دانشگاهش بربيايد؛ب. ميخواهد درس بدهد؛يعني مجبور است

 .فكركنم اگر خانم ايمز از اينجا برود،گيلبرت در همين مدرسه بماند و كارش را شروع كند. و كسب درآمد باشد

. او از آن موضوع خبر نداشت و فكر ميكرد گيلبرت هم به ردموند ميرود. آني از شنيدن آن خبر احساس ناراحتي كرد

خش، او چه بايد ميكرد؟حتي در دانشگاهي مختلط و با مسير پرفراز و نشيبي كه پيش حاال بدون آن رقابت انگيزه ب

 .رويش بود، بدون رقيب و دشمن قديميش، درس خواندن لطفي نداشت و نظر كسالت آور مي آمد

او نسبت به يك سال قبل، شكسته . صبح روز بعد هنگام خوردن صبحانه آني احساس كرد متيو چندان سرحال نيست

 .و رنجورتر شده بودتر 

 حال متيو خوب نيست؟! ماريال: آني پس از بيرون رفتن متيو گفت

. بهار امسال دچار حمله قلبي شديد شد و ديگر تواني در بدنش نمانده. نه، خوب نيست: ماريال با لحن غم زده اي گفت

اميدوارم حداقل حاال كه تو برگشته . البته از وقتي يك كارگر مرد استخدام كرده ايم، كمي بهتر شده.واقعا نگرانشم

 .حضور تو هميشه او را خوشحال ميكند. اي، بيشتر در خانه بماند و استراحت كند

 .آني روي ميز خم شد و صورت ماريال را ميان دست هايش گرفت

حاال كه من  .فكر كنم زيادي كار كرده اي. به نظر خسته مي آيي! ــ خود تو هم آن قدر كه بايد، سرحال نيستي،ماريال

فقط همين يك روز را به من مرخصي بده تا جاهايي را كه دوست دارم .به خانه برگشته ام، بايد كمي استراحت كني

بعد، ديگر نوبت توست كه استراحت كني و كارها را به من . دوباره ببينم و روياهاي گذشته ام را ذهنم زنده كنم

 .بسپاري

 .زدماريال لبخند محبت آميزي به دخترش 

دكتر اسپنسر برايم عينك .اين روزها پشت چشم هايم بيشتر درد ميگيرد. به خاطر سردرد است...ــ بخاطر كار نيست

قرار است آخر ماه ژوئن يك چشم پزشك معروف به جزيره بيايد و دكتر ميگفت . تجويز كرد، اما هيچ فايده اي نداشت

. حاال ديگر نميتوانم با آرامش چيزي بخوانم يا خياطي كنم .فكر كنم حق با اوست. كه حتما بايد به سراغش بروم

مدرك معلم ممتاز را در يك سال گرفتي و برنده . بايد بگويم كه در كوئين خيلي خوب درس خواندي! راستي،آني
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خانم ليند ميگفت كه با درس خواندن خانم ها در دانشگاه موافق نيست؛ چون آنجا محيط مناسبي . بورس ايوري شدي

صحبت از خانم ليند شد ياد بانك آبي .من كه يك كلمه از حرف هايش را قبول ندارم. ايشان محسوب نميشودبر

 !تو چيزي درباره اش شنيده اي،آني؟. افتادم

 شنيده ام كه وضع ماليش خيلي جالب نيست،چطور مگر؟: آني جواب داد

ميتو . گفت كه حرف هايي در اين مورد شنيدهاو هفته پيش يك روز به اينجا آمد و . ــ ريچل هم همين را ميگفت

من به متيو گفتم كه هرچه .خيلي نگران شدو ما همه پول هايمان را، تا آخرين پني، در اين بانك پس انداز كرده ايم

زودتر آنها را به بانك ديگري منتقل كند،اما آقاي آبي پير از دوستان پدرمان بود و او هميشه پول هايش را در اين 

 .متيو هم عقيده دارد هر بانكي كه او رييسش باشد،ورشكست نميشود. ميگذاشتبانك 

اما به نظر من چند سال است كه او فقط اسم رييس را دارد،ولي در واقع بانك توسط برادرزاده هايش اداره : آني گفت

 .ميشود و زير نظر آنهاست

متيو هم . ه فوري پول هايمان را از آن بانك خارج كندــ بله، وقتي اين حرف ها را ازريچل شنيديم، از متيو خواستم ك

 .كم و بيش موافقت كرد،اما ديروز آقاي راسل خبر داد كه اوضاع بانك رو به راه شده

آن روز آني در آغوش طبيعت روز خوبي را گذراند و خاطراتش را هرگز فرامشو نكرد؛روزي روشن و طاليي رنگ با 

به سراغ چشمه پري،درياچه بيد .آني چند ساعت از وقتش را در باغ ميوه گذراند. آسمان صاف و درخت هاي پرشكوفه

هنگام غروب نيز همراه متيو از . به خانه كشيش دعوت شد و گپ دوستانه اي با خانم آلن زد. و دره بنفشه ها رفت

ون رودخانه اي از تابش نارنجي رنگ غروب خورشيد چ.كوچه عاشق ها به طرف مرتع پشتي رفت تا گاوها را بياورند

متيو آرام و سر به زير پيش ميرفت و آني با . تپه هاي غربي سرازير شده و به جنگل شكوه و جالل خاصي بخشيده بود

 .قامتي بلند و برافراشته، قدم هايش را با او هماهنگ ميكرد

 تراحت نميدهي؟چرا به خودت اس. اين روزها خيلي زياد كار ميكني! متيو: آني با لحني سرزنش آميز گفت

البته ديگر پير شده ام و . خوب،راستش،نميتوانم: متيو همان طور كه در حياط را باز ميكرد تا گاوها وارد شوند،گفت

اما ار كردن را دوست دارم و ترجيح ميدهم زماني كه مرگم فرا ميرسد در . گاهي اوقات اين موضوع را فراموش ميكنم

 .حال انجام كار باشم
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فقط به .اگر من همان پسري بودم كه درخواست كرده بوديد، االن ميتوانستم كمك حالت باشم: گفتآني با حسرت 

 .همين دليل دلم ميخواست پسر بودم

به دوجين ....يادت نرود.من تورا به دوجين پسر ترجيح ميدهم! خوب،راستش،آني: متيو دست او را نوازش كرد و گفت

دختر ....سي كه بورس ايوري را برد يك پسر نبود يك دختر بودراستش،همه ميدانند ك.پسر ترجيح ميدهم

 .دختري كه به داشتنش افتخار ميكنم....من

آن شب وقتي آني جلو پنجره باز اتاقش به . و همانطور كه به داخل حياط وارد ميشد،خجالت زده لبخندي نثار او كرد

بيرون از خانه،ملكه برفي زير نور . يادش نرفته بود گذشته مي انديشيد و آينده را مجسم ميكرد،لبخند متيو هنوز از

آني هرگز زيبايي آرامش بخش و نقره فام و سكوت دلپذير . ماه ميدرخشيد و قورباغه ها دسته جمعي اواز ميخواندند

و افسوس كه زير سايه سرد و . آن شب را از ياد نبرد؛آخرين شب قبل از آنكه غمي جانكاه بر زندگيش سايه بيندازد

 .نقلب كننده چنين غمي، زندگي هرگز دوباره شبيه گذشته نميشودم

37 

 دروگري به نام مرگ

 حالت خوب نيست؟! چي شده؟متيو!...متيو!...متيو-

آني با دست هايي پر از نرگس هاي سفيد وارد .اين صداي ماريال بود كه از هر كلمه اش حالتي هشدار دهنده داشت

او هم زمان با شنيدن صدا ماريال، . سالن شد؛ او مدتي بود كه دوباره عاشق زيبايي و عطر خوش نرگس شده بود

ل عجيبي درهم شك به صورتش و بود ايستاده در چوبچهار در دست، در اي شده تا كاغذ با كه چشمش به متيو افتاد 

هر دو دير رسيدند و . آني گل ها را رها كرد و همراه ماريال در طول آشپزخانه به طرف او دويد.رفته و كبود شده بود

 .پيش از آنكه دستشان به او برسد، متيو روي زمين افتاد

 ".توي طويله است! زود باش، زود باش. بر سراغ مارتين! آني. بيهوش شده ":ماريال نفس زنان گفت

 در راهش سر مارتين، كارگر مزرعه كه تازه از اداره پست به خانه رسيده بود، فوري براي آوردن به راه افتاد و 

 رسيدند، گيلبز گرين به كه زماني سه هر. بود آنجا هم ليند  خانم. كرد خبر هم را بري آقاي  و خانم اورچرداسلوپ،
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خانم ليند به آرامي آنها را كنار زد، نبض . ند متيو را به هوش بياورندكرد مي سعي كه افتاد آني  و ماريال به چشمشان

 در اشك كه حالي در بعد، با چهره اي غمگين سرش را باال آورد و . متيو را گرفت و گوشش را روي قلب او گذاشت

 ".بيايد بر دستمان از كاري ديگر... نميكنم فكر! ماريال ": گفت بود، زده حلقه چشمانش

 ...يعني متيو...فكر نمي كنيد كه متيو...خانم ليند، منظورتان اين نيست كه-

 .و بعد، رنگ از روي آني پريد و نتوانست آن كلمه ي دردناك را به زبان بياورد

 .ا مي فهميدياگر تو هم مثل من بارها اين صحنه را ديده بودي، معنيش ر. به صورتش نگاه كن. متاسفانه بله-

 .آني به صورت آرام متيو نگاه كرد و مهر مرگ را در چهره اش ديد

. است آمده پيش ناگهاني شوكي اثر در وقتي دكتر از راه سيد، تشخيص داد كه مرگ، آني و احتماال بدون درد بوده و 

 حاوي نامه. كرد افشا بود، آورده خانه پشت از مارتين صبح، روز همان و بود متيو دست در كه كاغذي را شوك دليل و

 .درباره ورشكست شدن بانك آبي بود مطالبي

 را محبتشان و تمام طول روز دوستان و همسايه ها به گرين گيلبز مي آمدند تا لطف . خبر خيلي زود در اونلي پيچيد

 قرار توجه مركز در خجالتي و آرام كاتبرت متيو كه بود باري نخشتين اين و. كنند بازماندگانش و رفته دنيا از نثار

 داده قرار ويژه موقعيتي در تاجدار پادشاهي چون و پيچيده خود در را او مرگ، رنگ سفيد شكوه ت و عظم. ميگرفت

 .بود

 در را كاتبرت متيو. رفت فرو خاموشي و سكوت در قديمي خانه خزيد، گيلبز گرين داخل به نرم وقتي شب، آرام و 

 اش چهره بر مهربان و كوتاه لبخندي  و ريخته ش پريده رنگ صورت گرد خاكستريش موهاي. بودند گذاشته تابوت

 چند مادرش تابوت غرق در گل هايي بود كه . ددي مي خوشي هاي خواب  و بود خواب در پيرمرد گويي بود؛ نشسته

 با آني. داشت ناپذير توصيف و مرموز اي عالقه آنها به نسبت متيو  و بود كاشته خانه باغچه در عروسيش از پس روز

 بود كاري آخرين اين. بود آورده او براي  و  چيده را ها گل آن پريده رنگ صورتي و  اشك بي و  سوزناك هايي چشم

 و رفت شيرواني زير اتاق به داينا. ماندند جا همان شب بري خانواده خانم ليند و . توانست برايش انجام دهد مي كه

 " بخوابم؟ كنارت امشب خواهي مي! عزيزم آني": گفت بود، ايستاده پنجره كنار كه آني به مهرباني

ميدانم كه . دوست دارم تنها باشم. من نمي ترسم! متشكرم، داينا": آني مشتاقانه به صورت دوستش نگاه كرد و گفت
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ميخواهم در . ياز به تنهايي دارماز وقتي اين اتفاق افتاده يك دقيقه هم تنها نمانده ام، اما ن. از حرفم ناراحت نمي شوي

 مي احساس گاهي گاهي فكر مي كنم متيو نمرده و . تنهايي و سكوت به اين قضيه فكر كنم؛ چون نميتوانم دركش كنم

 ".سال ها از مرگش مي گذره و اين كشمكش و سر در گمي عذابم مي دهد كنم

 آشكار را اش غصه و  غم يش را زير پا گذاشته بود و با آنكه ماريال عادت هميشگ. داينا نمي توانست او را درك كند

ا اين حال او اتاق را ترك ب. بود لمس قابل داينا براي آني اشك بدون اندوه از بيشتر ماريال، شيون و گريه اما بود، كرده

 .گذاشت تنها هايش غصه با را آني كرد و 

واقعا دردناك بود كه نمي توانست حتي يه قطره اشك براي . آني اميداور بود كه در تنهايي، اشك هايش جاري شوند

راهش قدم مي هم ديروز غروب كه متيويي براي. كرد مي محبت او به قدر آن متيو بريزد؛ براي كسي كه عاشقش بود و 

اما اين يادآوري نيز باعث جاري شدن اشك هايش . زد، ولي در آن لحظه چهره اي آرام در اتاقي تاريك آرميده بود

 دعا و شد خيره درخشيدند، مي ها تپه فراز بر كه هايي ستاره به و نشد، حتي وقتي در تاريكي جلو پنجره زانو زد 

، اما دردر و كشمكش درونيش آن قدر بر قلبش سنگيني كرد كه خسته از نغلتيد هايش گونه بر اشكي هم باز خواند،

 .رفت خواب به هيجان، گذران يك روز پر از غم و 

چهره متيو و . نيمه شب از خواب برخاست و غم و اندوه روز گذشته، دوباره چون موجي خروشان به سويش هجوم آورد

 ": ذهنش زنده شد و صدايش در گوش او پيچيد كه مي گفت لبخندي كه روز گذشته به او سر زده بود، دوباره در

 ".دختري كه به داشتنش افتخار ميكنم...دختر من

 .رفت باال ي طبقه به كردنش آرام باري ماريال صداي گريه او را شنيد و . و بعد، سيل اشك صورت آني را خيس كرد

بايد خودت رو كنترل كني، اگرچه اين كار براي خود .گرددبا غصه خوردن، او برنمي ! گريه نكن عزيز دلم...گريه نكن-

 .او برادر خوب و مهرباني بود، اما خدا اينطور خواست.من هم سخت است

كمي كنارم بمان و مرا در آغوش . اين اشك ها قلبم را سبك مي كنند! ماريال.بگذار گريه كنم": آني هق هق كنان گفت

او درد مرا . اما اين غصه را درك نمي كند. خوب و مهربان و دوست داشتني استاو .نخواستم داينا كنارم بماند. بگير

 "از اين به بعد بدون متيو چه كار كنيم؟! ماريال! آه.فقط من و تو همدرد هستيم. نمي فهمد و نمي تواند كمكم كند

مي دانم !آني.چه كار بايد مي كردم اگر تو به اينجا نيامده بودي،...نميدانم اگر تو را نداشتم! آني.ما همديگر رو داريم-
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گاهي اوقات به تو سخت گيري كرده ام يا رفتار خشني داشته ام، اما بايد بداني همان قدر كه متيو تو را دوست داشت، 

هميشه برايم سخت بود كه احساساتم را بيان كنم، اام در مواقعي مثل حاال، راحت تر مي توانم . من هم دوستت دارم

آمدنت به گرين . من تو را مثل بچه خودم، مثل بچه اي كه از گوشت و خون خودم باشد، دوست دارم. زنمحرف دلم را ب

 .گيلبز از همان لحظه اول به من آرامش و دلخوشي داد

او را از ميان مزارعي كه در آنها زراعت مي كرد، باغ هايي كه . دو روز بعد، متيو كاتبرت را از خانه اش بيرون بردند

 به اونلي آن از پس.سپردند خاك به گورستان در و گذراندند بود، كاشته خودش دست با كه درختاني ن بود و عاشقشا

 به دوباره ترتيب و  نظم با چيز همه و گرفتند پيش را گذشته روال كارها هم گيلبز گرين در حتي.برگشت عادي حالت

 از را چيزي كه انداخت مي يادشان به كرد و  مي سنگيني خانه ساكنين قلب بر دردي همواره اگرچه افتاد، جريان

 به او.داد مي رنج را آني دهند، ادامه زندگي به هم متيو بدون توانند مي انها چرا كه موضوع همين و. اند داده دست

 هاي شكوفه شدن باز و صنوبرها پشت در خورشيد طلوع تماشاي از هنوز ديد مي چون بود؛ متاسف و  شرمنده شدت

 حركاتش و  ها حرف از و  آيد مي وجد به داينا ديديار از هنوز شود، مي شادماني و تان ميوه غرق در اميد درخ صورتي

 او كردن مجذوب قدرت دوستي،  و عشق و شكوفه از پر دنياي هاي زيبايي هنوز اينكه خالصه و. آورد مي لب به خنده

 .لذت مي برد زندگي از هنوز او يعني، اين  و داشتند را قلبش لرزاندن و

 متيو كه حاال كنم مي احساس": يك روز بعد از ظهر كه او همراه خانم آلن در باغ خانه كشيش قدم مي زد، گفت

 هنوز حال اين با ولي شده، تنگ برايش خيلي دلم. ام كرده خيانت او به وگرنه ببرم، لذت زندگي از نبايد نيست،

 اتفاق آن وقتي. خنديدم اراده بي  من مروز داينا حرف با مزه اي زد و ا. آيد مي انگير هيجان  و زيبا نظرم به زندگي

 ".دارم را تواناييش هنوز كه ميبينم حاال اما بخندم، توانم نمي هرگز ديگر كردم فكر افتاد، ناگوار

االن هم  پس ببري، لذت اطرافت دنياي از  و بخندي تو داشت دوست بود، زنده متيو وقتي ": خانم آلن با مهرباني گفت

مطمئنم كه ما نبايد دريچه قلبمان را به روي خوشي هايي كه . اينجا نيست، باز هم دوست دارد تو خوشحال باشي

وقتي از . همه ي ما چنين تجربه هايي داشته ايم. اما احساسا تو را درك مي كنم. طبيعت نثارمان مي كند، ببنديم

دوستش داريم كنارمان نيست تا خوشحاليمان را با او تقسيم كنيم ، دلمان چيزي خوشحال مي شويم، اما كسي را كه 

 ".كنند مجذوب را ما دوباره زندگي هاي هيجان و ها خوشي بدهيم اجازه نبايد كنيم مي احساس مي گيرد و 
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امروز به گورستان رفتم و يك قلمه از بوته ي رز سفيدي را كه ": آني همان طور كه در خياالتش فرو رفته بود، گفت

مطمئم كه از بودن . متيو عاشق اين گل هاي سفيد و خوشبو بود. مادر متيو از اسكاتلند آورده بود، كنار قبرش گذاشتم

 هايي گل چنين هم بهشت در اميدوارم. دهد مي آرامش من به همين اين گل ها در كنار قبرش خوشحال مي شود و 

خوب، من بايد به خانه . آب مي داد، آنجا دورش جمع شوند  ها آن به گذشته تابستان كه هايي گل روح شابد. باشد

 .گيرد مي دلش غروب موقع بروم، ماريال تنهاست و 

 ".دلش بگيرد مي ترسم بعد از رفتن تو به دانشگاه، بيشتر": خانم آلن گفت

وي در نشسته جل هاي پله روي ماريال.افتاد راه به گيلبز گرين طرف به آرام آني جواب نداد، فقط خدافظي كرد و 

 وقت هر داشت دوست چون بود؛ زده موهايش به  و او چند شاخه پيچك زرد چيده . آني هم كنارش نشست.بود

 .كند حس اطرافش در آسماني دعايي چون را ها گل آن انگيز دل عطر كند، مي حركت

 براي بايد حتما من او گفت كه چشم پزشك فردا به شهر مي آيد و . تو كه اينجا نبودي دكتر اسپنر آمد": ماريال گفت

 به مناسبي عينك بتواند پزشك چشم اين اميدوارم. كنم گوش حرفش به است بهتر كنم فكر. بروم سراغش به معاينه

 كار مقداري.ماني مي تنها تو باشد، نداشته اشكالي اگر و برد مي مرا مارتين. نشوند اذيت ديگر هايم چشم تا بدهد من

 ".هست كه بايد انجام شوند هم پز و پخت و اتوكشي

 مطمئن. آيم مي بر هم پز و پخت  و اتوكشي عهده از. آورد مي در تنهايي از مرا داينا به اينجا مي آيد و . نگران نباش-

 .ريزم نمي دارو كيك توي  و زنم نمي آهار ها دستمال به ديگر باش

 .ماريال خنديد

يادت مي آيد موهايت را رنگ .هميشه دسته گل به آب مي دادي! وقتي كوچك بودي چه اشتباهاتي مي كردي، آني-

 كرده بودي؟

 وقتي گاهي. نميكنم فراموشش وقت هيچ. كامال بله،": گفت لبخند با  و كرد لمس را اش بافته آني موهاي پر پشت و 

چون به نظر واقعا  داشتم؛ حق البته... گيرد مي ام خنده خوردم، مي غصه موهايم رنگ خاطر به چقدر كه آيد مي يادم

. كك و مك هايم كه كامال از بين رفته اند. رنگ موها و كك و مك هايم هميشه عذابم مي دادند. مشكل بزرگي مي آمد

او ديروز به من مي گفت كه موهايم از . البته همه به جز ژوسي پاي. مردم مي گويند كه رنگ موهايم هم قهوه اي شده
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 داشتن به قرمزها مو كه پرسيد به خاطر لباس سياهم اين طور به نظر مي ايد و  هميشه قرمزتر شده اند يا حداقل

 .نه يا كنند مي عادت قرمزشان موهاي

قبال واقعا تصميمي داشتم هرطور شده او را .ماريال، ديگر دلم نميخواهد سعي كنم ژوسي پاي را دوست داشته باشم

 ".او را دوست داشته باشد اما ژوسي پاي دلش نمي خواهد كسي. دوست داشته باشم

 مي فكر اوقات گاهي. برده ارث به را آنها خصوصيات  و است پاي خانواده اعضاي از يكي ژوسي": ماريال به تندي گفت

 "بدهد؟ درس خواهد مي هم پاي ژوسي راستي،.نيست خار بوته يك قايده از بيشتر جامعه، براي افراد اين كنم

 خواهند مي روبي  و جين.طور همين هم اسلون چارلي مودي اسپرجن و .ميخواهد سال بعد هم به كوتين برود. نه-

 .غرب در اي منطقه به روبي و رود مي نيوبريج به جين.اند كرده انتخاب را هايشان مدرسه دو هر و بدهند درس

 گيلبرت باليت هم ميخواهد درس بدهد، نه؟-

 "بله":گفتآني خيلي مختصر 

 و مردانه هيكل.ديدمش كليسا در پيش يكشنبه.شده قبافه خوش چقدر": ماريال بي آنكه بي توجه به لحن آني، گفت

 خوبي دوستان واقعا او و من. بود دلنشيني پسر هم باليت جان است؛ پدرش هاي جواني شبيه. دارد بلندي قد 

 ".نامزديم هم با ما كردند مي فكر مردم حتي.بوديم

 "...پس چرا تو...بعد چه شد؟! ماريال! آه": آني هيجان زده به او نگاه كرد و گفت

 دلخور و عصباني موقع آن اما بخشيدمش، خودم پيش بعدا البته.نكردم قبول را عذرخواهيش من دعوايمان شد و -

 بااليي نفس به اعتماد همگي ها باليت. برنگشت طرفم به دوباره هرگز او ولي.كنم تنبيه را او خواستم مي و بودم

يادآوري اين قضيه متاسف مي شدم و آرزو مي كردم كه اي كاش زماني كه فرصت داشتم او را مي  از هميشه.دارند

 .بخشيدم

 ".پس تو هم در زندگيت ماجراي عاشقانه داشته اي": آني با ماليمت گفت

همه، ماجراي .درباره ي مردم از ظاهرشان قضاوت كردولي هرگز نمي شود "به قيافه ام نمي آيد، نه؟.بله، درست است-

خودم هم فراموشش كرده بودم تا اينه يكشنبه پيش گيلبرت را ديدم و خاطراتم دوباره .من و جان را فراموش كرده اند

 .زنده شدند
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 پيچ و خمي در راه 

داينا به اورچرداسلوپ رفته بود ، چند  آني كه به همراه. روز بعد ماريال به شهر رفت و بعد از ظهر به خانه  برگشت 

. لحظه بعد از راه رسيد و ماريال را ديد كه پشت ميز آشپزخانه نشسته و سرش را به دست هايش تكيه داده است 

 . او هرگز ماريال را آنقدر سست و بي حال نديده بود . حالت افسرده ي او قلب آني را فشرد 

 نه ؟! يال مثل اينكه خيلي خسته شده اي ، مار _

 . خسته ام ، ولي فكرم جاي ديگري بود . نمي دانم ......نه...بله : ماريال بي رمق سرش را بلند كرد و گفت 

 چشم پزشك را ديدي ؟ معاينه ات كرد ؟ : آني با نگراني پرسيد 

را كنار بگذارم ،  او گفت كه اگر مطالعه و خياطي و هر كار ديگري كه به چشم هايم فشار مي آورد. ديدمش . بله  _

اصال گريه نكنم و عينكي را كه به من داده استفاده كنم ، ممكن است چشم هايم ضعبف تر نشوند و سر دردم خوب 

 !مي فهمي آني ؟ ! كور . ولي در غير اين صورت شش ماه ديگر كامال كور مي شوم .شود 

بعد ، شجاعانه . ي كرد نمي تواند حرف بزند آني فرياد كوتاهي كشيد و براي يك دقيقه سكوت كرد ؛ چون احساس م

اگر مراقب باشي . همان طور كه دكتر گفته هنوز راه نجاتي هست . فكرش را نكن ! ماريال : اما با صدايي لرزان گفت 

 . تازه با عينكي كه به تو داده ، ممكن است از سر درد هايت هم خالص شوي . بينايي ات را از دست نمي دهي 

اين راه نجات به چه دردم مي خورد ؟ بدون مطالع و خياطي و كارهاي ديگر ، به چه اميدي : تلخي گفت ماريال با 

وقتي دلتنگ مي شوم چه طور مي توانم گريه نكنم ؟ اصال حرف زدن . يا بميرم ...زندگي كنم ؟ همان بهتر كه كور شوم 

در اين . ديگر رمقي برايم نمانده. برايم بياوري  ممنون مي شوم اگر يك فنجان چاي. در اين مورد فايده اي ندارد 

 . دلم نمي خواهد مردم براي سوال پيچ كردنم به اينجا بيايند يا برايم دلسوزي كنند . موردد با كسي حرف نزن 
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 بعد ، به اتاق زير شيرواني رفت و با چشماني پر اشك و. وقتي ماريال شامش را خورد ، آني او را به رختخواب فرستاد 

از نخستين شبي كه به خانه برگشته و همان جا نشسته بود ، چه . دلي گرفته به تاريكي بيرون پنجره خيره شد 

. چه اميد ها و آرزو هايي داشت و چه آينده ي روشني را پيش رويش مي ديد ! تغيرات ناگوار و تلخي روي داده بود 

از رفتن به رختخواب لبخندي بر لب هايش نشست وو  آني احساس مي كرد سال ها از آن زمان مي گذرد ، اما قبل

 . او تصميمي گرفته بود شجاعانه با مشكالت روبه رو شود و آن ها را مثل يك دوست بپذيرد . قلبش آرام شد 

چند روز بعد ، هنگام عصر ، ماريال پس از گفتگو در حياط با مردي به نام جان سدلر كه اهل كارمودي بود و آني هم او 

آني با تعجب با خودش فكر كرد آن مرد به ماريال چه گفته كه چهره اش آن قدر درهم . ي شناخت ، وارد خانه شد را م

 . رفته است 

 !!آقاي سدلر چه مي خواست ، ماريال ؟ _

برخالف توصيه دكتر چشم هايش پر از اشك بودند ، و به محض حرف . ماريال كنار پنجره نشست و به آني نگاه كرد 

 :دايش شروع به لرزيدن كرد زدن ص

 . قصد خريدنش را دارد . او شنيده كه من مي خواهم گرين گيبلز را بفروشم  _

ماريال ! آه !!!خريدن گرين گيبلز ؟! قصد خريدنش را دارد : آني كه فكر كرد حرف ماريال را اشتباه شنيده است ، پرسيد 

 ؟؟؟. تو كه نمي خواهي گرين گيبلز را بفروشي ! 

اگر چشم هايم سالم بودند ، همين جا مي ماندم و به كمك يك كارگر خوب ، . ي كار ديگري از دستم بر نمي آيد آن _

خودم هم هرگز فكر .ما توانش را ندارم ؛ چون ممكن است بينايي ام را به كلي از دست بدهم . كارها را اداره مي كردم 

همه چيز اينجا دارد روزبه روز كهنه تر مي شود ، آن وقت .  نمي كردم روزي برسد كه مجبور به فروش خانه ام بشوم

چند سفته هم هست . همه ي پولي كه پس انداز كرده بوديم در بانك نابود شد . ديگر هيچ خريداري سراغش نمي آيد 

يا مثال پيش .....خانم ليند پيشنهاد كرد كه مزرعه را بفروشم و جايي را براي زندگي اجاره كنم . كه بايد پرداخت شوند 

. اما فكر كنم براي مخارج من كافي باشد . زمينش كوچك و ساختمان هايش قديمي اند . اينجا زياد نمي ارزد . او بروم 
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متاسفانه ديگر خانه اي نداري تا تعطيالتت را آنجا بگذراني ، اما مي دانم !خوشحالم تو بورس تحصيلي را برده اي ، آني 

 . را داري كه تو توان تحمل اين وضع 

 . با گفتن آن حرف بغض ماريال تركيد وشروع به گريه كرد 

 . تو نبايد گرين گيبلز را بفروشي : آني با لحني غمگين گفت 

. غم و غصه ديوانه ام مي كند .من نمي توانم اينجا تنها بمانم . ولي خودت كه مي بيني . كاش مجبور نبودم ! آني ! آه _

 . را از دست مي دهم  در ضمن مطمئنم كه بيناييم

 . من به ردموند نمي روم . من هم كنارت مي مانم ! تو اينجا تنها نمي ماني ، ماريال  _

 . مايال سرش را از روي دست هايش بلند كرد و به آني خيره شد 

 به ردموند نمي روي ؟ منظورت چيشت ؟  _

با . همان شبي كه از شهر برگشتي اين تصميم را گرفتم . من از بورس تحصيلي استفاده نمي كنم . همين كه گفتم  _

فكر همه چيز را كرده ام و براي .. آن همه محبتي كه به من كرده اي ، حاال نمي توانم تو را با مشكالتت تنها بگذارم 

آقاي بري مي خواهد مزرعه را براي سال آينده اجاره . وضيح بدهم بگذار برايت ت. خودم نقشه هاي زيادي كشيده ام 

يك تقاضا نامه براي تديس در مدرسه اينجا . من هم مي خواهم درس بدهم . كند ، پس از بابت آن نبايد نگران باشي 

ا مي توانم به ام. نوشته ام ، اما فكر نمي كنم موافقت شود ؛ چون شنيده ام قول آن را به گيلبرت باليت داده اند 

البته اگر در مدرسه اونلي مي ماندم . آقاي بلر ديشب اين موضوع را در فروشگاه به من گفت . مدرسه كارمودي بروم 

اما مي توانم يك خانه اجاره كنم و حداقل تا وقت يهوا گرم است با درشكه تا كارمودي بروم و . خيلي راحت تر بودم 

! فكر همه چيز را كرده ام ، ماريال . نم هر جمعه بيايم و و تعطيالت ا پيشت بمانم حتي زمستان ها هم مي توا. بيايم 

. اين طوري ديگر حوصله ات سر نمي رود و دلتنگي نمي كني . تازه خودم برايت كتاب مي خوانم و سرگرمت مي كنم 

 . من و تو كنار هم روزهاي خوب و خوشي خواهيم داشت 
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اينجا ماندن تو كمك زيادي ! آني : ، به همه ي حرف هاي آني گوش داد ، ولي بعد گفت  ماريال مثل آنكه در خواب باشد

 . اين كار واقعا قابل جبران نيست . به من مي كند ، اما نمي توانم اجازه بدهم خودت را فداي من كني 

 كدام فداكاري ؟! چه حرف هايي مي زني : آني خنديد و گفت 

ما بايد اين ملك قديمي و دوست . ادن گرين گيبلز مرا ناراحت و دل شكسته نمي كند هيچ چيز به اندازه ي از دست د

همين جا مي مانم و درس مي دهم . من به ردموند نمي روم ! من تصميم خود را گرفته ام ، ماريال .داشتني را نگه داريم 

 . يك ذره هم خودت را براي من ناراحت نكن . 

 ..   ..پس هدف هايت چه مي شوند؟ و _

درضمن اجازه .... مي خواهم معلم خوبي بشوم . من هنوز هم هدف هاي زيادي دارم ، فقط شكل آنها تغيير كرده اند 

! آه . به عالوه تصميم دارم درس هاي دانشگاه را در خانه بخوانم و مدركم را بگيرم . ندهم تو بينايت را از دست بدهي 

مي خواهم بيشترين تالش . يك هفته است دارم به اين موضوع فكر مي كنم !  نمي داني چه برنامه هايي دارم ، ماريال

وقتي از كوئين فارغ . مطمئنم كه زندگي هم در عوض بهترين هايش را به من عرضه مي كند . را براي زندگيم بكنم 

را تا صدها احساس مي كردم مي توانم ادامه اش .التحصيل شدم آينده ام مثل جاده اي مستقيم پيش رويم بود 

اما حاال پيچي در اين جاده ايجاد شده و من نمي دانم آن طرف اين پيچ و خم چه وجود دارد ، . كيلومتر دورتر ببينم 

دنياي آن طرف اين پيچ هم ممكن ! ماريال . اما مي خواهم به خودم بقبوالنم كه فقط چيزهاي خوبي در انتظارم است 

شايد اين جاده از سرزمين هاي سبز و سايه روشن هاي زيبايي . اشد است جذابيت هاي خاص خودش را داشته ب

 . بگذرد ، چشم انداز هاي جديدي را پشت سر بگذارد و مرا با تپه ها و دره هايي در دوردست آشنا كند 

 . احساس مي كنم نبايد اجازه بدهم اين بورس تحصيلي را از دست بدهي : ماريال گفت 

من االن شانزده سال و نيم دارم و به قول خانم ليند بعضي . نمي تواني جلوي مرا بگيري  اما تو: آني خنديد و گفت 

دوست ندارم كسي برايم . الزم نيست برايم دلسوري كني ! ماريال ! آه . وقت ها پايم را توي يك كفش مي كنم 

هيچكس . در گرين گيبلز بمانم دلسوزي كند ، نيازي هم به اين كار نيست و من از صميم قلب خوشحالم كه مي خواهم 
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احساس ! دختر عزيزم : ماريال گفت . پس خودمان بايد اينجا را حفظ كنيم . به اندازه ي من و تو اينجا را دوست ندارد 

اما مي دانم كه .....درواقع االن بايد با اصرار تو را راضي كنم به دانشگاه بروي . مي كنم تو به من جان تازه اي داده اي 

 . ايده است ، پس تصميم گيري را به خودت واگذار مي كنم بي ف

خبر تصميم آني براي نرفتن به دانشگاه و ماندن در خانه و درس دادن ، خيلي زود در اونلي پيچيد و بحث هاي زيادي 

احمقانه بسياري از مردم كه از مشكل چشم هاي ماريال خبر نداشتند ، معتقد بودند كه او تصميم . پيرامونش آغاز شد 

آني با شنيدن كلمات تحسين آميز او ، اشك شوق در چشم . اما خانم آلن چنين عقيده اي نداشت . اي گرفته است 

آن دو در . او يك روز عصر به ديدن آني و ماريال رفت . خانم ليند خوش قلب هم با او هم عقيده بود . هايش حلقه زد 

ن در آن ساعات پاياني روز ، پروانه هاي سفيد در باغ به گردش در مي هواي گرم تابستان جلوي در نشسته بودند ؛ چو

 . آمدند و عطر نعنا در هوا مي پيچيد 

خانم ريچل هيكل چاقش را روي نيمكت سنگي جلو در كه رديفي از گل هاي ختمي زرد و صورتي پشتش كاشته شده 

ز روي پا بودم و اين بدن نود كيلويي را اين طرف تمام رو. راحت شدم : سپس نفس راحتي كشيد و گفت . بود ، جا داد 

شنيده ام از ! خوب ، آني . اميدوارم قدرش را بداني ! خوش به حالت كه چاق نيستي ، ماريال . و آن طرف مي كشيدم 

تو تا االن به عنوان يك زن به اندازه ي . من كه از شنيدنش خيلي خوشحال شدم . دانشگاه رفتن منصرف شده اي 

مغزشان را با اراجيفي مثل التين . من صالح نمي دانم دختر ها با پسرها به يك دانشگاه بروند . درس خوانده اي كافي 

 . و يوناني پر كنند 

اما من مي خواهم به خواندن التين و يوناني ادامه بدهم و همين جا در گرين گيبلز همه ي درس : آني خنديد و گفت 

 . هاي دانشگاه را ياد بگيرم 

مي خواهي خودت را به كشتن بدهي ! آني شرلي : انم ليند وحشت زده دست هايش را به طرف آني تكان داد و گفت خ

 ؟ 
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در شب هاي طوالني زمستان هم كلي . فقط مي خواهم تالش كنم و قصد زياده روي ندارم . نه اصال اين طور نيست  _

 . مي دانيد كه قرار است در كارمودي درس بدهم . ندارم  هيچ عالقه اي به تلف كردن وقتم. وقت اضافه خواهم داشت 

هيئت امنا تصميم گرفته اند تدريس مدرسه را به تو واگذار . تو قرار است همين جا در اونلي بماني . اين طور نيست  _

 . كنند 

 . باليت داده اند  فكر مي كردم قول اين مدرسه را به گيلبرت. خانم ليند : آني شگفت زده از جا پريد و فرياد زد 

اما به محض اينكه گيلبرت شنيد تو براي اين مدرسه درخواست داده اي به سراغ اعضاي هيئت امنا . داده بودند  _

گيلبرت به آنها گفت كه از تقاضايش منصرف شده و . خبر داري كه آنها ديشب در مدرسه جلسه داشتند . رفت 

البته . او گفت كه مي خواهد براي درس دادن به وايت سندز برود . كنند پيشنهاد مي دهد كه با درخواست تو موافقت 

كامال مشخص است كه او فقط به خاطر تو تقاضايش را پس گرفت ؛ چون مي دانست تو چقدر دلت مي خواهد پيش 

ن كار مجبور او واقعا از خود گذشتگي نشان داده ؛ چون با اي. اين نشان دهنده ي محبت و شعور اوست . ماريال بماني 

به هر . است در وايت سندز كرايه خانه بدهد ، در حالي كه همه مي دانند به خاطر بي پولي نتوانست به دانشگاه برود 

وقتي تامس به خانه آمد و اين خبر را به من داد ، نزديك . حال هيئت امنا تصميم گرفته تدريس اينجا را به تو بدهد 

 . بود از خوشحالي سكته كنم 

.... منظورم اين است كه حق ندارم به گيلبرت اجازه بدهم به خاطر. من حق چنين كاري ندارم : زير لب زمزمه كرد  آني

 . به خاطر من اين قدر گذشت كند 

او با هيئت امناي وايت سندز توافق نامه امضا كرده ؛ بنابراين اگر . فكر نمي كنم ديگر بتواني جلوش را بگيري   _

تو به اين مدرسه مي آيي و با خيال راحت كارت را شروع مي كني ؛ چون . ، به ضررش تمام مي شود لطفش را رد كني 

از بيست سال پيش تا به حال . ژوسي كوچكترين آنها بود . هيچ كدام از خانواده ي پاي جزء شاگردانت نيستند 

آن نوري كه از ! خداي من .سياه مي كردند  زگار معلم ها را.ر. هميشه يكي يا چند تا از پاي ها سركالس حضور داشتند 

 پنجره ي خانه ي بري چشمك مي زند ، چيست ؟ 
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. ما هنوز از همان روش قديمي استفاده م يكنيم . داينا به من عالمت مي دهد كه به آنجا بروم : آني خنديد و گفت 

 . ببخشيد من بايد بروم ببينم موضوع چيست 

خانم ليند . په ي شبدر ها پايين رفت و درسايه درختان جنگل جن زده ناپديد شد آني مثل يك گوزن ، با سرعت از ت

 . هنوز هم بعضي حركاتش بچه گانه است : با نگاهش او را دنبال كرد و گفت 

 . اما بيشتر حركاتش مثل خانم هاست : ماريال با لحني كه يك لحظه حالت خشك و خشن گذشته را پيدا كرد ، گفت 

 . رت خيلي نرم شده ماريال كاتب _

عصر روز بعد ، آني به گورستان كوچك اونلي رفت تا چند شاخه گل روي قبر متيو بگذارد و به بوته ي رز اسكاتلندي 

او تا غروب همان جا ماند ، چون از سكوت و آرامش آن فضاي كوچك ، از شنيدن صداي خش خش درختان . آب بدهد 

در فضا مي پيچيد و از زمزمه يسبزه هايي كه از ميان قبر ها روييده بودند ،  سپيدار كه چون نجوايي دوستانه و آرام

باالخره وقتي گورستان را ترك كرد و از شيب تپه اي كه به طرف درياچه ي آب هاي درخشان مي رفت ، . لذت مي برد 

نسيم . شده بود  سرازير شد ، خورشيد غروب كرده و اونلي مانند منظره اي خيال انگيز جلوي چشمانش گسترده

آن سو . چراغ خانه ها از ميان درختان سوسو مي زدند . ماليمي مي وزيد و عطر شيرين شبدرها را در هوا مي پراكند 

در سمت غرب ، تركيبي از رنگ هاي زيبا . تر درياي مه آلود و ارغواني با زمزمه هاي اغواگر و بي وقفه اش آرميده بود 

آن همه زيبايي قلب آني را به لرزه درآوردند و او . مت خاص در دريا منعكس مي شدند مي درخشيدند و با شكوه و عظ

تو ! اي دنياي قديمي و دوست داشتني : او زير لب زمزمه كرد . قدر شناسانه دريچه ي روحش را به روي آنها گشود 

 . خيلي زيبايي ، خوشحالم كه در تو قدم گذاشته ام 

آو گيلبرت بود و با ديدن آني صداي . د قد سوت زنان از دروازه ي خانه يباليت بيرون آمد در نيمه ي راه تپه جواني بلن

او مودبانه كالهش را برداشت اما مي خواست بدون يك كلمه حرف از كنار آني رد شود كه آني . سوتش قطع شد 

 . دستش را جلو آورد و او را متوقف كرد 
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. مي خواهم از تو تشكر كنم كه به خاطر من مدرسه اونلي را رها كردي !  گيلبرت: او با گونه هاي گل انداخته گفت 

 . بايد بداني كه اين كار براي من ارزش زيادي داشت ....خيلي لطف كردي 

 . گيلبرت با اشتياق دست او را گرفت 

حاال مي توانيم باهم دوست باشيم ؟ واقعا اشتباه ! آني . خيلي خوشحالم كه توانستم كار كوچيكي برايت انجام بدهم  _

 گذشته ي مرا بخشيده اي ؟ 

 . آني خنديد و بي ثمر تالش كرد دستش را رها كند 

بايد ... بايد . شق و لجبازي بودم  چه دختر كله. البته خودم خبر نداشتم . من همان روز كنار درياچه تو را بخشيدم  _

 . از آن روز تا به حال به خاطر آن كار تاسف خورده ام ... اعتراف كنم كه 

اصال ما براي دوستي با همديگر به دنيا آمده ايم . ما دوست هاي خوبي براي هم مي شويم : گيلبرت با خوشحالي گفت 

ده ام ميخواهي در خانه به درس خواندنت ادامه بدهي ، درست شني/ اما تو راه رسيدن به مقصد را طوالني كردي . 

 . بيا ، تا خانه همراهت مي آيم . است ؟ من هم همين طور 

 . وقتي آني وارد آشپزخانه شد ، ماريال با كنجكاوي به او نگاه كرد 

 !!كي بود تا جلوي خانه با تو آمد آني ؟ _

 . او را روي تپه ي بري ديدم . گيلبرت باليت : د او پاسخ دا. آني احساس كرد بدنش داغ شده است 

قكر نمي كردم تو و گيلبرت آنقدر با هم صميمي باشيد كه نيم ساعت جلوي در : ماريال لبخند خشكي زد و گفت 

 . بايستيد و با هم حرف بزنيد 
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ه بعد دوست هاي خوبي باشيم اما به اين نتيجه رسيديم كه بهتر است از اين ب. ما دشمن هاي خوبي بوديم ....نبوديم  _

ما بايد پنج سال !!مي داني ، ماريال . واقعا نيم ساعت آنجا ايستاده بوديم ؟ براي من به اندازه ي چند دقيقه گذشت . 

 . حرف نزدن را جبران كنيم 

ه هاي باد به آرامي ال به الي شاخ. آن شب ، آني مدتي طوالني با احساسي خوشايند جلوي پنجره ي اتاقش نشست 

ستاره ها برفراز صنوبرها ي نوك تيز داخل گودال مي درخشيدند و و . گيالس مي وزيد و عطر نعنا به مشام مي رسيد 

 . روشنايي اتاق داينا از ميان درخت ها ديده مي شد 

د ، ولي از همان شبي كه آني از كوئين به خانه برگشته و پشت همان پنجره نشسته بود ، افق زندگيش بسته تر شده بو

با وجود باريك تر شدن مسير پيش رويش ، مطمئن بود كه گل هاي سعادت در اطرافش خواهند شكفت و در آينده كار 

او مطمئن بود كه ديگر هيچ چيز نمي تواند او را . صادقانه ، آرزوهاي ارزشمند و دوستي هاي پاك از آن او خواهند بود 

 . !گرچه همواره جاده پر از پيچ و خم خواهد بود از دنياي شادي ها و روياهايش جدا كند ؛ ا

 . به خاطر همه چيز سپاسگذارم ! اي خداي آسمان ها : آني زير لب زمزمه كرد 

 

 پايان 

^__^ 

  92  مرداد

 گروه تايپيست انجمن ديوار

 

  

  


