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هيرو آنا هوليس تك فرزند باركلي هوليس يكي از ثروتمندان آمريكائي در قرن نوزدهم كه با وجود 
پرستي عليه زيبايي خيره كننده اش فاقد ظرافت زنانه است و داراي افكاري بشر دوستانه و ضد نژاد 

شود و تنها كسي كه به ظاهر دوستش  برده داري ست كه باعث پراندن اغلب خواستگاران خود مي
هم با رفتن عمويش به ماموريت در آفريقا آنها  دارد پسرعموي ناتنيش كليتون ميباشد كه خواستگاري

نگبار جايي كه جادوگر سالگي عازم ز 21پدرش در  تهيرو بعد از فو . شود خود بخود منتفي مي) زنگبار(
بايد به اتمام برساند آنجا  رقم مي خورد و كاري را درآنجا  پير در كودكي به او گفته بوده كه سرنوشتش در

دريايي مي افتد  دچار طوفان و بادهاي موسمي ميشود و او به دست دزدانآنها  ، مي شود ولي كشتي
هيرو داراي احساسات ضد و نقيضي درباره  . نندرسا روز به مقصد مي 10ولي او را با احترام بعد از 

باشد و طي يك سري حوادثي كه در شهر  كاپيتان بدنام و عياش و ناجي خود مي“ اموري فراست”
شهر دچار طاعون مي شود ، تصميم براي ماندن و رفتن را آن  و اينكه دش اتفاق مي افتيبندري برا

 ... برايش سخت مي كند ولي
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 زندگي بين منطقه زير لب گفته بود چقدر در مشخص نيست كه چند كلمه اي كه پيرزن كف

گذاشت و اينكه  وست تأثيرچكلي هوليس از بستون ماسورهيرو آتناهوليس تنها فرزند با

وراثت هم در مطمئناً  . معلوم نيست ، مي شدآن  شخصيت و نظريات او تا چه ميزان مربوط به

كراين هوليس از طرفداران و  چرا كه مادرش هاريت . كل گيري شخصيت او بي تأثير نبودش

  . بود حاميان جدي موسسات خيريه و كارهاي عام المنفعه

از اين دقيقاً  افتاد غيرمنتظره در دام چهره اصيل و چشمان آبي هاريتكامالً  زماني كه باركلي

زنانه و شفقت و  را نشانه اي از طبيعتن آ زمانآن  گرچه در . خصوصيات او آگاه بود

فقط ظاهري نيست  دلسوزي جنس لطيف دانسته و دليلي بر اثبات اين مدعا كه زيبايي هارلت

در اشتياقش در كارهاي  آگاهي نداشت انتظار همسرش از او بود كهآن  آنچه از . نيافته بود

كلي ديد كه عروسش نه تنها از ربا هنوز ماه عسلشان تمام نشده بود كه . خير با او شريك باشد

 را وظيفه خود مي داند كهآن  بلكه هاي متعدد اعانه راضي نيست ، اضافه شدن نامش به ليست

 اعتراض به بي عدالتي براي خواستن در موسسات مختلف خيريه خدمت كرده و درعمالً 

به كار ،  دي چون شرابسعليه مفا برشديداً  ، رساله ها نوشته و پخش كند واصالحات 

  . نمايد كشيدن بچه ها ، فحشا و بردگي ، مبارزه

باستاني و  جو بود و عالقه مند به اسب ، شطرنج ، آثار باركلي مردي راحت طلب و صلح

مي  .نمايد  كرده و مشكالت همسايگانش را حل و فصلاصالح  هرگز نمي خواست دنيا را

دنيا پر از  فرد فكوري قبول داشت كههر  طبيعتاً . پنداشت كه هاريت زيادي سخت مي گيرد

بسيار  ، اما براي هاريت خشونت و ظلم و بي عدالتي است و هميشه هم خواهد بود

چنين  در حل و فصلشخصاً  مسئله را جدي گرفته وآنقدر  غيرضروري و غيرزنانه بود كه

كه  ادر واقع باركلي از شنيدن خبر حاملگي همسرش بسيار شاد شد چر . موضوعاتي بكوشد

برد ديگر  گمان كرد عالوه بر توليد وارثي كه هكتارهاي پهناور هوليس هيل را به ارث مي

 . تر مي شود انرژِي هاريت صرف تزيين اتاق نوزاد و كارهايي به مراتب آرامتر و خانوادگي

 كه هاريت به همان چيزي استدقيقاً  سالم باركلي با خود مي گفت كه يك خانواده بزرگ و



پرورش رمه  اطير يونان وسپسر هاي خوشتيپ و باهوش كه مثل خودش به ا .دارد  نيازآن 

  . كنند عالقه مند باشد و دختراني زيبا و سرزنده كه مادرشان را در خانه مشغول

 چند سطري از يك روزنامه مچاله شده و . اما امور به هيچ وجه بدين شكل پيش نرفت

 تنها به اين رويا بلكه به زندگي خود هاريت همبه جوش آمده همسرش نه  سريعاًاحساسات 

زيبا  اي قرهندست سرنوشت به شكل بسته اي شامل يك شال بافتني و يك جقجقه  . پايان داد

ازدواج كرده  يناجيكي از دوستان هم مدرسه اي هاريت كه با مزرعه داري اهل جور از طرف

مطلبي بود كه  ده بود حاويبسته بندي شآن  بود ظاهر شد و روزنامه اي كه جقجقه در

چهار فرزند ، زن بيست و يه  زني سياه و : متأسفانه نگاه مادر چشم به راه نوزاد بدان افتاد

، به  سال نيمه تا شش ساله ، بچه ها از يك ساله و خوش اخالق ، آشپز و رختشويي ماهر

  ... شوند ، فروخته مي طور جداگانه يا با هم ، مطابق ميل خريدار

براي هاريت كه  اما . ه هاي مشابه بوديگهي تنها نمونه اي از تعداد بي شماري اعالماين آ

سيلي بر صورتش  ، سنگدلي جمله آخر چون مخالف برده داري و نيز در انتظار نوزادشان بود

 ناگهان رنگش پريد ... هم ، مطابق ميل خريدار فروخته مي شوند به طور جداگانه يا با ... ، بود

بچه  ؟ هايش را كه از او جدا نمي كنند بچهمطمئناً  ولي : يي گرفته ، گريه كنان گفتو با صدا

بايد متوقف !  وحشتناك است!  است شرم آور .حق ندارند چنين كاري كنند  ؟ هاي خودش را

  ؟ كند اوه خداي من ، چرا كسي متوقفش نمي!  ... شود

بدگويي در مورد  انگيز بود و شروع به ورق مچاله شده روزنامه را رها نمود گويي حشره نفرت

جقجقه و روزنامه را  داري كرد و عاقبت با عصبانيت شال و هاي طرفدار برده تمامي سازمان

اي به آستين گشاد  قاپيد و با خشونت در آتش بخاري انداخت و در اثر سوختن كاغذ شعله

باركلي بسرعت به  كهپارچه نازك ناگهان آتش گرفت و علي رغم اين .لباس هاريت افتاد 

واقعه ، يك  سمت او پريد و با دست آتش را خاموش نمود ولي سوختگي درد و شوك اين

  . روز و نيم بعد موجب زايمان زودرس دخترشان و مرگ خود هاريت شد



سال داشت و تجربه  كي هنگام ازدواج با هاريت سي و .ازدواج نكرد  مجدداًهرگز  باركلي

 او با رد پيشنهاد . ي متقاعدش نمود كه از ازدواج مجدد پرهيز نمايدزندگي زناشوي اندكش از

سالم  سخاوتمندانه خواهرش لوسي در مورد اينكه بچه بي مادر را در ميان خانواده پرجمعيت و

دليل  گرچه دليل اصلي رد پيشنهاد جولي به .خانواده اش را شوكه كرد  ،خودش بزرگ كند 

بلكه به اين  زاد جيغ جيغوي قنداقي خوابيده در گهواره نبوداحساسات پدرانه اش نسبت به نو

ميسسيونرهاي مذهبي كار  خاطر بود كه لوسي هم معتاد به انجام امور خيريه بوده و در زمينه

  . مي كرد

از مادرش پيروي كند و خانمي فعال و  باركلي به هيچ عنوان قصد نداشت بگذارد كه دخترش

يك زن در خانه بود نه پشت سكوهاي  ه نظر او جايطاز نق . صداي امور خيريه شود و پر سر

ي كه پرستار بعدازظهر بيمار در همان خطابه و اگر چند سال بعد ناچار به عيادت دوستي

داده بود در آخرين حراج خيريه اش كمك كند  به خواهرش لوسي قول بينموريدخترش خانم 

گرچه  .وشتي كه پدرش مايل بود دچار مي شد سرن به همان الزاماً هيروانا احتماالً، نمي شد 

آقاي  اما غيبت موقتي .دختر هاريت كراين بود  ئن بود چون باالخرهمچندان هم نمي شد مط

كاري كه هرگز  . بيدي جيسون از هوليس هيل هموار كرد هوليس راه را براي مالقات محترمانه

  . نداشت با حضور ارباب خانه امكان

، فالگير از تابرون  پسر افرايدي كلوبي نجيسون همچنين دختر هفتمي يگفته مي شد كه بيد

زيرا افراد زيادي در  ، شايد حقيقت داشت ايرلند بود كه به جرم جادوگري سوزانده شده بود

 حس ششم قوي داشته و سون پيريرا باور داشتند و نيز قبول داشتند كه خانم جآن  بوستون

  . از اين افراد خانم كب اشترهوايس هيل بود و يكي . را پيشگويي مي كندآينده 

او مشغول  .مساعد است  خانم كب براي پيشگو پيغام فرستاده بود كه وضعيت براي ديدار او

بود كه دختر شش ساله  گرفتن فالش در مقابل دادن يك پاكت ته شمع و دو اونس چاي چيني

مي بود ولي پرستارش تا يك  اقشهيرو بايد در ات قاعدتاً . اربابش به درون آشپزخانه خزيد

 بينموريمسخره اي كه خانم  پاپايش هم بيرون بود و از گل دوزي .آمد  ساعت ديگر هم نمي



عادت داشت هر كاري دلش  چون داده بود كه مشغولش نمايد هم حوصله اش سر رفته بود و

طبقه ي پايين آبنبات به  و خواست انجام دهد گلدوزي را كنار گذاشت و براي گرفتن شيريني

  . آمده بود

تاريك بود ولي هيرو مي توانست صداهايي از  هنوز چراغ ها را روشن نكرده بودند و سرسرا

 وآرامي  راهروي سنگ فرش شده مي تابيد پس به نوري از در نيمه باز به .آشپزخانه بشنود 

 هسسايه ي قف در از الي در نيمه باز گذراند و سمت رفت و بدن كوچكش راآن  با نوك پا به

نشسته بود آنجا  غريبه اي كه با كالهي بلند و قديمي بزرگ ايستاد و از ديدن عجوزه ي پير و

رده چه يزير لب از مالقات هاي غيرمنتظره مرداني س پيرزن داشت به خانم كب .خشكش زد 

  . از زن زيبايي كه نشانه ي خوبي نبود خبر مي داد و و سفرهايي به خارج از كشور

اگر دستم به اين  .آليس تيلزي است حتماً  :گفت آمد  كب كه نفسش از هيجان درنمي خانم

  ... گفتي خوب مي ...دختره پررو برسه 

واسه چايي  . ديگر چيزي نيست:  ولي بيدي جيسون دست گوشت آلودش را كناري زد و گفت

پول  مگرچه البد بايستي از اربابت تشكر كنم چون مي دون . ا متشكرمه و ته شمع

  . هيچكدومشونو ندادي

مجذوب حرف هاي پيرزن شده بود او  خانم كب هم كه با عالقه هيرو هيچ صدايي درنياورده و

گر بود چون علي رغم اين كه پشتش  نوه ي يك جادوواقعاً  را نديد ولي شايد بيدي جيسون

ر بيدي پيره يه بيا اينجا بزا خواي بچه ؟ چي مي:  به هيرو گفت به در بود ناگهان برگشت و

توت ربعد پيرزن ف . كميابي هم داري يشكلوخ چه، واي واي چه دختر بزرگي  .نگاهيت كنه 

.  كج شده اش اشاره كرد كه هيرو از تاريكي درآيد با انگشتان چروكيده و قهقه اي سر داد و

زير شلواري چروكيده و پيش بند با گيسواني  و دختر بچه ي كوچك در لباس مخمل قرمز

  . روسري روبنده اش بيرون زده بود مقابلش ايستاد لوطي رنگ سركش كه به طور نامرتبي ازب

  ؟ راجع به چي حرف ميزني ؟ هستي تو كي:  هيرو با عالقه پرسيد



به  ، فوري برگرديد چيزي نيست كه به شما مربوط باشه خانم:  خانم كب با اوقات تلخي گفت

به  بريد وگرنه االن پرستارتون هم .ي بياييد پايينحق نداريد يواشك اصالً، شما  اتاقتون

  . دنبالتون مي آيد پايين

  ؟ ، شما چه كار مي كنيد نبرده اتاقم هم . يك بسته برده خونه عمه لوسي بينموريخانم -

  . داشتم كف دستش را مي خواندم-

  ؟ را كف دستش-

 كه چي ، اش اونجاستونن سپس همه ميدبدون كه واسه كسايي كه ن . ، دستش را بچه بله-

كس خيلي روشن اونجا  سرنوشت هر . ، همه اش اونجاست بله بله . مي شي و چي سرت مياد

  . شده نوشته

 هيرو به كف دست كوچكش خيره شد ولي چيزي جز خطوط دست و يك لكه جوهر كه سعي

  ؟ سرنوشت چيه:  پس پرسيد . ، نديد دهانش پاك كندآب  را باآن  كرده بود

  . خوش شانسي ها و بدشانسي هات . وقتي بزرگ شي سرت مياد هرچي كه-

اون پيره پس  . ولي خانم كب كه ديگه بزرگ شده:  كنان گفت هيرو با اوقات تلخي اعتراض

  ؟ باشه چطور مي تونه سرنوشت داشته

  . ، زود بيرون همين االن از آشپزخونه ي من ميري . بسه ديگه:  خانم كب به تندي گفت

خنديد آنقدر  هيرو همينطور هم بيوه ي جيسون كه از حرف . ز خانم كب نمي ترسيداما هيرو ا

بدون كه هميشه  خب:  كه چشمانش در البالي چروكيدگي هاي زردرنگ صورتش ناپديد شد

كه چقدر پير  فرقي نمي كند .هست كه راجع بهشون هيچي نمي دوني آدم  چيزايي جلوتر از

هست كه نمي  ، هميشه يك چيزي وزهاي بعدتر يا هفته ي بعد، ر هاي فردا مثل اتفاق . باشي

  . دوني

  ؟ دونيد شما مي:  هيرو با چشماني به گردي يك سكه پرسيد



بود از  چشمان سياه و كوچك بيدي جيسون كه علي رغم سنش هنوز بسيار روشن و باهوش

 ز چندبعد ا . ميان چين و چروكهاي صورتش به چشمان خاكستري رنگ هيرو خيره شدند

، گويي مشغول صحبت با خودش  لحظه در حالي كه نگاهش را برمي گرفت با زمزمه اي خفه

نمي  اما وقتي . ، بعضي وقتا نه ، بعضي وقتا آره نه هميشه ... نه هميشه:  ، گفت نه با بچه است

 ، شن ، به اون احمقا چيزي نمي گم كه مي خوان بشنون و به همون اندازه هم راضي مي دونم

كوچكي  پيرزن قهقهه ي ديگري سر داد و با دست پنجه مانندش دو بسته ي!  ايد هم بيشترش

ديگه :  داد كه خانم كب برايش روي ميز گذاشته بود را برداشت و در جيب كهنه ي لباسش جا

  . خداحافظ خانوم كب  .، به زودي بارون هم مياد شب سرد و تاريكيه . بايد برم دنبال كارم

در مورد :  گرفته گفت ي از جايش بلند مي شد كه هيرو جلو رفت و با صدايداشت با سخت

 چيز منو ... بتوني چيز ؟ فكر مي كني ؟ يعني وقتي بزرگ مي شم چي مي شه من هم مي دوني

ديده بود خانم كب دراز كرده  ، همان طوري كه هيرو دستش را دراز كرد ؟ اسمش چي بود ...

؟ اگر بخوام سرنوشت  مجاني:  گفت رش را تكان داد و به تلخي، اما بيدي جيسون پير س بود

بدوني هرچي مي خواي بدوني بايد  ؟ بايد همه رو مجاني بگم پس زندگي ام چطور بگذره

  . ، مي دونم كه مي ده او پولش رو مي ده . به بابا مي گم:  هيرو نفس زنان گفت . پولشو بدي

، به تو مي گويم كه اجازه نداري  كاري نمي كني همچين اصالً:  خالت كرددخانم كب مضطرب 

، حاال دختر خوبي باش و اينقدر اذيت  اذيت كني واسه چيزهاي كوچكي مثل اين پدرت رو

  . بدهم نكن تا بهت يك تيكه نبات

ناگهان برايش  . ، من مي خوام سرنوشتمو بدونم من نبات نمي خوام:  هيرو لجوجانه گفت

  . مسئله ي مهمي شده بود

؟ شنيدي كه خانوم جيسون  چي مي خواي سرنوشتت رو واسه:  خانم كب با عصبانيت گفت

  . خوبي باش ؟ حاال ديگه دختر ، نشنيدي گفت همه اش دروغ است



گشت تا يك  متوجه حرفهاي او نبود چون داشت داخل جيب پيشبندش را مي اصالًاما هيرو 

هاي گذشته  زه گرفته بود و طي ماهگل سينه ي طال را كه از درون كلوچه ي كريسمس جاي

شيء  چه . حتي اكنون هم با ديدنش كمي مردد شد . ، درآورد نفيس ترين دارايي اش بود

آن  پس . ، خيلي قوي بود شدني و مخرب حوا ، اين ميراث نابود اما كنجكاوي . قشنگي بود

 مي . هت مي دممن پول ندارم ولي اينو ب:  را به سمت بيدي جيسون گرفت و با خشكي گفت

  . طالست ... ؟ اين ، نمي توني توني بفروشيش

بي ارزش انداخت و بعد به صورت مشتاق و  بيدي جيسون با تحقير نگاهي به گل سينه ي

، موذي و  او پيرزني طماع . خودداري كرد ، اما اگر مي خواست بخندد . نگران بچه خيره شد

اك سپرده خاما اكنون خاطرات به  . مشكل ياردروغگو بود و تصور اينكه روزي جوان بوده بس

 براي لحظه اي به گل سينه بي ارزش از اي از كودكي فراموش شده اش برايش زنده شد و

 مثل طال زير نور كم . شيئي زيبا و براق و با ارزش فوق العاده . دريچه چشم هيرو نگاه كرد

 ارزشش بيشتر از بسته هاي كوچك، به نسبت  .آمد  گل سينه مزد به خوبي به نظر مي ، اتاق

شكر با سكه هاي معدودي بود كه در عوض زمزمه هاي كليشه اي و تكراري  ، ته شمع ، چاي

، دريافت  براي جلب توجه زنان ساده لوح كه هرگز از شنيدنشان خسته نمي شدند مي گفت كه

 بده فرزند نه دستت را .بله حاال مي شه  : بيدي جيسون خودش تعجب كرد كه گفت . كرد مي

 . است دست ديگر مهم . روآينده  ، اون گذشته رو نشونت مي ده نه دست چپ ، نه

آن  دقت به ر و پنجه مانندش گرفت و بايدست كوچك صورتي رنگ را در ميان دستهاي پ

فكر  طوالني كه حوصله ي هيرو سر رفت وآنقدر  . سكوتي طوالني حكمفرما شد . نگاه كرد

سرنوشتي  اصالًبرعكس خانم كب  ، يزي براي گفتن وجود ندارد و شايد اوچ اصالًكرد شايد 

و  با هيجان انگشتانش را مي شكست و صداي تنفس سنگين ، خانم كب بسيار عصبي .ندارد 

 . عصبانيش با صداي آواز كتري روي اجاق و تيك تاك ساعت آشپزخانه مخلوط شده بود

 مي گشت و به هيرو دستور داده مي شد كه بهلوسي بر از منزل عمه بينموري خانم بزودي

 . برگردد اتاقش



داشت به خانم كب  با وقتي كهكامالً  ولي باالخره بيدي جيسون لب به سخن گشود اما صدايش

بار صدايش گرفته  اين . فرق داشت ، زن زيبايي كه نشانه ي خوبي نبود ، خبر مي دادآن  از

آب  و باد و خورشيد در دستت است« : ي شد گفتا زمزمه اي كه به سختي شنيده مببود و 

چروكش به كف دست  صورت پر» سياه باران گرم و جزيره اي پر از مردان ... شور و باران

نيمي از دنيا را پشت سر مي گذاري تا « . آرامتر هيرو نزديكتر شد و زمزمه ي صدايش حتي

در كمك به  ... ند كمك كنيبه كساني كه منتظر كمكت هست كاري را كه بايد انجام دهي و

براي مرگ گروه اول سخناني  . ماندن عده ي بيشتري مرگ عده اي دست داري و به زنده

 يدستت بر رو . گروه دوم تشكري برايت نيست درشت و سخت مي شنوي و در مورد بقاي

چه در تمام زندگي ات آن . نفعي براي تو نيستآن  اما از ، طاليي غيرقابل شمارش . طال است

 ميآن  و خودت بر روي ... خودت مرتب كرده هميشه تختت را ، را كه بايد انجام مي دهي

  »... خوابي

سرش  . بر صندلي تكيه داد ، دست هيرو را رها كرده زمزمه ي ترسناك خاموش شد و پيرزن

گل  .آمد  به نظر گيج مي . از چيزي خالص شود خواست گويا مي ، را به تندي تكان مي داد

ولي او  . را برداشت و به سمت بيدي گرفتآن  هيرو خم شد و . ه بر روي زمين افتاده بودسين

شور و درختان جارويي آب  باد و ... به درد من نمي خوره نگهش دار بچه« : غرغركنان گفت

» ... و بارانآفتاب  ، مي ميرند در زير كه مي ميرند شكل و مردان قهوه اي و سياهي

 سياه و كهنه اش را بر دوش پيچيد و در حاليكه چيزي ت در رفت و شالتلوتلوخوران به سم

  . كرد از در آشپزخانه بيرون رفت مي در مورد سگها و مردان مرده زمزمه

مردان سياه و  ؟ نگفتم تمامش دروغه ... حاال ديدي : گفتباتي خانوم كب با صداي بلند و عص

پاپايت چه ميگه  . فاتي پر مي كنيرچنين مزخ اكله ات را ب!  كهواقعاً  .درختان جارويي شكل 

بزرگ سفيد و آبي رنگ محتوي نبات را  با سرعت به سمت قفسه اي رفت و ظرف ... اگه

 ، مال تو : بيابد برداشت و به هيرو داد بدست گرفت و بزرگترين تكه نباتي را كه مي توانست

و ديگه هم اجازه نمي دم پاشو تو بدجنسه  اون يه زن پير و . بمكش و دهن كوچولويت را ببند

منم دلم نيومد بدون اينكه بهش كمي خاك  فقط اومده بود گدايي . آشپزخونه ي من بزاره



آمد  خوشش نخواهدمطمئناً  اما پاپايت . بره ، چايي بدم و بگذارم كنار اجاق خودشو گرم كنه

آفرين دختر  . كن همه چيز رو فراموش خب ، مبادا بهش بگي و منو تو دردسر بيندازي .

 . خوب

 ... شور و جزيره اي پر از مردان سياهآب  و باد وآفتاب  .. ولي هيرو هرگز فراموش نكرد

  ؟ هايي مثل جارو وجود داره درخت آيا : روز بعد از پدرش پرسيد

 ؟ مثل جارو : بسيار لوسش هم مي كرد لبخند زد و گفت كلي با حوصله به تنها فرزندش كهربا

  ؟ درخت نخل با تو صحبت كرده چه كسي در مورد ؟ خت نخل استمنظورت در

  ؟ كرد كجا ميشه پيدايشان . همينطوري پرسيدم ، هيچكس- ـ

جاهايي  . دارند را خيلي دوستآفتاب  چون ، در تمام مناطقي كه هوايش خيلي گرم باشه- ـ

 . هند و آفريقا ربي ،هند غ و جزاير لوئيزيانا ، مثل فلوريدا

  ؟ نيست در بوستون- ـ

 كراثر پلوتا ليگورگوس هباركلي كتاب زندگينام . بگذار نشانت بدم در بوستون نيست ، ، نه- ـ

اقيانوسها و كشورهاي سرد  بود قطبها وآنجا  بزرگ جغرافيايي كه هرا روي ميز قرار داد و با كر

به اينجا مي آن  قبايل مختلف ي كه سياهان از، جاي اينجا آفريقا است:  و گرم را نشانش داد

 پيگمي ههفت پا بلندي دارند يا از قبيل ، از قبايل زولو و هوهنتوتس كه مردانش بيش از آيند

  . كه قدشان فقط تا زانوي توست

  ؟ ساري بوكر ؟ مثل واشنگتن چاد و سياه -
  . درسته -
هاي  سياهآنها  خانم كب مي گه،  آيند ماري بهم گفته از مي سي سي پي ميآنها  ولي -

گيرندشون و پيش ارباباشون برشون مي گردونند كه  فراري هستند كه يكروزي دوباره مي
  ؟ حقشونو بگذارند كف دستشون پاپا ، يعني چي حقشون را بگذارند كف دستشون



ولي بعد حرفش را به سرفه اي  ...كب فقط يك پيرزن  خانم: باركلي با عصبانيت شروع كرد 
سي سي پي آمده باشند ولي پدرها و پدربزرگهايشان از  ، شايد هم از مي خب:  بديل نمودت

  . اند آفريقا آمده
  ؟ نداشتند را دوستآنجا  ؟ مگر چرا -
، ولي براي كار در مزارع به برده احتياج است پس  داشتند ، فكر مي كنم كه دوست چرا -

كشتي به اينجا مي فرستند تا به قيمت خوبي  را مي گيرند و با بعضي ها اين مخلوقات بيچاره
 برده به دنيا آمده و كشوري از خودشانآنها  و بچه هاي بچه هايآنها  بفروشند و بعد بچه هاي

  . ندارند
  ؟ گردند چرا برنمي -
 بعالوه نمي دانند كجا بروند . ديگر الزم است كه ندارند چون پول و كشتي و خيلي چيزهاي -

  . بزرگ است آفريقا خيلي ، ، مي داني هيرو
  ؟ چقدر بزرگ -
شير و زرافه و فيل و ميمون و عاج هست و آنجا  در  .خب بزرگتر از آمريكا و وحشي تر -

  . هايشان قرار دارد مرداني كه سرهايشان در زير شانه
پيشبند آهار زده به ميان شانه هايش فرو برد و چانه اش را  هيرو سرش را در ...مثل اين  -

  . سباندچ اش
اما كم كم مناطق  . مورد آفريقاي مركزي نمي داند شايد هنوز هيچ كس مطلب زيادي در -

روزها مرد سفيدي از كوههاي ماه باال رفته و  ناشناخته كشف مي شوند و يكي از همين
  . كند گنجهاي سليمان شاه را پيدا مي

  ؟ پاپا آفريقا جزيزه است -
، اين لكه  ببين:  بر روي كرده جغرافيايي اشاره كرد و گفت ، باركلي با مدادي نه قاره است -

، ماداگاسكار است و اينها جزاير  ، اين كه بزرگتر است هستند هاي كوچك دور و بر جزيره
، جايي كه درختان ميخك و ساير ادويه هايي كه خانم كب در  زنگبار است كومورو و اين هم

 . مي رويدآنجا  ريزد در كيك كريسمست مي
 بعد . ادويه ها مي گرددآن  شده بود كه گويي به دنبال هيرو طوري به لكه هاي كوچك خيره

، چون اسم  پس همين را انتخاب مي كنم:  محكم گفت گذاشت وآن  انگشت كوچكش را روي
  . اسم قشنگي داشته باشه قشنگي داره و منهم مي خواهم جزيره ام

  ؟ خودت چيست ه، اما منظورت از جزير تموزون اس ، ؟ بله اسم قشنگي است زنگبار -



  . برومآنجا  وقتي بزرگ شدم قرار است به -
  ؟ چه ؟ براي راستي دخترم -
  . كنم كه يك كاري ...كه  -
  ؟ ؟ ها هيرو از ميخك كني هايت را پر جيبآنجا  مي خواهي در -

خوب و مفيد  ، فكر مي كنم يك كار نه : قرار داد و گفت هيرو با دقت سؤال را مورد بررسي
  . باشد انجام دهم كه خيلي هم زيركانه

و به تندي  ...ذار اميدوار باشيم كه مثل گب . رسي دخترم راستي؟ خيلي مطمئن به نظر مي -
حرفش فوراً  ، ؟ اگر هم چنين بود مادرت نشوي مي خواست بگويد مثلواقعاً  آيا . شد ساكت

، نمي خواهم  عمه لوسيت نشوي:  گفت را عوض كرد چون پس از مكثي كوتاه در عوض
نادان از خودراضي شوي آدم  هميشه گرفتار و كله خشك يا يكآدم  وقتي بزرگ شدي يك

   . فكر نمي كنم بتوانم تحمل كنم
  ؟ پاپا نادان از خودراضي يعني چهآدم  -

 بينموريآن  همه اش تقصير . وقت اينطوري حرف مي زني ، هر مثل تو:  باركلي با خشم گفت
مي خواند و مغزت را اصالحات  كتابهايي در مورد برايتحتماً  ، ك سبك مغز جدي استخش

، نموده  اينكه كار خير تنها كاري است كه بايد انجام داد پر از حرفهاي دهان پر كني در مورد
لباس پوشيدنش و اينكه عمه لوسيت تصديقش مي كند حدس مي  ، بايد اين را از طرز است
 يك فضل فروش از خود راضي كوچولوي نيكو كار تبديل كنند دهم تو را به، اجازه نمي  زدم

، بهتر از خانم  يك پرستار قشنگ و شوخ كه از تو . گيرم برايت يك پرستار ديگر مي! 
  . زودتر اين كار را انجام دهم ، بايد هر چه مراقبت كند بينموري

اركلي هوليس كه مرد راحت طلبي دردسر زيادي داشت و ب ، چون البته چنين كاري انجام نشد
زندگي آرام  ، سوار كاري و روند مانعي بر سر راه مطالعه بود ترجيح مي داد از هر كاري كه

،  ، مربي هيرو باقي ماند و او همانطور لوس بينموريپس خانم   .، اجتناب نمايد اش ايجاد كند
، و همچنان اطمينان داشت  ، راضي از دانايي اش بزرگ شد انكاري فكور و به طور غيرقابل

، كه البته اگر به خاطر مخالفت شديد پدرش نسبت به هر نوع  رفت كه روزي به زنگبار خواهد
چون (حتي يك شب را خارج از هولس هيل بگذرانند نبود  مسافرتي كه موجب مي شد

سالهاي شايد در اوايل ) ولگردي طويل المدت تعبير مي كرد باركلي با اوقات تلخي سفر را به
  . فراموش مي كردكامالً  را ، مسافرت به زنگبار نوجواني

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مودل 



تمام قدرتش را صرف ترغيب پدرش به انجام مسافرتي به  طي سالها كه هيرو بزرگتر مي شد
، نمود و باالخره  عمويش كه همسر سناتور معروفي بود دور واشنگتن براي مالقات دختر

 دعوتي از ساير اقوامشان در كاروليناي جنوبي براي سفر به ، بودندآنجا  شد در مدتي كه موفق
سرسختي دخترش باشد  باركلي هم كه در مواردي مي توانست به ولي . دريافت نمودندآنجا 

  . بردارد و در نهايت هيرو بدون او رفت حاضر نشد حتي يك قدم بيشتر
ميكنم اين  فكر:  تسليم تقدير شده بود آهي كشيد و گفتحالي كه  در باركلي موقع خداحافظي

به محلهاي آمد  كرايها متخصص رفت و تمام . حالت را از خانواده مادريت ارث برده اي
 ولگرديآدم  شايد اگر او هم زنده ميماند مثل تو  .مادرت شده اي خيلي شبيه . مختلف هستند

مطمئن هستم كه طبيعت  ... يرو تو بايد پسر ميشديه ميداني ... البته به بلندي تو نبود . شد مي
  . مورد تو در آخرين لحظه عوض كرده است را در نظرش

داده او  و هيرو براي اولين بار فكر كرد كه شايد پدرش ترجيح مي باركلي دوباره آهي كشيد
همين دليل كه هنگام نامگذاري بجاي اينكه به ياد مادرش نامش را  پسر شود و شايد به

 هرگز براي زنانه بار آوردنش تالش زيادي نكرده بودمطمئناً  . شد ناميده هيرو بگذارد اريته
آموختن تيراندازي و  پافشاري كرايها و خواهرش لوسي باعث شد كه به هيرو اجازه .

تحصيالتش گرچه  . و بنويسد قبل از اينكه بدوزد بخواند قبل از اينكه بنويسد . سواركاري دهد
بود ولي پدرش هرگز سعي در تغيير نظارتي كه از مربي يا عمه لوسيش  بينموري مبرعهده خان

هاي تحريف شده اي كه از كتابخانه هاي  بود و يا مانع خواندن داستان گرفت نكرده مي
  . شد نمي گرفت عمومي مي

كه در  استو هاريت بيچر خانم هيرو در سن تأثيرپذير چهارده سالگي داستان معروف
عدالتي و خشونت و پليدي  پ شده بود را خواند و متقاعد شد كه دنيا پر از بيچا1852سال

تام موفق شد در ذهنش  كلبه عمو .كاري در موردش صورت بگيرد فوراً  است و اينكه بايد
شاگرد ، روند كار  هم در ادامه بينمورياحساسات ضد برده داري را بوجود آورد و خانم 

كشيش بخش انجام  مورد شيطاني بودن تجارت برده كه توسطجوانش را به سخنراني هايي در
  . برد بود مي بالمرستون لرد شد و اقتباسي از سخنان مي
شده روي هم جمع كنيم اگر  اگر تمام گناهاني را كه بشر از ابتداي خلقت تا كنون مرتكب-

هستند كمتر آن  ببرده داران مرتك از ميزان گناهي كه تجار شيطاني برده ومطمئناً  بيشتر نباشد
  . نخواهد بود



 جنوبي نظر هيرو را نسبت به برده داري متعادل كرد چرا كه برده هاي ايناما سفرش به كارولي
مراقبت بودند بلكه گيورد النگلي و مباشرش  نه تنها سالم و خوشحال و تحت النگلي خانواده

 كه در النگلي سكالريسا هولي دخترعمويش .نداشتند لگري سيمون هم هيچ شباهتي به
اعتراف نمود كه راهي  به دنيا آمده و بزرگ شده و در اصل مخالف برده داري بود ماساچوست
كل  . باشيم مثل اين است كه در تله اي گير كرده:  داد او براي هيرو توضيح . بيند جز اين نمي

م نه تنها خودمان ا آزاد كنيرسياهان  اقتصاد جنوب بر برده داري بنا شده است و اگر قرار باشد
چرا كه بدون برده داري جنوب يك روز هم  . ايم را هم بدبخت كردهآنها  نابود شده ايم بلكه

 ؟ ميدهد صورت چه كسي به سياهان غذاآن  شويم و در همه ورشكست مي . وردآ دوام نمي
 كنند نمي هاي قشنگشان هيچ كاري ضد برده هاي شمالي با همه حرفمطمئناً  ؟ يا لباس و كار

 كند بر وجدانم سنگيني مي بينم گرچه گاهي اوقات مثل باري من كه هيچ راهي جز اين نمي .

.  
كرد و  ري هاي خارج از كشور وجدانش را راحت مينشديد در ميسيو خانم النگلي با فعاليت
شود كرد پس در عوض بايد براي  برده هاي آمريكا كاري نميآزادي  باور داشت كه اگر براي

سوي درياها فعاليت نمود و به دخترعموي جوانش به آن  رنگارنگ وضع نژادهايبهبود 
افزايش تأسف آن  وحشتناك زنان در آفريقا و آسيا شرح داد كه نتيجه مورد زندگي وضوح در

حرمها و اندروني ها به بدي  بود كه وضعيت زندگي شان در خواهران بي تمدنش براي هيرو
  . وضع هر برده اي بود

درحاليكه  . بود دالنهاهيرو سرنوشت اين زنان غمگين بسيار خشونت بار و غيرع نظر به
ميليونها بدبخت در  . مترقي بهرمند است در كشوري متمدن وآزادي  خودش از تمام مواهب

ناچارند در سختي زندگي كنند و بميرند و به خاطر عدم آگاهي لقمه اي براي  مشرق زمين
زنداني در  ميليونها فرد مجهول و زجركشيده زنهايآن  دايگاهي او حتي ص . باشند سفره

 بيمار را مي حرمها و اندروني ها و برده هاي محبوس در انبارهاي باريك كشتي ها و فقيران
  . كنند شنيد كه از او طلب ياري مي

هاي شديد پدر و خانواده اش  پرستاري ياد بگيرد و علي رقم مخالفت پس هيرو تصميم گرفت
بيمارستان خيريه محلي ميرفت كه مسئوالنش بسيار هم از خدمات  يه روز به يك هفته اي

 دكتر مسئول بيمارستان به پدر . برايشان نداشت خوشحال بودند داوطلبانه كه خرجي هم
مايه  ناراضي اش اطالع داد كه دخترش نه تنها يك پرستار به دنيا آمده بلكه براي همجنسانش

هوليس عده اي از بيماران ما افراد بسيار خشني هستند اما آقاي  : او گفت . افتخار نيز هست



همان حضور  . شود چشمانشان برق ميزند دخترتان وارد مي بايد ببينيد كه چطور وقتي
 . شد خوب خواهندحتماً  ميدهدآنها  دهنده است و با اعتماد به نفسي كه بهآرامش  دخترتان

 اما باركلي با چنين.  پرستند حتي بدترينشان او را ميآنها  همه . همين نيمي از مبارزه است
 هاي هيرو از بيمارستان را با مخلوطي از ناباوري و يافت و مالقاتي هايي تسكين نم تعريف

گردي  در سرت برمي دانستم با چه افكاري اگر مي:  گفت او با تلخي مي . تنفر مينگريست
او  . كارولينا بروي ها براي ولگردي به گذاشتم كه با النگلي شكستم و نمي دستم را مي

دخترش داشته تا توضيحات آينده  كوتاهشان در واشنگتن اثر عميقتري در نميدانست كه توقف
مهمانهايشان پذيرايي  چرا كه عموزاده هايشان در واشنگتن ولخرجانه از . النگلي كالريسا

ستمداران تشكيل ميدادند هيرو سيا كه دوستانشان را تعداد بي شماري ازآنجا  ميكردند و از
با آن  يعني برده داري و مركز اصلي فرصت پيدا كرد كه در مورد موضوعات مورد عالقه اش

به بحث پردازد و وقتي چند ماه بعد خبر آنجا  تعداد زيادي سناتورها و نمايندگان دستپاچه شده
را اتفاق آن  باركلي،  شنيدند به سمت كنسول آمريكا در زنگبار راناتائيل  انتصاب عمويش

سرنوشت كه ابتدا هيچ كدام درست نبود چرا كه در  را نشانه اي ازآن  عجيبي دانست و هيرو
مهماني عصرانه در منزل دخترعمويش باعث شد كه اسم  واقع مكالمه يك ساعته هيرو در يك
و در يك  زنگبار در مغز يكي از مهمانان بانفوذ ثبت شود هوليس به عنوان ارتباطي محكم با

  . شغل پيشنهاد گرددآن  هوليس براي انتصابناتائيل  نام موقعيت مناسب با يادآوري اين
 چندان از اين انتصاب راضي نبود ولي چون مرد وظيفه شناسي بود مخالفت نكرد وناتائيل  عمو

نميشد  . بود ناآگاه از مسئوليتش در اين امر بين خوشحالي و حسادت گير كردهكامالً  هيرو
هم خواهند رفت و  كريسي عمو و دختر ابي عمو زن، جزيره خودش ، نگبار كه به زباور كرد 

برود وجود نداشت آنها  اما امكان اينكه او هم با ... فقط اگر ... فقط اگر...  كلي همينطور هم
سري پباركلي ناگهان از نا ازير. چون ارتباط بين دو خانواده بتازگي به وخامت گراييده بود 

  . رادرش بدش آمده بودب
نامگذاري دخترش باركلي بسختي نظرش را در مورد نام نوزاد بي مادر  سالها پيش در مراسم

،  فقط صبر كنيد او در اعتراض دسته جمعي خانواده شوكه شده اش گفته بود . بود پيش برده
سيار زيبا او ب . كنند را شنا مي هلسپوتت روزي تمام مردان براي خاطر رسيدن به او تنگه

  . ديد خواهيد-دختر من-شد خواهد
زيبا شده بود اما زيبايي بدون  در مورد آخرين پيشگويي اش درست گفته بود چون هيرو بسيار

 پسر دايي اش در جوشيا كراپن به طوري كه . زنانه ذره اي طنازي يا عشوه گري هاي



ن سالگرد يبيستم رد.  خوشگلترين دختر بوستون و يك موي دماغ واقعي:  موردش گفته بود
اثري از كسي كه  زمان ديگر در خطر ترشيدگي قرار داشت هنوزآن  تولدش كه طبق معيارهاي

شد  كه مي كليتون مايو شا ناتني مگر ناپسري خوش تيپ عمو،  به خشكي رسيده باشد نبود
 نمودند يسرهاي زيادي هيرو را نگاه كرده و تحسين م . هلسپوتت ناميد او را شناگر احتماالً
 مي عقب نشينيفوراً  از راه دور چرا كه همه پس از آشنايي بيشتر سرخورده شده و ولي فقط
دختري با قيافه  پسران جوان بوستون افسونگري ها و طنازي هاي شيرين زنانه . كردند

ميكرد و شرم رو نبود و  در چشمانشان نگاهمستقيماً  معمولي را به يك الهه زيبايي يوناني كه
كليتون مايو ثابت كرده بود  . ميدادند حس يك الس زن را ميداد ترجيحآنها  وه نميگفت و بهيا

  . در نظر دخترش در مورد كلي بسيار غيرقابل تحمل بود كه تنها استثنا است اما باركلي
ميدانست كه پدرش نگران كمبود خواستگارانش است ولي از توجهات مايوي جوان كامالً  هيرو
بسيار ناراحت ميشد و وقتي كليتون مايو قبول كرد كه در مقام نيمه رسمي  دخترش هم به

  . نمودآرامش  محرمانه كنسولگري همراه ناپدري اش به زنگبار برود بسيار احساس منشي
دلسوز بطور پنهاني برايش آورد كلي  هيرو ديگر كليتون را نديد ولي طي نامه اي كه مستخدمي

واقعي درخواستم را با پايداريم ثابت ميكنم و روزي ثروتمند  هيتما:  به او قول داده بود كه
كامالً  شادي بخش و نامه اي . مياز تو خواستگاري نمارسماً  شده و برخواهم گشت تا

كلي تنها يك بار  . نداشت وجودآنها  ، اما از طرفي هيچ رابطه عاشقانه اي بين غيرعاشقانه بود
ناگهان ترسيده و در آخرين  ، قصدش چون هيرو با فهميدن . هآنهم روي گون . او را بوسيده بود

كه آشفتگي ها و اضطرابات فرو  پس از رفتنش به زنگبار . لحظه سرش را عقب كشيده بود
نتيجه رسيد كه شايد به اين شكل  به اين،  نشست و هيرو توانست روي موضوع بهتر فكر نمايد

او نسبت به احساساتش در مورد كلي  نكرده بود چرا كه تا زماني كه پدرش دخالت ، بود بهتر
  . چندان اصميناني نداشت

  
***  

  
ديگر آن  اركلي به طور ناگهاني در اثر حمله ي قبلي درگذشت و پس ازب يك سال و اندي بعد

 . نگاه دارد و يا مانعي براي يافتن سرنوشتش باشدآنجا  بوستون نبود كه هيرو را هيچ چيز در
چون حتي خانم  ، اي بزرگ و خالي كه تحملش براي هيرو سخت بودجز خانه  هيچ چيز
هيرو آتنا  .كه بازنشسته شده و در كلبه اي در پسيلوانيا زندگي مي كرد  دبو هم مدتي بينموري



، و  كاري مي خواهد انجام دهد و به هر كجا كه بخواهد برود آزاد بود كه هر هوليس ديگر
، با خوشحالي و بدون  را به زنگبار دعوت كرده بود زن عمويش رسيد كه او وقتي نامه ي

شور و آب  وآفتاب  كه در مورد برپحتي لحظه اي هم به ياد بيدي جيسون  تأمل پذيرفت و
گرچه كليتون هم . بود و يا اينكه هر چي مي خواي بايد پولشو بدي نيفتاد  مردان سياه گفته
  . بود كه بايد در موردش فكر مي كرد يكي از مواردي

يكي از شركاي خطوط كشتي راني سريع السير  پسر دايي اش جوشيا كراپن به عنوان رئيس و
، حتي تصور اينكه دختر جواني  شوكه شده بودشديداً  ، كه هيرو اميدوار به كمكش بود كراپن

در ،  مي كرد كه مادر عزيزش كراپن بوده است البته هيرو نبايد فراموش،  از خانواده ي او
، آنهم بدون مستخدمه يا همراهي براي  باشد ري دريايي به چنين محل دوريخيال سف
، بلكه از موقعيت استفاده كرد تا  كمك نبود نه تنها حاضر به او . غيرممكن بود. مراقبتش 

كساني كه مي خواهند به ديگران كمك نمايند بهتر  برايش يك سخنراني كسل كننده در مورد
جوشيا به  . كنن تا خانه ي همسايه ها ، ايراد كند ودشان شروعارشان را از خانه ي خكاست 

تواند محدوده ي وسيعي براي ارضاي اميال  او گفت كه در همين ماساچوست هم مي
  . خيرخواهانه اش بيابد

شنايان نيز در مخالفت با آ وبلكه عده ي زيادي از اقوام  . كه مخالفت مي كرد البته تنها او نبود
ها نتونست نظر هيرو را عوض كند  اما نه سخنراني ها و نه مخالفت ، د نكردندتردي مسافرت او
 ه بود و هر چه را كه خواسته بودت، او هميشه راه خودش را رف نظر از قضيه كليتون چون صرف

نه فقط براي فرار از غصه ي  . ار برودباكنون مي خواست كه به زنگ ، و آورده بود ، بدست
كه جوشيا كراين آنطور  ، بلكه چون متقاعد شده بود يا ديدن كليدوباره  ايمرگ پدرش 

هميشه مي  او. خودش را متقاعد كرده بود كه خداوند مي خواهد او برود  متوجه شده بود
م نمي توانست او را ه، و هيچ كس  ام دادن وجود داردجكاري براي ان اربدانست كه در زنگ

انحصاري بود ، بلكه اكنون ديگر بيست و يك ساله تنها صاحب ثروتي  ، چون نه متوقف نمايد
  . و خانم خودشبود 
 جوشيا به اين جدال نابرابر پايان داد و برايش مقدمات سفر با يكي از كشتي هاي سريع پس

نمود و  السير خودش را فراهم آورد و همسر كاپيتان كشتي را هم به عنوان همراه هيرو تعيين
  . ار حركت نمودبو به سمت زنگهير 1856سال باالخره در بهار

  
***  



  
گويي مي  . دارد نزديك مي شود قربان : با صداي خفه زمزمه كرد »دافوديل« كشتي سكاندار
 شب تاريك پر از همهمه ي امواج به گوش كشتي دور دستي كه بهآن  صدايش در ترسيد
كوچك را  كه راه ورودي خليجي ، ميان صخره هاي مرجاني پر درختي مي گذشت ازآرامي 

  . ، برسد بود پنهان نموده
مقاصد غيرقانوني  برايآن  هم ازآنها  خليج آگاه بودند وآن  تنها عده ي معدودي از وجود

آفريقا و يا در اداره ي  اين خليج در هيچ نقشه ي رسمي از ساحل شرقي . استفاده مي كردند
نده كشتي بخار علياحضرت فرما الريمور ستوان درياساالري نيروي دريايي ثبت نشده بود و

بدون اينكه حتي شك كند كه  گذشته بودآن  از شايد بارها با فاصله ي نيم مايل ، ملكه بريتانيا
يك تپه ي مرجاني باريك و بلند است كه به  زميني ساحلي است در واقع هقطعظاهراً  آنچه

گياهان استوايي رويش نخلهاي درهم پيچيده با  مرور ايام در اثر وزش باد فرسوده شده و
يم دو جين كشتي را در خود دارد نتوانايي پنهان كردن  روييده و خليج كوچك و عميقي را كه

  . مخفي نموده است
 چرا كه،  موگاديشو را مي شناخت ساحلي بين لورنكو ماركر وآبهاي  الريمو بخوبي دانيل

 . بود آفريقا نموده سال گذشته را صرف متوقف كردن تجارت برده در شرق 5بيشترين اوقات 
سواحل  و آفريقاي غربي كه تجارت برده را در كيپ اخيرا با مراقبتهاي شديد اسكادرانهاي

يافته  فريقا بشدت افزايشآميزان اين تجارت قاچاق در سواحل شرقي  ، غربي سخت كرده بود
يافتنش  به ق، ولي هرگز موف شايعاتي در مورد خليجي پنهاني شنيده بود بعضاًگرچه  ، بود

 ، زنگبار بود و آذوقه تازه ازآب  ولي بتازگي در هفته ي گذشته كه مشغول تأمين . نشده بود
به داخل  ، او را مسئول حمل ميوه و سبزي برده هاي سياهي كه مقاطعه كار غرب يكي از

اطالعات هم دقيق و  . دادآنها  و اطالعات ذي قيمتي بهآمد  پنهاني به حرف ، كشتي كرده بود
و وقتي شروع به تهديد  درآوردند ي منبع اطالعات مرد سياه را از اوقت، و شرزاگهم مبتني بر 

  . سفيدپوستان را نمي فهمد حرف اصالًسياه گفت كه  ، را بفهمندآن  نمودند تا
 سخنان سياه شايعات قبلي را تأييد گرچه ، ستوان مطمئن نبود كه حرف او را باور كند يا خير

مواردي كه الريمور مطمئن بود سرعت  در ، گم شدن كشتي ها را در تاريكي مي كرد و دليل
خودش بيشتر نبود را توضيح مي  حركت كشتي هاي مشكوك به هيچ وجه از سرعت كشتي

روز بعد زنگبار را به سمت  ، لذا دافوديل . نديد و چون ضرري در تعقيب اين اطالعات داد
  . مومبانا اعالم نمود ن سفر را بازديد ازشمال ترك نمود و افسر مسئول ، هدف اي



كه صخره آنجا  داد و تا مسيرش ا به سمت جنوب تغيير .وقتي از ديدرس جزيره دور شدند 
اكنون در نزديكي غروب  و .هاي مرجاني اجازه مي داد در نزديكي ساحل به حركت درآمد 

با تمام قدرت در  تيپس چراغها خاموش گرديد و كش . در كشتي اش منتظر بود ، سه شنبه
ناهموار صخره هاي  حالي كه نگاه فرمانده اش در تمام مدت به بخش قابل رؤيت بريدگي هاي

  . نزديك شد به ساحل تيره رنگآرامي  به ، بودآن  مرجاني و جنگلهاي تيره ي روي
د و شدت يافته بو باد اما از ساعتي پيش يا طلوع ماه ، ، چند روزي بود كه باد سبكي مي وزيد

،  اذيت مراقبان بودند اكنون با وزش تندش انبوه پشه هاي آوازخوان و گزنده را كه باعث
وحشتناك از فساد و گنديدگي  پراكنده مي كرد و به همراه خود بويي ناراحت كننده و بسيار

 . اينكه فاضالب متحرك است مثل : سكاندار كشتي با قيافه ي منزجر غرغر نمود . مي آورد
فكر . نصفشون تا حاال مردن  من مي گم . بي كرده باشهاسفر بايد يه بارگيري حس براي اين
  ؟ نكشن سياهان را ، انصاف داشته باشن كه با ديدن ماآنقدر  مي كني

ببين  . ديگر است اگر اطالعاتم درست باشه ، اين يك پرنده ي : ستوان الريمو با نيشخند گفت
  . دارد مي آيد

مهتاب ديگر اجسام و سايه  ير نورزو در آمد  ان راه پنهان به جلو ميكشتي حامل برده از مي
احتياط با بادبانهاي گشوده از  ، بلكه جسمي نقره اي بود كه با ها غيرقابل تشخيص نبودند
  . كانال باريك خارج مي شد

، قربان  خداي من . نه نمي شه ... مطمئنم كه . كشتي دو دكله است يه:  سكاندار توضيح داد
نباشه پس من البد  اگه اين ويراگو . ببينين به برش بادبون جلوش دقت كنين!  مطمئنم كه

  ! هلديم
!  اين خود فراست است . گفت سياه راست ميآن  پس:  ستوان از ميان دندانهايش گفت

لنگر را :  بعد فرمان داد . جرم هم سر بزنگاه و در حين ارتكابآن  ، باالخره گيرش آورديم
لنگر زير نور مهتاب غرغركنان  . سرعت به جلو ، با تمام بادبانهاي اصلي را باز كنيد . بكشيد

جرقه اي سياهي شب  . موجي توليد كردآب  از بيرون كشيده شد و در محل خروجشآب  از
كوبيدند و كشتي به حركت آب  بر سطح ، بخار را روشن نمود و چرخ هاي پره اي كشتي

  . درآمد
بود كه آن  به كانال نزديكتر از . ديگر دير شده بود را ديد وليآنها  هكشتي كوچك حامل برد

، پس سعي نمود با استفاده  اي جز ادامه ي مسير نداشت بتواند مسيرش را عوض كند و چاره
به شكل مسيري كف آلود روي درياي متالطم به روشني  از باد شديد بگريزد ولي رد كشتي



، زير نسيم در اهتزاز بود به خوبي ديده نمي شد تا  دكل پرچم كشتي كه روي . ديده مي شد
 آمريكايي است قربان:  گزارش داد تلسكوپش مواقبت مي كرد اينكه يكي از افسران جزء كه با

، شايد اين كلك  ؟ خداي من راستي:  ستوان غريد . را به خوبي ديدم نوارها و ستاره هايش .
آن  ولي در مورد من هيچ نكته ي آمريكايي در سكانداران ساحل غربي عملي باشد در مورد
  . يك توپ شليك كن بيتس . نيست جز گستاخي زيادش حرامزاده

  . بله قربان -
 باروت فضا را پر كرد و گلوله ي توپ از كنار دكل كشتي گذشت و در نوري درخشيد و بوي

  . افتادآب 
  . جنب و جوش افتاده اند قربان به -

، بشكه  تيرهاي دكل . به دريا ريختند فرار هرچه مي توانستند را براي سرعت گرفتن كشتي و
برق زده آب  شيري رنگ و مارپيچ كشتي در ، در زير نور ماه مسير كف آلود . ها و تير و تخته

ولي در  . دويدند به خوبي ديده مي شدند سو ميآن  و خدمه ي نگران كشتي كه به اين سو و
تصور ستوان الريمور است و ضمنا به طور  بيشتر ازهواي پر باد مشخص شد كه سرعتش 

، تا  علي رغم استفاده الريمور از بخار مشخص بود كه . استادانه اي تحت كنترل مي باشد
دستش بگريزد و او قادر نبود اين تعقيب  ، كشتي كوچك مي توانست از زماني كه باد مي وزيد

خست آشكارا  در مسائل تامين سوخت درياساالري را براي مدت طوالني ادامه دهد چرا كه
  . براي چنين تعقيبي كافي نبود وديلفنشان مي داد و ذخيره ي ذغال دا
لعنت  .نبايد بگذاريم از دستمان فرا كند!  لعنتي ... ، برو برو:  ستوان رو به چرخ پره مي غريد

ردن يك و اگر مي سكاندار برگشت تا دستور اضافه ك با عجله به سمت ... اگر فقط . به اين باد
اما نيم ساعت بعد كشتي كوچك نه تنها همچنان  . بدهد شود دو گره ي ديگر به سرعت را

مشخصي سرعتش هم بيشتر شده بود و اگرچه توپهاي كامالً  طور ، بلكه به بودآنها  جلوتر از
ي ، ولي امواج و نور كم مانع هدف گير وارد كرده بودندآن  دافوديل ضربه هاي متعددي به

  . قادر به كم كردن سرعت كشتي برده نشده بودآنها  خوب شده و هيچ يك از
آتش مي داد تا اينكه به طور اتفاقي يكي از گلوله  ستوان الريمور خشمگين و بي پروا فرمان

كشتي خورد كه موجبات انحراف كشتي از مسيرش را فراهم  هاي توپ به بادبانهاي برافراشته
، تغيير  كشتي از كار افتاده . ديگري بادبان اصلي را پاره نمود ليكآورد و پنج دقيقه بعد ش
  . شد سياست داده و متوقف



من  خيال كردهحتماً  روري فراست:  ستوان الريمور با ديدن اين حركت خنده كنان گفت
در حيني كه  انداخته وآب  فكر كرده مي تواند گولم بزند كه قايقي به . ديروز به دنيا آمده ام

بلندگويي  پس . كور خوانده است . ، تغيير جهت داده و فرار نمايد ي بازديد مي رومبرا
را در خود گم آنها  پاسخ ، باد . ببنيد و روي عرشه بياييدفوراً  بادبانها را:  برداشت و داد زد

با تلسكوپش مشغول بررسي  سكاندار كه . جز چند كلمه ي نامفهوم چيزي نشنيدندآنها  كرد و
جلويش !  ولي خودش نيست شبيه اون هست . قربان ويراگو نيست:   آهي كشيد و گفت،  بود

  . كمي تيره تره و روزنه هم نداره
  . بده ببينم ... هيچ كشتي ديگري نيست كه هابدر اين آ .چرند نگو-

نگاه كرد  تلسكوپ را قاپيد و با دقت در زير نور مهتاب به كشتي ساكن با بادبانهاي پاره شده
بشكني زد و  الريمور . و تلسكوپ را پايين گذاشت . لعنت به اين شانس : با سنگيني گفتو 

 . روم خودم به عرشه اش مي . ، از بويش مشخص است يك كشتي برده است ! به درك : گفت
  : شد خوبي شنيدهبه بلندگو را برداشت و فرمان را تكرار كرد و اين بار جواب 

  ! انگليسي فهم نه-
  . امتحان كنيد ، حاال با فرانسه خوب شد ، خب : پيشنهادكنان گفت كمك جراح

بود سريعا دستور داد  ، پس ستوان كه حوصله اش سر رفته ولي با فرانسه هم به نتيجه نرسيدند
پس از اتمام  . پاره شوندكامالً  شليك كنند كهآنقدر  كه افراد به بادبانهاي باقيمانده ي كشتي

آنجا  بيندازيد تا من بهآب  قابق به حاال يك،  شليك خوبي بود : گفت، ستوان الريمور  كار
  . بروم

، ولي اكنون در زير نور ماه و  لباسي كه زماني سفيد بوده مردي ريشو با شب كالهي نوك تيز و
 ! ، غير قانونيه نمي توانيد وارد كشتي من بشين : داده بود داد زد عرق چرك فصلها تغيير رنگ

ناگهان ظاهراً  . برات دردسر درست مي كنم ، كولتون گزارش ميدم هستم و بهمن آمريكايي 
  . العاده اي ياد گرفته بود انگليسي را با سرعت فوق

 جبرئيل هم مي تواني گزارش دهي اگر بخواهي به : ستوان درحاليكه وارد عرشه مي شد گفت
تنفر آميخته با ترس عادت  الريمور به ، ستوان پس پنج سال كار در اسكادران شرق آفريقا .

آن  بوهاي بد و زجر انسانها عادت كند و هروقت ، ولي هرگز نتوانسته بود به مناظر و كرده بود
  . حتي سخت تر و ... را مي ديد برايش مثل بار اول بود

، با  آمده بود ، كه تازه از انگلستان ، مردي خوش قلب سكاندار دافوديل . ويلسونآقاي 
، بيمار  شديدي شلوغ و كثيف كشتي احساس كرد كه به طور ناگهاني و بسيار هنگاهي به عرش



 هبوي زنند ، درحاليكه كمك جراح زهرخنده اي بيمار گونه زد و حس كرد كه از شده است
  . كشتي نزديك است غش نمايد

 بدن الغر و سياهشان پر از زخم هاي فاسد شده كشتي پر از برده هاي برهنه اي بود كه سراسر
، زخم و يا در اثر طناب  مداوم زنجير آهني سنگين ساق دستها و پاهايشان در اثر تماس . بود

روزنه هاي كشتي  . ، قانقاريابي شده بود خورده بود هايي كه محكم بسته شده و گوشت بدن را
ان ، زن ، سرهاي مردان ، تيره و بي هواي انبار در فضاي داغ را با ميله هاي آهني بسته بودند و

پاهايشان كه در كثافت خودشان  ه، ساقهاي خميد وصل شده بود و بچه هاي بدبخت به ميله ها
آن  حتي نفس كشيدن نيز در . انبار توانايي حركت كردن نداشت ، در فضاي تنگ فرو رفته بود

موجودات گرسنه و معذب در حال مرگ همچنان با آن  . بود فضا كاري مشكل و طاقت فرسا
،  غير از مالحان كشتي . همراهان خوشبخت ترشان وصل بودند ساد در حال فسادزنجير به اج

مرده بودند و گروهي ديگر هم روي عرشه آنها  بودند كه هجده تن ، در كشتي سيصد سياه اسير
  . مرگ از گرسنگي و بيماري بودند و نزديك دكل كشتي درحال

 : با صدايي محكم فرمان دادو  دان الريمور با لحني غيرقابل توصيف در اوج خشونت
ها از روزنه كوچك انبار به روي  خودش كنار ايستاد تا عمل كشيدن برده . بياوريدشان باال
 ، و برخي به سمت كنار كشتي خزيدند ، جايي كه بعضي ها ناله كنان خوابيدند عرشه تمام شود

 . ا را زبان زنندشور دريآب  ، بود كه با زبان هايي كه از شدت تشنگي خشك و سياه شده
دخترها و پسرهايي بين هشت تا چهارده  . دادند بيش از نيمي از اسيران را كودكان تشكيل مي
جوق چيني با يك چاقوي ارزان منبهاي مشتي  سال كه توسط همزادان خود اسير شده و به

نبع ، ولي م دفاع كه مرتكب هيج جرمي نشده موجوداتي جوان و بي . قيمت فروخته شده بودند
، صنعت و چيدن  دستهايشان براي كشاورزي درآمد خوبي براي عده اي سودجو بودند و

، جزاير هند غربي و  ، برزيل در گويا . بود سوي دنيا مناسبآن  نيشكر و پنبه از مزارع غني
  . ايالتهاي جنوبي آمريكا

ا ب . اميمو ما جرأت مي كنيم كه خودمان را مسيحي بن : تلخي فكر كرد دان الريمور به
مذهبي مي فرستيم كه براي بت پرستان وعظ كنند و از سكوهاي خطابه  رهاينسيويگستاخي م

نيمي از مردم اسپانيا و پرتقال و جنوب آمريكا براي  . برايتان بيان كنند پندهايي مقدسانه
روشن مي كنند و عود مي سوزانند و به گناهانشان اعتراف مي كنند و در مقابل  قديسين شمع
فكر كردن هم در اين  . ه هاي مريم باكره بسختي تكان مي خورندنكليساها و نيمت كشيشان و

  . باعث به هم خوردن حال آدمي مي شود باره



 . خورد تي تلوتلو ميشناگهان چشمش به زني سياه افتاد كه با گيجي به سمت نرده ي كنار ك
آن  از زخم هنوز تازه بود و .د در آغوش زن ، بچه اي قرار داشت كه كاسه سرش خرد شده بو

  ؟ چه اتفاقي افتاده است : دان به تندي پرسيد . خون مي ريخت
زن با زمزمه اي  . گنگان تكان داد و دان سوالش را به زبان بومي تكرار كرد زن سرش را چون

مباشر از ترس اينكه مبادا  ،پسرم هنگام نزديك شدن كشتي شما گريه مي كرد  : گفت خشك
 زن از او دور شد و بر روي نرده ي كنار كشتي . را بشنويد او را با ميله ي آهني زد صدايش

انداخت و قبل از اينكه كسي متوجه شود و بتواند آب  خم گشت و جسد فرزندش را به
بر  سرش تنها يك بار . پريدآب  نمايد از نرده باال رفت و خود نيز به دنبالش به درون ممانعت
 ، گردابي وآمد  را بريد و به سمت اوآب  باله ي سه گوش كوسه ايظاهر شد ، آب  روي

 ظاهر شد و لحظه اي بعد سطح دريا را خوني پوشاند كه در روشني روز قرمزآب  موجي بر
آب  بعد ، كوسه در .آب  رنگ بود ، ولي در شب به شكل تيرگي روغني پخش شده بر روي

 ها ، انداخته شدند تا كوسهآب  مردگاني كه به ناپديد شد و زن هم با او ، و نيز اجساد ساير
امواج دريا را  را قطعه قطعه و پراكنده كرده تاآنها  وري زباله هاي دريا ،آاين مسئولين جمع 
  . دوباره تميز نمايند

مات در حاليكه همراه با تهديدهاي  كشتي برده سبك شد و محموله هاي بدبخت ، گيج و
متقاعد شدند كه از چنگ صاحب  يل مستقل مي شدندعصبي صاحب قبلي شان به دافود

بود و به كل باتي كاپيتان كشتي برده عص . اند بدتر افتاده احتماالًوحشي به دستهاي صاحبي 
و اهل آمريكاست و  بيراه مي گفت و اينكه اسمش پيترفنر افسران نيروي دريايي بريتانيا بد و

اما  . ه جريمه ي شليك به كشتي اش را بدهندمجبور مي كند ك اينكه اين آلبيونهاي خائن را
اسپانيولي نوشته شده بود و در انبارش پرچم چندين كشور مختلف را  جداول كارهايش همه به

  . ثبت شده و محل اقامتش كوبا بود مدارك نامش پدرو فرناندر داشت و در اسناد و
د بود در حاليكه داشت سكاندار در مورد واقعيات تجارت برده ناوار كمك جراح هم كه مثل

 ؟ يدنبا او چه مي ك : كه در كابين كاپيتان يافته بودند را مي نوشيد گفت جرعه اي از براندي
 اگر به زنگبار ببريمش تنها يك ماه زنداني شده و بعد او را به جايي مثل : گفت الريمور

باج آزاد  و با دادن با او بسيار محترمانه رفتار مي شودآنجا  لورنكوماركز مي فرستند كه در
  . زغال كافي هم براي اينكه به كيپ ببريمش نداريم . خواهد شد

  . پس همينجا رهايش مي كنيم مي دانم ،-



مي  : به اسپانيايي به معاونش گفت كاپيتان كشتي برده لبخند عميقي زد و گستاخانه برگشت و
ارن ، وقتي رفتن بر مي نگهمون د ، هيچ كاري نمي تونن بكنن ، جرأت ندارن بيني سانچز

چه احمقهايي .  بفهمند اصالًخوكها  گرديم و برده هاي بيشتري مي گيريم ، بدون اينكه اين
  ! هستند اين انگليسي ها

گرچه چندان لبخند خوشايندي نبود و به همان زبان  . لبخندي زد ستوان الريمور در جواب
 ؟ مگر نه متأسفانه براي شما بد شد سينيور . كه اسپانيايي حرف بزنند احمقآنقدر  اما نه : گفت

ما از  : صحبتشان قطع نشده بود ، ادامه داد اصالًكمك جراح برگشت و انگار كه  بعد به سمت
پس طناب قايقهايشان را قطع كرده و  . هستين ، باد هم كه ديگر قطع شده است ساحل دور

به همان اندازه  . و غذا نگهدارندب آ را مصادره مي كنيم و مي گذاريم مقداري هايشان بادبان
  ؟ قبول است . سياهان بدبخت مي دادندآن  كه به

براندي  . در اين زمينه لذت هم مي برم قبول است ، از همكاري : كمك جراح به چابكي گفت
افرادشان مشغول جمع آوري تمام بادبانها و هر  را تمام كرده و به عرشه بازگشتند ، جايي كه

فرمان نامهربانانه ي ستوان كه گفته بود هر چيزي كه  درست طبق ،باس بودند تكه اي از كر
همينطور تمام كاالها  .بادبان استفاده كنند را مصادره نمايند  بتوانند به هم وصل كرده و به شكل

و هر دو زنجير كشتي  . پشمي و هر چيزي را كه مي شد حركت داد ، اسلحه ها ، پارچه هاي
  . هم با جديت كامل رفتار نمودندآب  غذا و در موردرا رها كردند و 

و بعد  . گذاشيمآب  تشكر كنيد كه برايتان مقداري غذا و مي توانيد از ما : ستوان الريمور گفت
ناآگاه در پشت  . روشنايي پريده رنگ صبحگاهان به دافوديل رسيد سوار قايق شد و در اولين

شده بود بمحض اينكه او در تعقيب اين كشتي به در خليج پنهان  سرش يك كشتي ديگر هم كه
ترك كرده و به قصد قرار مالقاتي در مقصدي پنهاني به سمت جنوب  ميانه دريا رسيد خليج را

  . كرد حركت
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نود و هشت روز پس از حركت از بوستون  »ننوراكراي« كاپيتان تادئوس فولبرايت از كشتي
طي هفته گذشته  . نگاهي به فشارسنج انداخت و اخم نمود براي چهارمين بار ظرف ده دقيقه
فشار همچنان پايين مي رفت و گرچه در اواسط روز بودند  دريا ساكن و بي حركت بود اما
اين غبار زشت و بي  . شده بودكه نه مه بود و نه ابر پوشيده  خورشيد توسط غبار تيره و داغي

فصلي خوب و بي دردسر معموالً  چرا كه اين زمان . ناراحت مي كرد موقع كاپيتان فولبرايت را
آب  ، فصلي كه امواج دريا ، غران و متحرك و سايه هاي ابر روي براي مسافرت دريايي بود
شته بودند ، چيزي شت سر گذاپاما از روزي كه كيپ را  . كردند جلوتر از كشتي حركت مي

نوراكراين به تنبلي و اغلب  . روزهاي غبارآلود خشن نديده بودند غيرطبيعي وآرامش  جز اين
دريايي ساحل آفريقا را پشت سر گذاشته بود و به نظر مي رسيد كه  با سرعت تنها يك گره

  . به خشكي برسند شانس آورده اندآينده  اگر در ده روز
 شد كه جمله ي آخر را با صداي بلند ادا پيتان فولبرايت ناگهان متوجهكا.  برسيم اصالًگر ا... 

  . كرده است
به  . وردآرا به زبان آنها  ميزان نگراني اش بود چه رسد به اينكه همين افكار نشان دهنده ي

اسكاتلندي شل و آن  كجينمك  درباره ي اين موضوع مي تواند با تاد فكرش رسيد كه بزودي
سخنراني مي  »يهوه«هاي  مغازه داشت و در مورد مرگ و قضاوت دوربان روارفته اي كه د

غرضانه  غايب بي كجينمك كاپيتان فولبرايت به فشارسنج و سايه ي  . نمايد كرد رقابت
نمود و به فرسنگ پيماي ثابت نقره اي كه از جال افتاده آنها  تندي پشتش را به اخمي كرد و به

 ن گشت كه چه بدشانسي هاي ديگري قبل از ديدار دوباره يبدبينانه خيره شد و نگرا بود
نگران آنكه  تا اينجا كه سفر بدي بود و كاپيتان بيشتر از . بوستون در پيش رو خواهد داشت

 هميشه اجازه نداشت كه اميليا خودش باشد متأسف حضور همسرش در كشتي بود ، زيرا

را نمي دادند و اين دفعه هم اگر دخترعمه ي هرگز اين اجازه باتي صاحبان كم . همراه او بيايد
چون جوشيا  نمي توانست بياد اميليامطمئناً  كراينها ، تنها مسافر زن در ليست مسافران نبود

در اين  اميليا تقاضاي حضورشخصاً  كراين كه قوياً مخالف مسافرت تنهاي خانم هوليس بود
  . سفر را نموده بود

اما ،  كراين مانع سفر دختر عمه اش مي شدآقاي  بهتر بود صالًاكاپيتان فولبرايت فكر كرد كه 
عادت كرده بود كه راه خودش را آشكارا  بود و از طرفي ديگر خانم هوليس زني خودرأي

يافته بود ، و تازه آن  سفر را بي دردسرتر از ممانعت از جوشيا كراين موافقت بامطمئناً  برود و
  . از دستش خالص مي شدوقتاً م زيرا شايد چندان هم متأسف نبود



بي چشم كامالً  اين. احساس شرمساري كرد فوراً  كاپيتان فولبرايت به اين فكر لبخندي زد ولي
تاكنون قهرمانانه در مقابل دريازدگي مقاومت كرده و  و رويي او بود كه درباره ي دختري كه

 ز همراه بيمارش در حركتخود مشغول پرستاري مهربانانه ا مراقبش باشد اميليا بجاي اينكه
ي بيچاره چقدر از دورنماي همراهي اميليا . فكر نمايد هاي شديد كشتي است ، اينگونه
اكنون شوهرش نگران بود كه مبادا از اين سفر سرخورده  همسرش در اين سفر شاد بود ، اما
در برمودا  آورده بودند ، ابتدا هوا طوفاني و ناآرام بود و شده باشد چون از آغاز بدشانسي

خدمه ي كابين كه دنده اش در اثر حركتهاي شديد كشتي و برخورد به  ناچار به انتقال يكي از
بيمارستان شدند و در جزيره ي كيپ ورد نيز يكي از كارگران  وسايل شكسته بود به
بيرون پرت شد كه نتوانستند نجاتش دهند و يكي ديگر از تب  موتورخانه از عرشه به

به ياد گفته هاي  . داد و اكنون هم كه باد موسمي متوقف شده بود جان ليج گينهخطرناكي در خ
مايحتاج كشتي ها افتاد كه در دفترش در بارانداز دوربان در حاليكه  ي فروشنده يكجينمك 

يه سال بد و ناجوري است  : نياز كاپيتان را چك مي كرد گفته بود فهرست اجناس مورد
كنم غضب خدا واسه ادامه ي كار شرورانه ي برده  فكر مي . بد خيلي امسال ، يه سال خيلي
اول بارون بود و بعدش باد و حاال هم كه شايع  . گناهو مجازات مي كنه داري دارد دنياي پر
بد مرض اومده و داره مثل يخبنداني كه شته رو مي كشه قبيله ها رو از  شده تو سرزمين هاي

در آفريقا زنده نمي مونه و اين سرزمين بزرگ مثل كف  بزودي حتي يه نفر هم بين مي بره ،
عاقلي باشي تو اين سفر آدم  فولبرايت و اگهآقاي  اين كيفر خداست . مي شه دست من خالي
  . مي كني از اونجا دوري

روشي مطمئناً  اگر خدا بخواهد برده داري را مجازات كند ، : كاپيتان تادئوس در جواب گفت
 اروپايياني كه از بر قربانيان بيچاره ي اصلي اين تجارت در عوض غير از فرستادن خشمش

  . سود مي برند انتخاب خواهد نمودآن 
كجين سر سفيدش را تكاني داد و با چشمان نزديك بين قي  مكآقاي  ؟ گفتي اروپايي ها-

مردم شمال اروپا را در خود داشت به كاپيتان نگاهي  دارش كه همچنان نوري از زيركي
سال گذشته پانصد و بيست كشتي برده فقط در نيويورك  مگر در طي دو : ت و ادامه دادانداخ

آيا ملت خودتون براي جنگ بر سر مسئله ي برده داري  و ؟ انداخته نشدندآب  ساخته و به
بين برادرا وجود  عقيده ي منه كه چيزي بدتر از خون بد اين ؟ به دو دسته قتسيم نشده است

كه از اين تجارت سياه سود مي برن و مشغول انجامش هستن  وه بر سر اوناييعدالت يه . نداره
در مورد اون كافراي بدبخت جاهل ،  ! متوقف كردنش كاري نمي كنن و اونايي كه براي !افتاده 



خويشاوندان خودشون كه اسيرشون مي كنن و مثل گله گاو به بردگي مي  اغلب همخونها و
اشناسي هستم و مي دونم كه روشهاي آدمكشانه و شيطاني شون من مرد باتقوا و خد ! فروشن

،  سر برده پس او هم مرض رو براي مجازات بدكارا به زمين فرستاده صبر قادر متعال رو
  . مرگ تدريجي در يك كشتي برده مرگ راحت تري در انتظارشون هست بيگناهانم در عوض
ا و خداشناس سعي نمود در موقع تحويل مرد به ظاهر باتقوآن  طوالني ، پس از اين خطابه ي

هاي تازه سر كاپيتان فولبرايت كاله بگذارد كه موفق نشد ، ولي به  سبزي مايحتاج كشتي و
حرفهاي بي ربط پيرمرد از ذهن كاپيتان بيرون نمي رفت و مثل يك دسته  دليل نامعلومي

باور ميكرد كه اين گرما  داشتتقريباً  را به خود مشغول كرده بود تا اينكه مگس مزاحم ذهنش
 بدبويي كه سطح دريا را فراگرفته و افق تيره ، همگي تجلي همان مرضي است كه تاد ، غبار
آفريقا به آبهاي  سويآن  از سرزمينهاي ناشناخته. صحبت كرده بود آن  كجين در مورد مك
الت خدا را سمت خزيده تا بادهاي موسمي را متوقف و اقيانوس را بي حركت نمايد و عد اين
  . از گمراهي بشر خشمگين است متجلي نمايد كه

 افكار خام و نامربوط خجالت كشيد اما با اين خود كاپيتان فولبرايت به خاطر پروردن اين
افسوس خورده بود چرا كه او  اميليا براي آوردن وجود از ساحل دور بود و براي چندمين بار

هاي آتالنتيك برايش ناراحتي  فس به اندازه طوفانتن زني ضعيف بود و اين هواي گرم غيرقابل
مي داشت كه بگذارد جوشيا كراين و دختر عمه ي لوس  عقلآنقدر  ايجاد نموده بود ، بايد

  ... را ي و خودخواهش اوراخود
مورد بحث را در  سايه اي روي آستانه ي در اتاقش افتاد ، كاپيتان فولبرايت برگشت و دختر

لباس سياه عزا و  ختري جوان و قد بلند در اوايل بيست سالگي ، باد ،چهارچوب در يافت 
چانه ي  موهاي پرپشت بلوطي رنگي كه محكم پشت سرش جمع شده بود و سنگيني اش

 تادئوس . بود محكمش را به عقب كشانده بود و شكوه و وقار بيشتري به حركاتش داده
م هوليس به داليل نولي خا رماندهي بيايندفولبرايت هرگز اجازه نمي داد كه مسافران به كابين ف

اينكه تحت مراقبت و همراهي  غير از كراين بودنش از طرف مادري و . متعددي استثناء بود
كه اين امتياز ويژه را  همسر خودش مسافرت مي كرد شخصيت خودش هم به گونه اي بود

زناني ظريفتر ، نرمتر اً شخص برايش كنار مي گذاشت گرچه هيچ شكي نبود كه كاپيتان فولبرايت
  . و حرف شنوتر را بيشتر مي پسنديد

هيچ مطمئناً  بود او را مي ترساندند وآن  كه خانم هوليس نمونه ي بارز امروزي اغلب زنان
جواني كه روبرويش دم در اتاق  »ژونو«اي از ظرافت و نرمي و حرف شنويي در  نشانه



علي رغم تعصبش كاپيتان زيبايي را مي شناخت را مي نگريست وجود نداشت اما  ايستاده و او
در حاليكه  . نمي توانست منكر زيبايي و شايستگي او شودمطمئناً  تحسين مي كرد و راآن  و

 توانست زيبايي اندامش را پنهان كند ، تيرگي زمان هم نميآن  لباسهاي پرچين و شكن حتي
 ش را كه به جرأت مي توانست بالباسهاي عزاي دلتنگ كننده اش لطافت چهره ي قابل تحسين
تنها چشمان درشت و خاكستري . گلبرگهاي ماگنوليا رقابت كند بهتر جلوه گر مي ساخت 

با مژگان بلند و سياهش كه دعوي زيبايي ساده و دخترانه اش را مي داد به طور  رنگش
موقتاً  واني كهماده جرقه زدن بودند ، حالتي كه بسياري از مردان جآكننده اي خيره و  دستپاچه

 به دليل ثروتش قصد نزديك شدن به او را داشتند احتماالًاز قيافه اش خوششان آمده و 
  . ترسانيده و مي رماند

 بله خانم هوليس : كرد و پرسيد كاپيتان فولبرايت چهره ي مسافر فضولش را با احتياط مطالعه
  ؟ كاري هست كه برايتان انجام دهم ؟

مي توانيد براي شروع ديگر مرا خانم هوليس  : ه بود بي صبرانه گفتكرد خانم هوليس كه اخم
من كه مثل يكي از مسافران معمولي نيستم چون همسرتان همراه  ! كاپيتان تادئوس صدا نزنيد
 اميليا پس اگر ! نه من او را خانم فولبرايت صدا مي كنم و نه او مرا خانم هوليس من است و

  . شما هم مي توانيدتواند مرا هيرو صدا كند  مي
نگران دور چشم و دهانش برطرف شد و به لحني  كاپيتان تادئوس لبخندي زد و خطوط

كه من متوجه شده ام آنجا  صدا كرده باشد چون تا به ياد نمي آورم شما را هيرو : خشك گفت
  . گويد به شما اغلب عزيزم يا عسلم مي

مي دانيد .  بله ، حق داريد : شد و گفتزيبايي اش دو چندان آن  هيرو خنده اي كرد كه با
ي من  پاپا هيچ وقت قربان صدقه ؟ همسرتان اولين كسي است كه مرا عسل صدا كرده است

ميكنم كه  معتقد بود كه اسم قشنگي است و فكر هم . برايش من هميشه هيرو بودم.  نمي رفت
اندازه ي  رتش هم بهصو . گاهي هم بدم نمي آيد كسي قربان صدقه ام برود ... باشد اما

و به تندي  وردآبعد ناگهان علت آمدنش را به ياد  . صدايش مشتاق شده بود و آه تندي كشيد
مي رسد  به نظر ؟ منظورم اين هوا است ؟ كاپيتان تادئوس چقدر ديگر طول مي كشد : پرسيد

ك مايل ي معتقد است كه طي دو روز گذشته حتي اشتودارتآقاي  حركت نمي كنيم ، اصالًكه 
  . رسيم هم پيش نرفته ايم و با اين سرعت تا يك ماه ديگر هم به زنگبار نمي



آقاي  قالهاي اما مطمئن باشيد حتي با قيل و . شايد نرسيم : تصديق كردآرامي  كاپيتان به
كه مي خواهد به  به او بگو بزودي تمام سرعتي را . اشتودارت هم نمي توانيم كاري انجام دهيم

  . آورد و شايد هم كمي بيشتردست خواهد 
  ؟ مگر بزودي باد خواهيم داشت ؟ چطور : هيرو با عالقه پرسيد

  . پايين مي رود كرد ، چون فشار هوا ماگر نداشته باشيم تعجب خواه-
  . است يك مردابآرامي  اما ديروز هم همين را گفتيد و دريا هنوز به-
خوشم نمي آن  از اصالًه و آلوده اي است و و فشار هوا همچنان پايين مي رود ، هواي دم كرد-

  . شوم آيد ، من هم به نوبه خودم هر چه زودتر زنگبار را ببينم خوشحالتر مي
 وقتي كه پدرم از .را ببينم آن  هميشه دوست داشتم .مطمئناً  بله ، : هيرو بگرمي تصديق كرد

  . را روي كره جغرافيا نشانم داد پنج يا شش سالم بيشتر نبودآن 
خورده و سايه هاي بي حركت دكلها و بادبانهاي ثابت خيره شده آفتاب  به عرشه ي داغ هيرو

 آشپزخانه ي هوليس هيل و نور فانوسي كه در . و خيلي مطالب ديگر،  روز افتادآن  به ياد و
 سقف تيره رنگ پرتو افكنده بود و رديف ماهيتابه هاي مسي و صداي زمزمه مانند بيدي

آن  براي سالها هيرو با تمام وجود به . اش را پيشگويي كرده بودآينده  جيسون پير كه
خندد  ميآن  به خود وانمود كرده بود كه بهظاهراً  پيشگويي مرموز اعتقاد داشت ، گرچه يكبار

بيدي  پيشگويي داشت به واقعيت مي انجاميد ، يا شايد هم خودش بر طبق گفته يآن  ولي
اينكه نيمي آن  مطلب قابل بحثي بود اما يك مورد قطعي بود و . درا واقعي كرده بوآن  جيسون

زيادي براي انجام  كارآن  از دنيا را گشته بود تا به جزيره اي پر از مردان سياه برسد كه در
  . نمايد دادن وجود دارد و كليتون مايو كه در انجامش به او كمك

كاپيتان تادئوس ،  ار به زنگبار رفته ايدشما چندين ب : ناگهان به سمت كاپيتان برگشت و پرسيد
  ؟ مي شود برايم تعريف كنيد ؟ چگونه جايي است

 النگ آيلند هم نيست ، حدود پنجاه مايل درازا و ده مايل پهنا داره و خب به اندازه ي نصف-
 . كوههاي آفريقا را مي بيند ،ان شنزديك است كه مردم در يك روز درخ به آفريقاآنقدر 

 هم كوچكتر مي باشد ، و وحشي ترآن  است كه حتي از اش جزيره ي پمبه همسايه نزديكترين
...  

نه اينها را كه نمي خواهم بدانم منظورم اين است كه چگونه  : را تكان داد و گفت هيرو سرش
  ؟ است جايي



دهد به  كاپيتان فولبرايت در جواب گفت كه بزودي خودش خواهد فهميد و اينكه ترجيح مي
 برداشت شخصي خودشان راآنها  دادن عينك خودش به ديگران اجازه دهد عوض قرض
آرامي  اما خانم هوليس كسي نبود كه به راحتي عقب بنشيند چون نشست و به،  داشته باشند

باشد  اعالم كرد كه از نظر خودش نگاه كردن از طريق عينك ديگران مي تواند بسيار آموزنده
و  : باشد با مال خود فرد متفاوتكامالً  ت كه مي تواندچرا كه نشان دهنده ي نظراتي اس

بخواهيد در اين دنيا  هميشه برايم جالب بوده كه بدانم ساير مردم چگونه مشاهده مي كنند اگر
  . كار مهمي انجام دهيد اين نكته بسيار مفيد است

  ؟ كارهايي رچه جو مفيد؟:فولبرايت ابروهاي پرپشتش را باال برده و با تعجب پرسيد كاپيتان
  . كمك به مردم ، رفع مشكالت-
  ؟ چه جور مشكالتي ... خب-

من به اينكه بنشينم و ،  برده داري ، جهل ، عدم بهداشت ، بيماري : حوصله گفت هيرو بي
 بخصوص وقتي اين همه،  را روي هم بگذارم تا خداوند خودش كاري كند اعتقاد ندارم دستانم

 باالخره يك نفر بايد قدم جلو . خواسته ي خدا نيستاً مسلم كارهايي انجام مي شود كه
  . بگذارد و مشكالت را حل كند

زنگبار كارهاي زيادي براي انجام دادن پيدا  او درمطمئناً  خشكي گفت كهه كاپيتان فولبرايت ب
  . خواهد كرد

 م همين بودبروآنجا  بهفوراً  اينكه تصميم گرفته ام دانم و دليل اصلي مي : گفتآرامي  هيرو به
هوليس هيل كاري براي انجام دادن نبود و من هم مي خواستم از بوستون خارج  مي دانيد در .

  ... نمي توانستم تحمل كنم-خانه اي كه پس از مرگ پاپا خالي شده بود از-شوم
قاطع و از خود مطمئن به طور غيرمنتظره اي موج برداشت و هيرو كه جمله ي قبلي  آن صداي

مخصوصاً مي ،  دختر عمويم كريسيدا،  بعالوه كريسي : رده بود با عجله گفتتمام نك را
ظاهراً  و،  ما هميشه دوستان خوبي بوديم و او هم در زنگبار تنها است . كه من بروم خواست

 هم چندان به مزاج زن عمويم سازگار نيامده ، پس چون ديدم كه هر دويآنجا  هواي وآب 
 مثل اينكه دارد گفته اش را،  هيرو مكث كرد ... يفه ي من بود كهبه من نياز دارند وظآنها 

دوست  راستگو نيستم ، من خيليكامالً  نه ، من : بعد با سايه اي از غم گفت،  بررسي مي كند
  . دارم كه كسي به من نياز داشته باشد

د گفت كه كه حيله گرانه سعي مي نمود معصومانه باش كاپيتان لبهايش را جمع كرد و با لحني
  ؟ دارد ، كسي مثل كليتون مايو گويا شنيده كس ديگري هم به او نياز



با خود  . كرد كه هيرو بتواند سرخ شود هيرو سرخ شد و كاپيتان متحير ، چون هرگز فكر نمي
  . او بايد بيشتر سرخ شود فكر كرد كه اين رنگ چقدر به او مي آيد و اينكه

  ؟ ايد صحبت كرده يااميل شما با : هيرو متهم كنان گفت
اما فكر نمي ،  كار عادي بين زن و شوهر است . البته : تصديق كردآرام  كاپيتان با لبخندي

به من گفته بود  جوشيا كراينآقاي  پسر دايي تان . كردم رازي در اين مورد وجود داشته باشد
ين دليل بود كه هم كه برداشت فاميل اين است كه شما قصد داريد خانم كليتون مايو شويد به

  . به شما اجازه ي سفر را داده اند
 او اشتباه كرده است چون من هنوز تصميم خودم را در مورد خب ؟ راستي : هيرو با تكبر گفت

براي او احترام قايل بوده ام و مي دانم كه عمو و زن عمويم  مايو نگرفته ام ، هميشهآقاي 
البته اگر احساس كنم كه ،  اپا هميشه مخالف بودازدواج كنيم اما پ اميدوارند كه روزي با هم

 . هستيم نمي گذارم چنين مسئله اي روي تصميم من اثري داشته باشد براي همديگر مناسب
 را نبايد تنها براي خوش آمدن انجام داد بلكه بايد انتظارات بيشتري من معتقدم كه ازدواج

  . داشت
از رك گويي كامالً  او . بله ، بله حق با شما است ... ام ... اوه : كاپيتان فولبرايت تصديق كرد

احساسي شوكه و  غير زنانه ي هيرو در مورد مسايل حساسي چون ازدواج و روابط قلبي و
-شدنش شد چيزي مثل آنچه موجب سرخ-اثري از شرمزدگيمطمئناً ،  دستپاچه شده بود

از شرمزدگي آشكارا  دنش شوداما گرچه هيرو نمي توانست مانع سرخ ش .آمد  بيشتر به او مي
خواهان انجام  مايو مردي جدي است كهآقاي  چون ادامه داد و گفت كه،  زجر نمي برد

همديگر را در امور  كارهاي خير مي باشد و در مورد اين مسايل با هم بحثهاي جالبي كرده و
ا دورنماي پيشنهاد چون قوياً ب قابل احترام استكامالً  متعددي متفق الراي يافته بودند و فردي

  . فرار عاشقانه شان مخالفت كرده بود
  ؟ چه كسي اين پيشنهاد را كرده بود : كه موضوع برايش جالب شده بود پرسيد كاپيتان تادئوس

با پشيماني بايد اقرار كنم كه پيشنهاد من بود ، گرچه  : چشمكي خلع سالح وار گفت هيرو با
بودم و باتي چون بي نهايت از دست پاپا عص،  شدآن  لحظه موجبآن  مي كنم حرارت فكر

مايو است حاضر نشد آقاي  منظورم،  را عملي كنم اما كليآن  كردم كه هرگز بتوانم فكر نمي
گفت كه دليلش اين  گرچه دختر عمه ام ازابال استرانگ . كلمه اي در اين مورد بشنود حتي
 و سهم االرث مرا به يك چهارم تقليلكه مي دانسته اگر برخالف ميل پاپا ازدواج كنم ا بوده



حسادت  البته خودم مي دانم كه ازابال خودش از كلي خوشش مي آيد و تنها از روي،  مي دهد
  . مي دانيد او خيلي خوش تيپ است . اين حرفها را زد

و اكنون كه مستقل و  : چهره اش را بسختي كنترل كرد و موقرانه گفت كاپيتان فولبرايت حالت
عجله و با اجازه ي كراينها به سمت خوش تيپ خوش قلبتان مي شتابيد كه  شده ايد با ثروتمند

  ؟ سفيد و تور عروس ازدواج كرده و خوشبخت و عاقبت به خير شويد ، آره در لباس ساتن
مي باشد آن  واقع قصد دارم اين تجارت شرم آور برده كه زنگبار بكي از مراكز اصلي در ... نه-
 تا مايو داشته باشمآقاي  هستم مي توانم معاشرت بيشتري باآنجا  در مدتي كه متوقف كنم و را

مي  . يا خير بتوانم تصميم نهايي را بگيرم كه آيا مي توانيم ازدواج موفقي داشته باشيم بعداً
  . كرده باشد دو سال است كه همديگر را نديده ايم و ممكن است او تغييرتقريباً  دانيد

  . هم تغيير كرده باشيدفكر مي كنم شما -
اما از آنچه شنيده و خوانده ام نواحي ،  من هرگز تغيير نمي كنم : داشت هيرو با اطمينان اظهار

  . هستند مي گذاردآن  تخريب كننده اي بر مرداني كه ناگزير به زندگي در گرمسير اثرات
  .مطمئناً  سالمتي شان ، روي-
همين دليل است كه حس مي  هم همينطور ، به به شما اطمينان ميدهم كه روي شخصيتشان-

نمي خوريم مطمئن باشيد كه  كنم بايد خودم ببينم ، حتي اگر ديدم كه من و كلي به درد هم
براي آنجا  مسايل ديگري هممسلماً  وقتم را هدر نخواهم كرد ، چون غير از مسئله برده ها

عربي و سواحيلي ياد مي گيرم زبانهاي  چند ماهي است كه دارم . تغيير دادن وجود دارد
 . هر دو زبان را نسبتاً خوب صحبت ميكنم ، به من گفته شده كه موگرچه لغات زيادي بلد نيست

را روي آستين كاپيتان بگذارد و به نرمي  هيرو پس از اين حرف به جلو خم شد كه دستش
  ؟ بگوييد حاال ممكن است در مورد جزيره برايم : گفت

از جواب مطمئناً  جوان بپرسي ، چرا نمي روي از موسيو ژولر : واب دادكاپيتان به تندي ج
است و  در زنگبار به هر حال پدرش كنسول فرانسه . دادن به سواالت شما بسيار لذت مي برد

  . اطالعاتش بيشتر از من است زندگي كرده وآنجا  در
 ، روي زمين استبهشت  همچنين گفت كه جزيره ي . ، خودش به من گفت بله:  هيرو گفت

  . هزار و يك شب ، صفحه اي از رنگارنگ و پر از غرايب و زيبايي هاي باورنكردني
همه ي :  گفت ، از ته دل خنديد و كاپيتان از لحن تعريف هيرو و نگاه پرمعني همراهش

فكر مي كنند  چيزي را مي گويند كهآن  تنها –فرانسوي ها و در اين مورد اغلب خارجي ها 
  ؟ گفتآن  ، آيا مطلب ديگري هم در مورد استآن  مايل به شنيدنيك بانو 



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

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

توضيح داد كه  انكار نمايد گفته بود چون هيرو كه هرگز كسي نبود كه مطلبي را بداند و ظاهراً
مردي بسيار كه يك حاكم عروسكي  بسيار ساده است و بريتانيايي ها به طور مفتضحانه اي از

داري است و ماليات را صرف  تنها حامي بردهنه ، و او  ف و فاسد است حمايت مي كنندضعي
چون پسر جوانتر سلطان  ، ، بلكه هيچ حق قانوني هم بر تاج و تخت ندارد عياشي مي كند

نه تنها براي  ، رقيب مدعي تاج و تخت قبلي است و طبق گفته ي پسر كنسول فرانسه
حمايت تمام خارجيان  احترام و وفاداري نه دهم جمعيت بومي و ، بلكه از حكمراني بهتر است
بريتانيايي ها معتقد هستند كه  چون،  ، برخوردار است ، غير از بريتانيايي ها فكور مقيم زنگبار

مستعمراني آنهاست و ترجيح مي دهند  قدرت شخصيتش مانعي براي مقاصد توسعه طلبانه ي
، آيا هرگز مطلبي تنگ آورتر از  كاپيتان ، م داشته باشندتوسري خور را به عنوان حاكآدم  يك

جمهوري خواه معتقد نمي توانست پادشاهي را  او خودش به عنوانمطمئناً  ؟ اين شنيده بوديد
 خشم . نمي توانست بي عدالتي را هم قبول نمايد به هر صورتي تصديق كند اما از طرفي ديگر

، به حالتي كه كاپيتان  آورد و چشمانش برق زد هيرو ، هاله اي از سرخي به چهره زيباي
  .بسختي كسي را به طمعه مي انداخت  ، گرچه را با شكوه يافتآن  فولبرايت

، كار كثيفي است و  به نظر او سياست ، شانه اش را باال انداخت و گفت كه او غير متعهدانه
انسوي ها را در مورد خطه دارد كه بشود فر ، شك گرچه عمل بريتانيايي ها را توجيه نمي كند

  . دانست ي شرق آفريقا يا زنگبار بي طرف
را مستعمره ي  هريعني مي گوييد فرانسوي ها هم مي خواهند جزي:  هيرو شوكه شده پرسيد

  . ؟ ولي اين غيرممكن است خودشان نمايند
طلب اروپاييان مستعمره  ، همه ي من هيچ نكته ي غيرممكني در اين مورد نمي بينم خانم -

  . هستند مثل همآنها  ، همه ي هستند
مستبد متنفر  فرانسوي ها هميشه از حكام . من در اين مورد نمي توانم با شما همعقيده باشم -

، به  انقالب كبير ، به هر حال در زمان خب،  بودند و نداي آزادي و برابري را سر مي داده اند
  ... ولي دارندقبول دارم كه مستعمره  . روش الفايت نگاه كنيد



 بريتانيايي ها اما در واقع به عنوان يك آمريكايي خوب موافق فرانسوي ها هستيد و مخالف -
توانست قضاوت عادالنه  نخواهيدمطمئناً  ، اما ، چون اكثر ما همينطور هستيم منصفانه است! 

  . خرج دهيد د اگر بخواهيد از ابتدا نسبت به يك طرف تعصب بهياي داشته باش
نسبت به واقعيات  و موكداً اطمينان داد كه هرگز نخواهد گذاشت تعصب فردي چشمانش راهير

  . كور كند
 هايش را باال انداخت و گفت كه كاپيتان كه اين جواب را وصف حال خود يافته بود شانه

،  خدا هيچ ربطي هم به او نداشت ، كه شكر هيچ اهميتي براي مسايل داخلي زنگبارشخصاً 
بي پرده گفت كه همه ي مسيحيان بايد  سخنان كاپيتان هيرو را ناراحت كرد و . قايل نيست

، عالقه مند  در هر كجاي دنيا كه باشد ، هميشه نسبت به اموري كه به صالح و خير عموم است
تنها به افراد همزاد و هم رنگشان محدود  باشند و اين مسئوليت نسبت به همنوعانشان نبايد

   . شود
صورتش بي احساس بود و همدردي اش براي مردم با  . ، البته بله:  بي حالي گفت كاپيتان با

، آشكارا ضعيف  دانستند چه دارد بر سرشان مي آيد نگبار كه نميزنشاط و اهل دعوا و كافر 
  . بود
صحبت كنيد و نظراتتان  ، خانم شما بزودي مي توانيد در مورد اين مسايل با عمويتان خب -

آن  ، يا حتي نظرات نظرات من نظرات ايشان به مراتب با ارزشتر ازمطمئناً  . ييدرا به او بگو
 ، بهشت!  هزار و يك شبش بهشت زميني و چرندياتآن  هم باآن  . موسيوي جوان مي باشد

به نظر من چيزي بيشتر از  شكل ببينند وليآن  را بهآن  اگر چه شايد بعضي ها!  كهواقعاً 
  . نيست ماريفاصله بين كثافت و بي

هيرو  . موفق نشد ، ، ولي اگر قصد داشت هيرو را بلرزاند خش صحبت مي كردعمداً  او داشت
در مورد زنگبار را هم  آمادگي پذيرش هر نظر منفي كامالًظاهراً  ، بلكه نه تنها دستپاچه نشد

ورد افسانه اي كه در م همه شكوه و جاللآن  ، چون با صميمت گفت كه او هميشه به داشت
را گمراه آن  است و ، گفته و نوشته شده مشكوك بوده سرزمينهاي شرقي و جزاير استوايي

پايين زندگي و اخالقيات  حبا توجه به دماي باالي هوا و سطمطمئناً  ، زيرا كننده مي يافت
  . باشد نمي توانست چيزي جز كثافت و آلودگيآنجا  ، در يممردم بو
بودم كه بوي ميخك و  ، خوانده بله كثيف است:  موافقت كرد ولبرايت با نظر هيروفكاپيتان 

، بوي بد  من رسيده است ، ولي تمام آنچه به مشام ادويه را مي توانيد از دريا متوجه شويد
كثيف تر است و به نظر من  شهر از اين هم!  فاضالب و زباله و حتي چيزهاي بدتري بوده است



،  چندان حال خوشي ندارد ندارد كه زن عمويتان هيچ تعجبي . جاي يك خانم نيست اصالً
  . بفرستد حق نداشت كه به دنبال شما اصالًولي 
من است  ، كاپيتان دختر عمويم كريسي كه چهار سال هم جوانتر از ، حرف بيخود نزنيد اوه -

خودش  ، ، و او هم فكر مي كند كه زنگبار نقطه اي زيبا و رؤيايي است هيچ طوريش نشده
  . نوشته استبرايم 

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

  ... نيستآنجا  ؟ كسي ؟ عاشق چه كسي ممكن است باشد ؟ نه عاشق -
و  آنجاست مرد فرانسوي در حال رفتن بهآن  . در زنگبار هم مرد پيدا مي شود ، حتي خانم -

، افسران  كنسولگري ، كارمندان جمعيت نسبتاً بزرگي را تشكيل داده اندآنجا  سفيد پوستان در
  . هرزه ، تجار و افراد نيروي دريايي بريتانيا

  ؟ ؟ منظورتان چيست هرزه -
  .» غوان روري«، افراد شروري مثل  ، قانون شكنان ، گوسفندان سياه ماجراجويان -
  . باشد بايد يك دزدحتماً  ؟ با چنين اسمي دريايي ؟ يك دزد او ديگر كيست -
،  مي باشد كله شق و تبهكارآدم  از همه ي جهات يكتقريباً  ، يك انگليسي است وتقريباً  -

از شكار  ، هر اتفاق خالف قانوني كه روي دهد. سي او را پولساز صدا مي كند ريبه گمانم ك
آخرين سكه ي  ، مي توانيد ربايي يا قتلآدم  ، ، قاچاق مواد مخدر غيرقانوني تا حمل اسلحه

طي دو سال  دان اليمور جوان . دست داشته استآن  خود را شرط بنديد كه روري فراست در
به دست  فقط بايد مدرك!  ، ولي موفق نشده است گذشته تالش كرده كه او را گير بيندازد

  . است تيپ فاسد نشدني دان يك . را به دست خواهد آوردآن  روزيمطمئناً  بياورد و
  ؟ و اين دان كيست -
 ، چون داشتم فكر مي ؟ خب عمو كريسي هيچ گاه در موردش چيزي ننوشته است دختر -

 ، يك افسر نيروي دريايي ، ستوان اليمور عينك گل سرخ استآن  كردم كه شايد او مسئول
 ممانعت از تجارت بريتانيا است كه فرمانده ي يك كشتي مسلح كوچك مي باشد و مسئوليتش

كارش  ، با توجه به همه چيز . ، يا حداقل براي اين منظور تالش مي نمايد برده در اين آبهاست
مي ترسم  اما هنوز نتوانسته روري فراست را گير بيندازد و،  را چندان هم بد انجام نمي دهد

باد سبك  در،  گرچه يك بار داشت گيرش مي انداخت . جواني اش را بر سر اين كار بگذارد
شناور آب  ، چون الشه ي يك سياه آفريقايي را كه به آرامي روي پمبه به طرفش شليك نمود



اجساد و مردگان را  يعني كشتي پر از برده است و –را مي داند آن  ، دان بخوبي معني بود ديد
آن  قتي به، اما و گيرد دان مطمئن بود كه او را در حين ارتكاب جرم مي،  بيرون انداخته اند
  . گشود ، ويراگو بادبانهايش را فرمان ايست دادند

  ؟ چي -
،  انتخاب نموده دليلي داشته كه اين اسم را برايشمطمئناً  ، ويراگو اسم كشتي فراست است -

  . صاحبش درست مثل،  مي گويند مثل يك گاو وحشي اشت
  ؟ ؟ فرار كردند بعد چه اتفاقي افتاد -
 . ويراگو را ناچار به توقف كرد ، در نهايت نيروي بخار كار مي كند ، چون كشتي دان با نه -

دماغه تا انتهاي كشتي را وجب به وجب  دان از . اما وقتي وارد عرشه شدند اثري از برده نبود
قاطعانه گفت كه از هيچ الشه اي خبر  روري هم . ، ولي هيچ مدركي به دست نياورد گشت

كشتي حامل برده ي در حال عبور به بيرون  ه اي بوده كه ازجسد سياه بيچارحتماً  ندارد و
، نايستاده عذرخواهي نمود و علتش را  فرمان توقفش و از دان به خاطر اينكه با . انداخته شده

غذا بوده و مالحانش هم كشتي دان را با يك كشتي  چنين بيان كرد كه خودش در حال صرف
، ولي هيچ كاري نمي توانست  داشت ديوانه مي شد دان . برده فرانسوي اشتباه گرفته بودند

، يك  درحاليكه روري داشته او را به دنبال خود مي كشيده شنيد بعداً نه حتي وقتي . بكند
، براحتي يك محموله ي برده را از زنگبار  همدست روري بوده كشتي برده متعلق به عربي كه

  . است خارج نموده
چهره هيرو  رنگ ... ؟ فقط براي اينكه ماجرا يك كلك بود ؟ تمام يعني به عمد بوده است -

عصباني  ، وقتي مثل گچ سفيد شده بود و فكش درست به شكل فك پدربزرگش كاسب كراين
  . شوند مرداني مثل او بايد به دار آويخته:  با غيظ گفت . ، درآمده بود مي شد

منظور  فقط به همين اصالًر من به نظ . به دار مي آويزندشرا به جرأت مي گويم كه روري  -
گردن  دان اليمور حاضر است طناب دار را با دست خودش بهمطمئناً  و به دنيا آمده است

 ، اعتقاد ندارم بريتانيايي ها هزياد بشخصاً  البته . نمي توان هم سرزنشش كنم . روري بياويزد
  . هستم ولي ستوان مرد خوبي است و من طرفدار او

  ؟ د كه كريسي هم همينطور باشدو فكر مي كني -
 نمي شود منكر شايستگي ، چون كريسي اولين نفر نيستمطمئناً  ... ؟ خب براي دان اليمور -

آخرين باري كه در زنگبار  ، از اما آنچه در مورد دختر عمويتان گفتم فقط حدسم بود ، دان شد
 كامالًگرچه  . شده بودند آشنا دو تازه با همآن  ، زمانآن  بوده ام يك سالي گذشته و در



خودتان گفتيد كه چطور از رؤيايي  . مشخص بود كه دخترك از قيافه ي او خوشش آمده است
هايي صورت  داد كه شايد پيشرفت ، اين نظر را به من ، و همين مطلب بودن جزيره نوشته

دختر عمويتان شنيده ام كه زن عمو و  از طرف ديگر دان تنها مرد زنگبار نيست و . گرفته باشد
واقعاً  ، شاهزادگان عربآن  بعضي از . اند بسيار مورد توجه خانواده ي سلطان قرار گرفته

  . هستند مردان خوش تيپي
 صورت ... ؟ يعني مي گويي كريسي ؟ آفريقايي ها ؟ منظورتان مردان سياه است خوش تيپ-

  . است گرفته نشان مي داد كه مورد توهين قرار كامالًهيرو بسيار جدي بود و 
من  ، به اندازه يآنها  و بسياري از!  نه سياه هستند و نه آفريقاييآنها  . ، عرب عرب خانم -

 خانواده ي سلطان از حكمرانان عمان . سوخته تر هستندآفتاب  سيماي خوبي دارند و كمي
 . ، جوشيا هم بيشتر به شجره و اصل و نسب خود مي نازند هستند و حتي از پسردايي تان

مي  مردانشان بسيار خوش قيافه هستند و شنيده ام كه زنان قصر به زيبايي يك تابلو نقاشي
 . ديدن ، چون شنيدن كي بود مانند ، گرچه مطلبي است كه نمي توانم رويش قسم بخورم باشند

بدون  ، كه مي توانند مالقات زناني مثل زن عمو و دختر عمويتانحتماً  ، موجودات بيچاره
  . است ، برايشان بسيار جالب به هر كجا كه مي خواهند بروند نگراني

ايد ببينيم بگفت  هيرو با گرمي تصديق كرد و بعد درحاليكه توجهش به موضوع جلب شده بود
برايشان كالسهاي  شايد بتوانم . موجودات بيچاره انجام دهمآن  چه كاري مي توانم براي

كه مي توانم در آنجا  شتن يادشان دهم و بايد تاآشپزي و سوزن دوزي بگذارم و خواندن و نو
  . بكوشمآنها  تغيير روش زندگي

آشكار بود  . را بستآن  ، ولي بعد دوباره باز كرد براي اعتراض دهانش را فولبرايتكاپيتان 
اينكه زن جواني اينقدر  . زنگبار بسيار متعجب خواهد شد كه خانم هوليش در بدو ورودش به

، در  ، بسيار عجيب بوداصالحات  باشد و عالقه مند به ايجاد الي بخشندهاز نظر جسمي و م
كه به شركت در بالماسكه و همصحبتي جوانان مايل باشد تا  سن او بيشتر انتظار مي رفت
، كاپيتان  و هواي كره زمينآب  نژادها در نقاط دور دست و بد كارهاي خير و كمك به ساير

، چون انديشه ي انجام كارهايي را در سر  بي سليقه اي استدم آ مطمئناً با خودش فكر كرد كه
، در صورتيكه مي توانست يك معلم مدرسه قابل تحسين و بسيار  مربوط نيست دارد كه به او
، چون با آشنايي مختصري كه از كلبتون مايو داشت و  شايد هم يك روز بشود جدي شود و
مرد خوش تيپ پرحرارتي كه جداً عالقه آن  ، او از روي شايعاتي كه شنيده بود نيز با قضاوت
نقطه نظرات خانم هوليس در مورد ازدواج  . ، خشك و رك باشد نبود ، سرد جوان مند به زني



 كاپيتان دلش براي شوهر او مي سوخت . آتشين ترين خواستگاران را سرد كند كافي بود كه
  . داشتشك ن اصالًتوانست شوهر كند كه كاپيتان  البته اگر مي

 هر كه را خلقش:  ، انديشيد اش را مي خاراند كاپيتان تادئوس در حاليكه ريش خاكستري
 افرادي را جلب كند و شايد روزي به خاطر گرچه هميشه ثروتش بود كه . ، نيكش شمر وكن

، اما شايد بيشتر از اين  براي هر دختري آينده اي نه چندان خوب ، ازدواج مي كردآن 
  . خوشش آمده بود را نمي توانست بفهمد از چه چيز او اميليا، و اينكه  تاستحقاق نداش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ھارم ل



چينهاي لباس پوپلينش را صاف و با دستمال كتاني اش عرق  و هيرو از جايش بلند شد
وطي اش از بسته بندي محكم دسته ي باريك متمرد از موهاي بل چند . پيشاني را پاك نمود

سفيدش چسبيده بود و قسمتهاي خيس از عرق لباسش  پشت سرش درآمده و به گردن
  ؟ هميشه اقيانوس هند اينقدر گرم است : پرسيد نااميدي با . كرد ناراحتش مي

شود چرا به كابينتان نمي رويد كه  كه فكر مي كنم بزودي شروع ، مگر زماني كه باد بوزد-
بايد يك دست لباس موسلس داشته  ميان لوازمتان درمطمئناً  ؟ تري بپوشيدلباس خشك 

  . اين لباس روشن تر و آزاد تر از باشيد ،
نه  . را بپوشمآنها  فعال نمي توانم . براي زماني است كه از عزا دربيايمآنها  ولي . بله دارم-

 عضي ها خيال كنند كه زيادبه عالوه شايد ب . ديگر بي احترامي به پاپاست حداقل تا شش ماه
زدن  سعي نمود با بهم . ناگهان اشك در چشمانش پرشد صدايش خاموش شد و ... دوستش

احمقانه  . متاسفم : گرفت و معذرت خواهانه گفت دماغش را ، چشمانش مانع ريختنشان شود
  . ما خيلي با هم دوست بوديم ، دانيد مي ... ولي دلم خيلي برايش تنگ شده است . بود

باالخره يك چيز  . بله : كرد كاپيتان فولبرايت كه حيرت زده و متاثر شده بود با خود فكر
و به  : گفت . يافته است دوست داشتني در وجود اين زن هست و شايد كليتون مايو همان را

فكر نمي كنم پدرتان راضي باشد كه خودتان را در  . را راضي نماييد بايد او دليل شما همين
براي سالمتي مضر است و مي  . و هواآب  هم در اينآن  باس خفه ي سياه بپيچيدل اين

خودتان را  پدرتان مي خواهد كه شمامطمئناً  . اين رابطه با همسرم صحبت نمايم خواستم در
 هوا به اين شكل لباس بپوشيد مدت زيادي دوام نخواهيد وآب  اگر در اين داريد و سالم نگه

  . آورد
شما خيلي مهربانيد ولي ميل  : لبخندي زد ولي سرش را تكان داد و گفت اليهيرو با بي ح

شخصي هيچگاه نبايد مقدم آسايش  . دليل كوچكي لباس عزايم را دربياورم ندارم بخاطر چنين
  . وزيد بزودي باد خواهدمطمئناً  . نمي كنم اين هوا زياد طول بكشد بعالوه فكر . باشد

ر فشارسنج همينطوري پايين برود حتي خيلي زودتر از آنچه اگ : گفت كاپيتان متفكرانه
با دقت به  . پاك كرد و هيرو را تا عرشه همراهي نمود گردنش را از عرق . داريم انتظارش را

شده كه از درزهاي عرشه ي كشتي بيرون آب  قيرهاي سايه هاي رنگ پريده ي خودشان و
  . و هيرو بين مسافرين نبودند اميليا كاشنمود كه  يكبار ديگر آرزو زده بود نگاه كرد و

 هيرو در سايه ! بيرون غيرقابل تحمل تاق كوچك طاقت فرسا بود اما در فضاي آزاداگرما در 
جايي كه خزه  ،آب  غبطه به اعماق خنك دكلي توقف كرد و به نرده ي كشتي تكيه داد و با



 مي خوردند نگاهي انداخت باد تكان هاي دريايي چسبيده به كشتي چون مرغزاري در معرض
كه در  صداي خرخر مسافري . تكان مي خوردآرام  آب درحاليكه نوراكراين تنبالنه روي .

كه  خوابيده بود و صداي صحبت كمك آشپزان و پيشخدمتانباتي  صندلي حصيري زير سايه
  . نبود در جلوي عرشه مشغول ماهيگيري بودند چيزي بيش از يك زمزمه ي خواب آلود

 بعدازظهر سكوت خواب آورآن  فقرات هيرو به پايين غلتيد و ناگهان قطره عرق از ستونيك 
اينكه گرما و غبار و سكون توانسته بودند زمان را متوقف نمايند و  مثل .آمد  بنظرش شوم

گويا  . ي بي هدف و عجيب بين واقعيت و عالم خيال معلق گردانندئخال نوراكراين را در
 شوند بي هدف بماند تا تخته هايش بپوسند و بادبان هايش خاكآنقدر  هسرنوشتش اين بود ك

ماروبي آقاي  ،قدم هاي پا و صحبت كسل كننده ي ناخداي اول كشتي  هيرو لرزيد و صداي .
مي باتي او با مهر. اين انديشه ي پوچ و ناراحت كننده بيرون آيد  به او كمك مي كرد كه از
  . خنك تر خواهد شدمسلماً  ي قبل از شبول . است گفت كه هوا خيلي گرم

  . بنظر من شبها حتي گرمتر است ؟ كنيد اينطور فكر ميواقعاً  : هيرو با شك و ترديد پرسيد
  . هست اگر از من بپرسيد باد خيلي تندي هم ولي يك باد در پيش رو داريم و ، آه-
  . نيمنمي بيآن  اما هيچ اثري از . همين را گفت كاپيتان فولبرايت هم-
درخشنده اشاره  با انگشت به فضايي . ببينيد راآنجا  ،آنجا  . مي توانيد بويش را حس كنيد-

 اين باد است : پرسيد . ديد كرد و هيرو آنچه كه بنظرش لكه اي روي اقيانوس دوردست بود را
  ؟
  . داشت باد زيادي خواهيمآن  ولي به دنبال . نفس باد است-

ماروبي انگشتش آقاي  ملحق شد وآنها  رشه ي جلويي برمي گشت بهاز ع كاپيتان فولبرايت كه
  ! قربان ، هوا تازه شده است : بلند كرد و گفتآسمان  كرد و رو به دهان ترآب  را با

از  را پرآب  شيشه اي و صاف روي سطحآمد  ميآنها  كه به سبكي بسويآب  لكه ي روي
براي  . زنبيل باالي دكل را تكان داد لرزاند ورا  چين هاي لرزان كرد و وزشي از هوا بادبانها

تولد زندگي را با بيدار آنها  پاسخ داد و نوراكراين به سكانش اولين بار در طي چندين روز ،
جوشان را مي شكافت و به جلو مي  در حاليكه درياي ، شدنش از خواب و حركت نرمش

  . رفت حس كردند
  . ديده مي شود بادبان هايش ! يك كشتي قربان : پسرك ديده بان داد زد

  ؟ كجا : داد زد ماروبيآقاي 
  . راست دماغه ي كشتي دارد به سمت شمال مي رود سمت ، آنجا-



گذاشت گفت كه ديدن يك بادبان  ماروبي در حاليكه تلسكوپ كوچكش را به چشم ميآقاي 
يك درياي خالي  از كندي حركت رفتن درشخصاً  چون . ديگر باعث خوشحالي است

  . حساس تنهايي مي كندا
كه  من ؟ چه جور كشتي : هيرو در حاليكه دستش را روي پيشاني اش گذاشته بود پرسيد

  . چيزي نمي بينم
 خودم هم ...آنجا  . ولي در اين غبار چيز زيادي نمي شود ديد . كشتي كوچك سه دكله يك-

هم  پس ما . ه بودرا گرفت يعني باد . حركت هم مي كرد . خيلي سريع گم شد . كردم گمش
 هستيم راهمان زمان اين غبار از بين رفته و ما دوباره درآن  خواهيم گرفت و در را بزودي باد

ور دو آگذشت و ناگهان تمام سستي خواب آب  قوي تري از روي در حين صحبتش نسيم .
ي و هيرو خودش را تنها در ميان فرامين مختلفي در زمينه  هفته ي گذشته به پايان رسيد

 زير كشتي جوشي زد و به حركت درآب  يافت و ، بهتر گرفتن باد چگونه كشيدن بادبانها براي
شور داد كه پس از آب  جايش را به خنكي تازه با بوي بعدازظهر گرماي غيرقابل تنفس .آمد 

دوباره به حركت در  . شب هاي طوالني و بي هوا بسيار دلپذير بود گرماي روزهاي گذشته و
اما تا  . تقدير و كليتون مايو را در پيش رو داشت ، ماجرا ، بود و زندگي راه او در . ندآمده بود

ساعت بعد با شدت مي وزيد و دريا از  محسوسي قوي تر شده بود و دو ساعت شش باد بطور
 را بسته بودند زير عرشه كابين ها خيلي گرم بودند زيرا تمام روزنه ها در . كف سفيد شده بود

هاي  خورد ولي صدايش و لرزش و تكان هاي شديد و باال و پايين رفتن نميآنها  هباد ب .
 ، با سرعت هرچه تمام تر نوراكراين به جبران زمان از دست رفته ، . كردند كشتي را حس مي

امواج خشمگين  در اثر ضربات طوفان و تمام افراشته رو به شمال مي رفت و بادبان هاي با
  . دمي خور دريا تلو تلو

كاپيتان فولبرايت دوساعتي مي شد كه به خوابگاهش رفته بود و اكنون  همسر ضعيف و ظريف
را در مشت هايش مي فشرد و عذرخواهانه بي ارتباط به مسئوليتش  يك شيشه جوهر نمك

آقاي  ! همسر يك ملوان . بايد از خودم خجالت بكشم . است شرم آور : زمزمه مي كرد
مي كنم كه بدون تلو تلو خوردن روي عرشه ي كشتي  كم كم عادت فولبرايت هميشه مي گفت

مطمئن  ، لمگالگوي بدي هستم حتماً  براي تو . عادت كنم اما هيچ وقت نتوانستم . گام بردارم
  ؟ است هستي كه حالت خوب



حاال كه دوباره حركت مي كنيم همه چيز را مي توانم  . متشكرم . البته : گفت هيرو رضايتمندانه
از اينكه هيچ كاري را نكني و  . توقف بي هدف لعنتي بود كه ناراحتم مي كردآن  . مل كنمتح

  ؟ نرسي متنفر نمي شوي به هيچ كجا
ژي ران پر خيليآدم  اما از طرف ديگر فكر مي كنم . نمي توانم بگويم كه بدم مي آيد عزيزم-

 شد وگرنه خيلي يكنواخت مي نيستم يا شايد هم براي اين است كه انسانها همه مثل هم نيستند
اي چشمانش را بست تا تكانهاي  خانم فولبرايت براي لحظه ... اوه خدايا رحم كن ...اوه  .

جايي خوانده ام كه  : دهنده گفت رو با صدايي تسكينيه . شديد كشتي را راحتتر تحمل كند
 شود ريازدگي اشنتوانست مانع د هرگز »نلسون«كر مي كنم ف ، يكي از دريا ساالران معروف

مثالً فكر مي كني بتواني بنوشي؟  اگر برايت نوشيدني خنكي بياورم . س زياد ناراحت نباشپ ،
  ؟ و ليموآب 
فقط بنشين و با من  ، ممنونم عسلم ، نه : چشمانش را بست سرش را تكان داد و دوباره اميليا

هاي وحشتناك آزاد  فكرم را از اين تالطم ، دهم دوست دارم به صدايت گوش . صحبت كن
  . مي كند

  ؟ كنم در چه موردي مي خواهي صحبت-
  . نامزد جوانت ، خودت-

  . هنوز نامزد نشده ايم : با شتاب گفت هيرو
خيلي فريبنده به نظر مي رسد و از همه جهات خيلي  ، مطمئن هستم كه خواهيد شد اما-

  . درجه اول سر عمويپ ، بهتر بود اينقدر نسبت نزديك نداشت گرچه ، مناسب
 پسر زن عمويم از ازدواج اولش است ، كلي . نسلبت خوني نداريم اصالًدر واقع  ، اما نيست-
كه به مايو تغييرش  ، يك اسم دراز و غير قابل تلفظ بود ، است و نام پدرش هم مايو نبوده ،

 . تمشابه بوده و از اتالف وقت هم جلوگيري مي كرده اسآن  چون تلفظ دو سيالب ، داده
چون  ، مطمئن هستم كه خيلي زيبا بوده ، مادر پدرش لهستاني اهل مجارستان بوده و پدرش

در جواني زيبا بوده حتماً  رفته است اگرچه زن عمو ابي هم مي گويند كلي به مادربزرگش
بابا به من گفت كه مرگش رحمت خدا .  پدرش مي ميرد كلي فقط شش ماه داشت كه . است

هم يك زن مخوف در پيست رقص به  نهايتاًبوده و  تاد به مشروب و قماربوده چون گويا مع
اما  ، براي زن عمو ابي سخت بوده است چقدر ، فكرش را بكن . سمتش شليك مي كند

دختر  - گرچه كريسي . ازدواج مي كنند آشنا شده وناتائيل  خوشبختانه پنج سال بعد با عمو
فكر مي كنم زن  ، ولي علي رغم همه اينها ، آيد نميتا شش سال بعد به دنيا  -عمويم كريسيدا



؟ منظورم علي رغم  مگر نه ، خيلي عجيب است كه ، عمويم هميشه كلي را بيشتر دوست داشته
  ؟ هستناتائيل  دختر عمو ، اينكه كريستي هاي پدرش و بدرفتاري

شتر دوست داشته بي فكر مي كنم بعضي از زنها پسر را : با بي حالي لبخندي زد و گفت اميليا
  . باشند

  . باشد اما كريسي خيلي قشنگ است و كوچكترين بچه فاميل هم مي-
  . مطمئن هستم كه عمويت او را بيشتر دوست دارد-
 اصالً ، مي دانيد.  هر كاري كه بخواهد با پدرش مي كند كريسي ، همين طور است ، بله-

و هوايش مناسب سالمتي آب  يدچون مي ترس ، ببرد عمويم نمي خواست او را به زنگبار
 وحشتناكي گرفته و بميرند يا دچار گرمازدگي يا كريسي و همسرش نباشد و شايد هم بيماري

او خيلي  . را هم آوردآنها  اصرار نمود تاآنقدر  كريسي اما زدگي يا چيز ديگري شوندآفتاب 
  . مي باشد ييجوان است و بسيار حساس و رويا

  . باشد اميدوارم كه به پدرش نرفته ؟ است يهم روياي؟ آيا او  مايوآقاي  و-
.  است شبيه خانواده مادري اشكامالً  مطمئن باش كه از نظر شخصيتي ، اصالً ، اوه نه-

معقولي هست  قيافه اش شايد رويايي باشد ولي جوان بسيار ، مادرش كارمند كليسا بوده است
هفده سال  كريسي تنها ، او بزرگتر است البته خيلي از ، مثل كريسي سبك سر نيست اصالًو 

  . نه سالش است بايد هجده سال داشته باشد و كلي بيست و ، نه ... دارد
. اميدورام قصد نداشته باشي بيشتر از اين منتظرش بگذاري عسلم  : خواب آلود گفت اميليا
 -وانك زن جي آن هم براي-ازدواجش دير شده و ممكن است زندگي با او مشكل شود براي

  . بر روي هم افتاد و بسته شد و ديگر صحبتي نكرد و به خواب فرو رفت مژگانش
به يك سو منحرف ميشد و بعد غژغژ كنان باال  ، تكان مي خورد و مي لرزيد كابين به شدت

همهمه صداهايي كه مشخص نبود  ، مدنيآو با هر فرود آمد  به پايين مي مي رفت و ناگهان
اما به  به گوش مي رسيد يا ضربات امواج بر بدنه كشتي رون كشتي استد صداي افتادن اثاثيه

اين حركت ديوانه وار كشتي شخصاً  هيچ ناراحتي ديگري رنج نمي برد و از هيرو ، جزء گرما
 قبالًاو  . داد به سكون تنبالنه ده روز گذشته ترجيح مي ، ناخوشايند بودنش علي رغم ، را

كه خانم فولبرايت خوابيده آنجا  را به جايي امن برده بود و از وسيله متحركي براي احتياط هر
به دست آورد وجود  غذاهاي گرمي ، شديد نوراكراين ياحتمال اينكه بتوان در تكانها بود و

برداشت و به كابين  نداشت ، لذا به طرف سالن كشتي رفت و براي خود مقداري بيسكويت
  . خواب رود خودش برگشت كه با پيروي از همراهش ، به



دكل هاي خالي از بادبان و مهارهاي كشتي  .ناآرام را پشت سر گذاشت  كامالًشبي  نوراكراين
خروشان  براي مقابله با طوفان محكم بسته بودند ، تا كشتي بتواند در مقابل باد و درياي را

افسار محكم بر جاي خود بماند ، ولي علي رقم همه اينها كشتي چون كره اسبي ناآزموده و 
نداشت و  رفت كه گويي امكان باال آمدنش ديگر وجود باال و پايين ميچنان گسيخته ، 

  . به عرشه هجوم مي آوردآب  اقيانوس خشمگين بر رويش حمله مي كرد و انبوه
 باران خشمگين و، سپيده خاكستري رنگ صبح رام نشدني از ميان ابرهاي سياه و سنگين 

ميزان  باران تند ، .زد  ، سر پريشان و متالطم و زوزه طوفانغرش رعد و تابش برق و درياي 
، اما طوفان  ديد را بسيار كم كرده بود ، قايق ها از بين رفته و باالبر كشتي خورد شده بود

كشتي را براي  شدن نشان نمي داد و كاپيتان فولبرايت كه پمپ هايآرام  همچنان اثري از
 . مقابله را دارند نگران بود كه چه مدت ديگر توان، روشن گذاشته بود ، آب  خالي كردن

بودند و اين هيرو بود كه بدون  مسافران نوراكراين ، به جز يك تن در خوابگاه هايشان مانده
و بعد ) آشوب كار مهمي كرده باشد تالطم وآن  نه اين كه در(كمك كسي ، لباسش را پوشيده 

محلي شامل گوشت گوساله نمك  ك غذايبه سالن كشتي رفت كه يك فنجان قهوه سرد و ي
 اين كه كمكي به اميليا نمي تواند سود و خيار شور و بيسكويت صرف كند و بعد با اطمينان از

بود كه بخواهد كتابي آن  تاريك تر از بكند براي مدتي به كابين خودش برگشت ، اما چون
، به پشت ) ايي را مي داداجازه چنين كاره حتي اگر حركت تند كشتي(خوانده يا خياطي كند 

ناراحت كننده باال و پايين رفتن و لحظات  خوابيد و سعي نمود با بستن چشمانش ، حس
را ، كه مشابه اين بود آن  تكان هاي شديد دنبال ، وآن  سرگيجه آور و پايان ناپذير ناشي از

  . شود ، را تحمل نمايد كشيده ميآب  كه مجموعه كشتي به اعماق
تاريكي دلتنگ كننده و غژ غژ  معقول و خونسردي مي دانست ، اماآدم  خودش راهيرو هميشه 

و باال و پايين رفتن هاي  مداوم و اعصاب خورد كن و غوغاي كر كننده و بدتر از همه
فكرش رسيد كه به زودي  وحشتناك كشتي ، كم كم داشت روي اعصابش اثر مي گذاشت و به

كه در طوفان هاي دريا ،  رها در مورد كشتي هاييبا . خوابگاه تنگش تابوتش خواهد شد
، داستان هايي خوانده و يك  ناپديد شده و ديگر هرگز كسي در مورد آ نها چيزي نشنيده بود
يكي از همين داستان ها را  بار ، زماني كه دختر كوچكي بود ، يكي از پسردايي هايش ،

دوژونيرو داشت ، شاهد غرق و ناپديد ريو برايش تعريف نموده بود ، كه چطور در سفري كه به
 .گرداب عميق اقيانوس وحشي بوده است  شدن يك كشتي بزرگ با بادبان هاي برافراشته در

آب  بيايد ، او تا زماني كه در كابينش در اثر فشار اگر قرار باشد چنين باليي بر سر نوراكراين



اطالع خواهد ماند ، او حتي فرصت  بيآن  را فرا گيرد ، از تيره رنگ تا سقف اتاقآب  بتركد و
هم نخواهد يافت ، چون در تله افتاده و غرق مي شود و كشتي  تكان خوردن در خوابگاهش را
سرد و آب  بزرگ و چوبي شده و فرسنگ ها مسافت را در شكسته شده و تبديل به قبري

بود ، چون آن  شايد حركت ديوانه وار كشتي باعث.  برسد تاريك فرو مي رود تا به كف دريا
تكان دهنده اي تصوير ناراحت كننده اي از مارماهي هاي  ناگهان به طور خيلي روشن و
كشتي مي خزيدند ، در مقابل چشمانش ظاهر  البالي راهروهاي بزرگ و هشت پاهايي كه در

شكسته كابين ها را مي انداختند و از بدن هاي غرق شده تغذيه مي  درهايآنها  شد و ديد كه
گرسنه ، از كنار دريچه هاي كشتي و اسباب و لوازم درهم پيچيده شنا كنان  و كوسه هاي كردند

   ... مي گذشتند
كه  از دست خودش عصباني بود .هيرو، با تالش اين تصورات وحشتناك را كنار گذاشت 

خيارشور  چنين تصورات عبثي را پرورش داده و كم كم نگران شد كه خوردن گوشت گوساله و
دريازدگي مطمئناً  .حانه عاقالنه نبوده است ، چون آشكارا احساس بيماري مي كرد براي صب

بردارد و تلو تلو  نبود چون آقاي مارويي گفته بود كه وقتي بتواند روي عرشه به راحتي گام
ها است كه اين مساله  نخورد ديگر هرگز از اين عارضه رنج نخواهد برد و مطمئن بود كه هفته

يا در اثر گرما ، گوشت  شته است ، پس يا آقاي مارويي اشتباه كرده بود ورا پشت سر گذا
  . فاسد شده بود ، چون حالت تهوع را به وضوح حس مي كرد

 بلند و سنگيني ، كشتي را چون پر كاهي بلند كرد و از باالترين دريچه كابين كج شده اش موج
تعادل  خورد ، ولي نوراكراين توانستباران به تندي به شيشه ها مي  .، روشنايي روز را ديد 

تاريكي غرش  دماغه كشتي دوباره رو به پايين رفت و امواج با سرعت در .خود را حفظ نمايد 
آمدن دوباره كشتي ، به  قدر كه باالآن  پايين و پايين تر ، .كنان در اطراف شيشه ها فرو رفتند 

كه آب  صدها تن لرزان ، زير وزن ده ونوراكراين ، گيج ، و صدمه دي .نظر غيرممكن مي رسيد 
آهستگي گيج و تلو  يك بار ديگر به . دالورانه مبارزه مي كردن به عرشه مي خوردند همچنا

  . تلو خوران تقال كرد و خود را به سمت باال كشيد
اگر يك  . ديگر نمي توانم تحمل كنم: سنگين و خفه با صداي بلند گفت  هيرو در تاريكي

از  . زير بمانم مريض مي شوم ولي من مريض نمي شوم من نبايد مريض شوم ندقيقه ديگر اي
خزيد و در تاريكي گرفته و خاكستري رنگ كفش هايش را به پا كرد و كابين را  تختش بيرون
در باالي راهرو رسيد ، البته صاف راه رفتن كار راحتي نبود و وقتي به در سالن  ترك نمود

 چون . ل در محكم بود و براي باز كردنش تالش زيادي الزم بودقف. خورده و گيج بود  صدمه



 موقتيآرامش  به در فشار مي آورد اما به كمك يك لحظه .طوفان كه برخالف جهت مي وزيد 

 باالخره موفق شد و نفس زنان و سراپا خيس خود را در فضاي باز يافت ولي خيلي دير
  . متوجه حماقت كارش شد

چون طوفان در را پشت سرش بسته  . شده استآنها  ر يا ديوانه يا هر دوبيماحتماً  فكر كرد كه
 متوجه شد كه مشت محكمش روي با ترس هيرو. را همچنان بسته نگه مي داشت آن  بود و

فشار طوفان بي فايده است و به  در مقابلآن  دستگيره ي خيس در و تالشش براي باز كردن
براي اولين بار . كرد نفسي تازه كند  چسباند و سعي زودي به نفس زدن افتاده خود را به در

روز همچنان به تيرگي شب بود  ظهر باشد معني ترس را فهميد و گرچه مي دانست بايد نزديك
وحشتناك تر از آني بود كه در كابينش تصور  و در روي عرشه باز كشتي طوفان به مراتب

  . كرده بود
آلود و خروشان كه با ابرهاي طوفاني سياه با كف آب  از كوه هاي بلند و خاكستري رنگي
آن  رسيدند كشتي بي پناه را به عقب و جلو مي انداختند و با تابش هاي مداوم برقشان ، مي
سكاندار كشتي ، در  .چنگال گربه اي غول آسا بازي مي كردند  درست مثل موش زخمي در

مسيرش را در برابر باد نگه چسبيده بود به سختي تالش مي كرد كه  حاليكه محكم سكان را
اري مي انداخت و دوباره مي نقوي بود و كشتي را بلند كرده و به ك دارد اما طوفان بسيار

  . ربودش
لرزانش را از دستگيره جدا كرده و سعي نمود چشمانش را از باران و ترشحات  دست هيرو

تا زانوانش را پاك كند و در همين لحظه موجي كف آلود به عرشه پاشيد و  عرشه كشتي
دامن خيسش به  .را به هم زد و او را زخمي به كنار اتاق نقشه كشي انداخت  پوشاند تعادلش
خارج شده و در باد ، بود و در حالي كه موهايش از حالت جمع شده بر پشت  بدنش چسبيده
 ناگهان با چهره اي خيس و خشمگين و متعجب رو به رو شدآنجا  در .بود  در تب و تاب

توي اين طوفان اينجا :  گرفت و در ميان زوزه ي باد اين كلمات را شنيد ي بازويش رادست
  ... برو!  برگرد پايين!  ؟ اين هوا كه براي مسافران نيست كني چكار مي

در نور برق بعدي ناگهان صداي فرياد فردي را  . را در خود محو كردند باد و رعد بقيه كلمات
بود كه آنجا  كشتي ديگري هم . و ديد آنچه را كه او ديده بود ... ! مسيح يا عيسي: شنيد 

كه از آهن ساخته شده بود و در اثر باد به باتي يك كشتي بادآمد  ميآنها  درست به سمت
دكل  .مايل شده بود و نمي توانست در برابر فشار باد دهانه اش را منحرف كند آنها  سمت



چيزي به خطرناكي ببري در حال .  ويزان بودندكشتي از بين رفته بود و طنابهايش آ جلوي
  .آب  صخره هاي مخفي در حمله يا

آن  با فشار شانه اش روي دست هيرو را رها كرد و صاحبش به تندي به سمت سكان دويد تا
اما هيرو نمي  . تغيير جهت دهد كمك كند كه سكان راآب  به سكاندار كور از ترشحات

آمد  ميآنها  كه مستقيم به سمتباتي هيچ چيز جز كشتي باد او. چشم بردارد آن  توانست از
لحظه حتي كمتر از يك لحظه ي  تنها يك . نمي ديد و مي دانست كه اين لحظه مرگ است

كه به اطراف پراكنده خواهد  برخورد مي كند و تكه هاي شكسته ي چوب استآنها  ديگر با
از كشتي هاي شكسته باقي  آنچه شد و دكلها كه خرد مي شوند و درياست كه مي جوشد تا

سرشان آمده و او باالخره هم  هيچ كس هرگز نخواهد فهميد كه چه بر . مانده در خود فرو برد
ديگري ، ديگر وقتي باقي نمانده بود  نمي تواند در مورد كلي تصميمش را بگيرد يا در هر مورد

  . ، وقتي نمانده بود
ب سكان ، به سمت راست پرتاب شد و به نرمي از به حركت با شتا نوراكراين در عكس العمل
بلند شده از طوفان در آب  صخره اي خاكستري رنگ از، مقابل  كنار كشتي گذشت ولي در
كشتي به تندي به يك سمت كج شد و هيرو در لباس ، برخوردش  انتظارشان بود كه بر اثر

كاهي بلند  او را چون پر موج بلند و سنگيني. زمين خورد  خيسي كه به تنش چسبيده بود به
براي يك لحظه كوتاه ترسناك . دكل را بقايد ولي نتوانست  هيرو وحشيانه سعي كرد كه .كرد 

براي چسبيدن وجود ندارد و نه هيچ چيزي كه بشود خود را  ديد كه دور عرشه ديگر نرده اي
 ز كف جوشان ،آبشاري ا كور و كر شده در ميان .و چرخيد  بعد او چرخيد ،وصل كرد آن  به

  . از عرشه به خارج پرتاب شد
چون هيچ  كرد ، فرقي نمي چه اگر هم بلد بود ، او شنا كردن ياد نداده بود ، هيچ كس به

او را غوطه ور كرد و آب  كوهي از . توانست با اين درياي خشمگين بجنگد نمي شناگري
ينكه بتواند نفسي تازه كند دوباره اما قبل از ا ، باران به صورتش شالق ميزد ، آورد دوباره باال

كه احساس كرد به درون چيزي آمد  داشت توسط موج ديگري باال مي فرو رفت ،آب  زير به
 . كرد چنگ زد و طنابي را بين انگشتان منقبضش حسآن  ديوانه وار به پيچيده افتاده ، درهم

محكم چسبيد و تالش  اشد ،دقيقه ب توانست بيشتر از چند كه نمي را براي مدتي بي پايان ،آن 
بالخره طناب به  تناوب امواج نفس بكشد ، در ميان نمود كه سرش را باال نگاه دارد تا بتواند

دست به دست شد و  مثل يك ماهي ، . شد او از دريا خارجآن  باال كشيده شد و همراه با



شته بود ولي غرق گتقريباً  شده و بدنش بشدت زخمي و كبود روي عرشه كشتي قرار گرفت ،
  . زنده بودنش يك معجزه الهي بود

طوفان  دستاني مچ دست و پاهايش را چسبيدند و در ميان صداهاي در هم آميخته اي كه در
يكي داشت در !  صداي يك خنده صدايي بسيار عجيب و باور نكردني شنيد ، زدند ، داد مي

 يك پري دريايي ، خداي من ،: گفت -همان فرد و شايد هم-ميان خنده داد ميزد و يكي ديگر
 ، دنياي خيسآن  چرخيدند و چرخيدند و تمام ،آنها  بعد ناگهان همه و . و دوباره خنديد

براي اولين بار در عمرش بيهوش  هوليس ، تناآچون هيرو  شد ، سياه ترسناك و وحشي ،
  . گشت
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 شد و بعد از جا بلند مي به درون فشرده شده ، ، كرد ني بر پشتش احساس ميفشار سنگي
 دستهايش بسختي به دو جهت مخالف كشيده شده و دوباره به دوباره فشار را حس ميكرد ،

 در تمام دوره زندگي كوتاه و . شدند برگردانده مي با ترتيب و سختي معيني ، حالت اول ،
هنگام  نه حتي زماني كه در احساس درد و بيماري نكرده بود ،هرگز اينقدر  نازپرورده اش ،

آفتاب  از پشت اسب به زمين سخت و،  جاد هينكلي تعليم اسب سواري توسط مهتر پدرش
  . سوخته پرت شده بود

چندين دقيقه طول كشيد تا متوجه شد خودش  صداي ناله دلخراشي به گوشش مي رسيد و
دستهايي  ، كه برگردد و با اولين تالش انه تالش كردعاجز . صداي دلخراش استآن  مسئول

باالي سرش زانو زده بود و به تندي به او  گرفت و مردي كهآرام  كه مچهايش را چسبيده بود
پشت بخوابد و هيرو خودش را در مقابل يك  به او كمك نمود كه بر تنفس مصنوعي ميداد ،

  . غريبه يافت
 ولي . شناخته بود حداقل از نظر قيافه ، ان نوراكراين را ،هفته گذشته هيرو تمام كاركن طي نه

 با ، سوختهآفتاب  عميقاً مردي موبور با صورتي باريك و اين شخص را هرگز نديده بود ،
  . چالي در ميان چانه و يك جفت چشم بسيار روشن

خاطر دريا بلكه به آب  كه نه مال متورمش را با زبانش خيس كرد و طعم شوري ، هيرو لبان
قدرتش  سعي كرد بنشيند ولي ماوراء. كه از بريدگي لب پايينش ميچكيد را چشيد  خوني بود

  كاپيتان فولبرايت كجاست ؟ :صدايي كه بيشتر از يك زمزمه نبود پرسيد  با . بود
  ؟ كاپيتان كي-

 پس صاحبش بايد جزو . ، صداي شخصي تحصيلكرده است هيرو با ابهام فكر كرد كه اين صدا
به  براي لحظه اي كوتاه به طور مسخره آميزي -مگر اينكه–نمي توانست بفهمد . فران باشدمسا

نشان  فكرش زد كه شايد مرده و اين مرد موبور روح ملواني غرق شده است كه آمده تا راه را
بود كه بند  اينقدر درد نداشت و اين يك اصل غيرقابل انكارمطمئناً  ، اما اگر مرده بود . دهد
از بريدگي لب و  مي توانست خون گرم و مداومي را كه . ، كبود شده و درد مي كرد بدنشبند 

 . مي لرزيدند ، حس كند و در مقابل چشمانش غباري از نورهاي مبهم شقيقه اش مي چكيد
، دراز  ناآشنا نگاه خيره اش را از صورت غريبه برگرفت و متوجه شد كه روي كف يك كابين

به باال و  ين كابين هم مثل كابين خودش تكانهاي شديدي مي خورد و، گرچه ا كشيده است
 قبالً چرا من:  پرسيد با زمزمه گرفته اي . در كابين يكي از مسافرين بودحتماً  . پايين مي افتاد

  ؟ شما را نديده بودم



  . مرا ديده باشيد دليلي ندارد كه:  غريبه خنديد و گفت
 ؟ چرا كه مي خنديديد شما بوديد:  رفت و محكمتر گفتلرزش خفيفي از خشم هيرو را فرا گ

  . خنده دار نبود اصالً؟ 
روز يك پري  شايد براي شما نبوده ولي ما هر:  و گفت فانه مرد با سنگدلي دوباره خنديدسمتا

  . دريايي صيد نمي كنيم
بايد  هيرو با گيجي فكر كرد كه. مرد به طور عجيبي كوتاه بود و كلمات را مي كشيد  صداي
  . انگليسي باشد ولي نمي دانست چرا اين فكر را مي كند يك

شده و او را براحتي از روي زمين بلند كرد و روي يك صندلي  مرد از جا بلند شد و بعد خم
بلندتر از ، ، بسيار قد بلند بود  مرد. پيچ شده بود گذاشت  چرمي بزرگ كه به كف كابين

داشتيد  . دختر بي نهايت خوش شانسي هستيد:  مرد گفت . كلي ، يا حتي از كاپيتان فولبرايت
فقط يك معجزه بود گرچه مي شود براي نجات خودمان هم همين را  غرق مي شديد و نجاتتان

، حاال كمي از اين بنوش  خب . اينقدر به دنياي بعدي نزديك نشده بودم بگوييم چون تا بحال
يك ليوان حلبي برداشت و از يك  . گيردكه از شكمت بيرون كشيديم ب تا جاي آبهايي را
، ولي متوجه شد كه دستهايش بقدري زخمي و بي  پرش نمود و به هيرو داد ، فالسك نقره اي

، پس خودش ليوان را به لب هيرو گذاشت و كمكش  را نگه داردآن  تواند حس است كه نمي
  . بنوشد راآن  كرد كه

با  ، ولي روي لبهاي زخمي اش حس كرد مايع داغ گلوي هيرو را سوزاند و دردي شديد
گرمايي  را فرو دهد و به خاطرآن  ، سعي نمود مقدار زيادي از وجود اينكه سرفه اش گرفت

شروع  چون بعد . ، موقتي بود ولي اين احساس گرما . كه به معده سردش مي داد متشكر بود
مانع  هم فشار دهد تا روي به لرزيدن كرد به طوري كه ناچار بود دندانهايش را محكم بر

 حتي . ، هر كجا كه مي شد دلش مي خواست جايي دراز بكشد . برخوردشان به همديگر شود
 اگر فقط مي توانست به . اما خوابگاه خودش را ترجيح مي داد . روي زمين اگر الزم بود

 شپس براي گفتنش با تال . كابينش برگردد و بخوابد اما اول مي خواست مطلبي را بپرسد
شما  ... شما:  حواسش را متمركز كرد و به زور از ميان دندانهايش كه به هم مي خورد پرسيد

  ؟ كشيديد ... مرا بيرون ... كه ... بوديد
  . من و بقيه-
  . خيلي متشكرم ... جانم را نجات داديد ... ج ... تشكر كنم كه ... پس من بايد ... پس-



من برنامه ريزي . ز فرشته محافظت تشكر كني دخترم بايد ا:  و گفت مرد قدبلند لبخندي زد
، شما را به دام بيندازم و بيرون بكشم و  شلوغي طنابهاي پارهآن  نكرده بودم كه در ميان

ما فقط بيرونت كشيديم و با نگاه كردن به قيافه ات فكر مي  . نجاتت دادند درواقع همان طنابها
  . بي مالحظه بيرونت كشيديم كنم خيلي هم

 متورمش تالشي بسيار دردآور بود ، ولي با دهان زخمي و هيرو سعي كرد لبخندش را برگرداند
بد  ... حالش خيلي ... اگر...  پس منصرف شد و در عوض از حال خانم فولبرايت پرسيد .

 يداز كاپيتان هم بخواهيد كه به اينجا بيا و اگر لطف كنيد ... ببينمش ...فوراً  ... مايلم ... نيست م
.  
ديگري هستيد خانم و ما هيچ خانم فولبرايتي اينجا  ، شما در كشتي من خودم كاپيتان هستم-

 ، يا خوش شانسي اين از بدشانسي شما است . اينجا نيست در واقع هيچ زن ديگري ... نداريم
  . و لبخندي به هيرو زد . كنيد ، هرطور كه دوست داريد برداشت

و ناگهان ساكت شد و تنها چشم  ... نورا مگر اين ... ن استغيرممك:  هيرو ناباورانه گفت
با ) كشتي ورم كرده بود و باز نمي شد چون چشم ديگرش در اثر برخورد با تير(راستش 

  ! ؟ همين كشتي تصادف مي كرد پس كشتي شما بود كه داشت با ما : وحشت گشاد شد
، گرچه بايد بگويم به  ت استدرس . يعني منظورتان اين است كه نتوانست زيرتان بگيرد-

بگويم سكاندارتان مرد ماهري بود و  خاطر من نبود كه همه ما خوراك ماهيان نشديم بايد
تميري زياد و فقط به فاصله يك اينچ بدون  با ظرافت و . بسيار مايلم روزي مالقاتش نمايم

ليوان  . به افتخار او . مهلكه گذراند تان را از اينكه حتي به رنگ كشتي ها آسيبي برسد كشتي
آن  من ديگر بايد به عرشه برگردم و شما هم بهتر است : داد را بلند كرد و پايين آورد و ادامه

  ؟ فكر مي كنيد بتنهايي از عهده اش برآييد . به زير پتو برويد لباسهاي خيس را درآوريد و
  . سعي مي كنم ... س:  لرزيد گفت مي هيرو در حاليكه
باشد چون نصف لباسهايت در اثر برخورد  نبايد كار زياد مشكلي:  يد و گفتمرد دوباره خند

فكر نميكنم تا . بهتر است در تخت من بخوابيد  . با دكل پاره شده و بقيه اش را هم ما بريديم
و با چانه اش به تخت باريكي كه به !  نگويم هميشه اگر . احتياج پيدا كنمآن  مدت زيادي به

 بعد يك باراني برداشت و به تن كرد و از كابين خارج شد . ده بود اشاره كردديوار كابين چسبي
بقدري راحت راه مي رفت كه گويي كشتي در سكون كامل  ، تكانهاي شديد طوفانآن  در .

  . قرار دارد



شد هيرو با زحمت از روي صندلي بلند شد و متوجه گشت كه غريبه  در كه پشت سرش بسته
سينه بندش شل و كمربندش  . هزاران تكه شده استآنها  گفته و ستدر مورد لباسهايش را

ولي درآوردن  . شده و تمام دكمه هايش كنده و گم شده بودند پاره و بندهاي لباسش بريده
نوشيدني گرم بود كه آن  فقط به خاطر احتماالًفوق العاده داشت و  ها هم نياز به تالشي همين

وقتي آخرين تكه لباس خيس بر  . ژنده ها خارج شودآن  كرده و از توانست قدرتش را جمع
  . خوران به سمت خوابگاه رفت و زير پتوها خزيد زمين افتاد تلو تلو

كسي يك چراغ نفتي شرقي  . باالخره بيدار شد متوجه نشد كه چقدر خوابيده ولي وقتي
حركت كشتي به  كابين روشن كرده بود كه به دليل عجيبي از جنس برنز كنده كاري شده را در
دوباره آن  با خيره شدن به . به اطراف مي پراكند اينسو و آنسو نوسان داشت و جرقه هايي

 ولي در . به حلقش مي ريزدآب  را بلند كرده و خوابش برد و بعد متوجه شد كه كسي سرش
 به خواب رفت و دفعه بعد كه با هوشياري كامل اما دوباره . ، خورشيد مي درخشيد موقعآن 

چراغ مثل بار قبل به ديوارها و سقف نور مي پراكند  . بود بيدار شد دوباره چراغ روشن شده
  . و محكمتر داشت و ديگر به ديوانه واري و شدت شب قبل نبود ولي اين بار حركتي آرامتر

را تماشا مي كرد متوجه شد كه تنها از يك چشم مي آن  دراز كشيده بود و هيرو كه به آرامي
محتاطانه چشم ديگرش را لمس كرد و متوجه شد كه نه تنها ورم كرده بلكه بسيار .  بيندتواند ب

مي باشد و با اين كشف آخرين نشانه هاي خواب آلودگي از او رخت بربست و با  مجروح هم
  . آمدهآنجا  كامل متوجه شد كه كجاست و چگونه به هوشياري

فكر آن  د و براي چند دقيقه اي فقط بهزنده ماندن بو اولين حس غريزي اش خوشحالي براي
 همانطور كه غريبه موبور گفته بود نجاتش تنها يك معجزه بود چون . كرد و خدا را شكر نمود
و كاپيتان فولبرايت فكر مي  اميلياحتماً  و بعد متوجه شد كه!  ميليون ، شانسي در ميان يك

  . است كنند كه او مرده
در مقابلش  ر خوشحال و متعجب مي شود وقتي هيرو زنده و سالماما چقد ! اميليا، بيچاره  اوه

شده و آرام ظاهراً  چون . شايد نوراكراين ايستاده و منتظر بيدار شدن اوست . ظاهر گردد
اين لحظه بود كه  در . بلند مي شدفوراً  انداخت بايدآب  ديگر مي شود يك قايق به احتماالً

 غيرممكن مي باشدتقريباً  تنها برايش عذاب آور بلكههيرو كشف كرد كه كوچكترين حركت نه 
،  باال كشيدنش و برخوردش با كشتي هنگامآب  ، در اثر ضربات وحشيانه بخش اعظم بدنش .

 . بيرون كشيد با زحمت زياد خود را از تخت . زخمي و كبود شده بود و درد مي كرد
، بدنش  رسيد به آنسوي اتاقروي هم فشار داد و وقتي با تالش  دندانهايش را محكم بر



، ليواني  اتاق در ميان لوازم. آمد  پوشيده از عرق سرد شده بود و نفسش بزحمت باال مي
،  عطش نوشيد را باآن  ، هيرو نيم گرم ولي قابل نوشيدن قرار داشتآب  حلبي و ظرفي از

  . بدون اينكه مزه اش را بفهمد
، پس يك  كمد ديواري پر از لباسهاي مردانه بود ولي ، در كابين اثري از لباسهاي خودش نبود

را به تن نكرده بود كه در كابين با احتياط باز شد و سري آن  كامالًپيراهن بيرون كشيد و هنوز 
 ، پس باالخره پا آه:  سر خاكستري رضايتمندانه گفت . كشيد خاكستري رنگ به درون سرك

  خيلي بيدار شدي ولي دوباره خوابت مي بردتا حاال . شده باشي فكر مي كردم كه بايد . شدي
.  فكر مي كنم حاال كه پاشدي خوراكي مي خواي . نگاهي بيندازم ، فقط مي خواستم بهت يه

، با دماغي شكسته و صورتي قهوه اي  مردي كوچك اندام ولي چاالك در بيشتر باز شد و
خاكستري رنگ احاطه ، كه دور تا دورش را ته ريشي  درخت ، مثل تنه يك رنگ و چروك

حاليكه فيتيله چراغ را باال  روي تنها صندلي اتاق نشست و در كرده بود به چابكي وارد شد و
 حاال مي تونيم همديگرو بهتر ... ؟ ، مگه نه خب حاال بهتر شد:  گفت مي برد با خوشحالي

  . ببينيم
 . ديده مي شد رهنه اشولي پاهاي ب . پيراهن كتاني سفيد تا روي زانوي هيرو را مي پوشاند

با ماليمت  ، حركتي كه مالقات كننده پيرش متوجه شد و پس با عجله به خوابگاهش برگشت
دوتاش هم  ، و پنج بار!  من مرد زن داري هستم . الزم نيست نگرون باشي خانوم:  گفت

اين سن و  كه تو چون اونقدر زن ديده ام . در امونيد كامالًپاتر باتي  ، شما پيش قانوني بوده
چون تو باتي  پرستاريشو بكني بهتره تو:  واسه همين كاپيتان بهم گفت . ، جيز و ويز نكنم سال
درسته پس من  كامالًمي بيني  كه وقتي بهش فكر مي كني . محترم كشتي من هستيآدم  تنها

 با آوردن يه كلوچه و يه!  چه خدمتي . خانوم ، مسئول شدم و خيلي خيلي در خدمت شومام
  . فنجون قهوه

لطفا بمحض  . اما اول لباسهايم را مي خواهم . پاتر ... خيلي ممنون آقاي:  هيرو محتاطانه گفت
  ... اينكه خشك شدند

، اما شكلشون فرق كرده  اونا خشك شدن:  فتگمحترم كشتي سرش را تكان داد و  تنها عضو
 ، ، بهتون مي دمش صلشون كنمبه محض اينكه بتونم بهم و . تالشمو روش مي كنم و دارم تموم

  . شوما اينم شام
، پس مي داد  بودن هيرو غذا را به بهانه غيرقابل خوراكيمطمئناً  اگر در شرايط ديگري بود

عالوه برآن در كره هم  چون خمير كلوچه ورنيامده اي بود پر از انواع ادويه هاي شرقي كه



لحظه گرسنه آن  اما در . بود پر از تفالهسرخ شده بود و قهوه سياه هم خيلي شيرين و غليظ و 
، آقاي پاتر گفت  سيني خالي مي شد درحاليكه محتويات. بود كه بخواهد انتقاد كند آن  تر از

عدالت را نگه داشته باشد لذت مي  كه از ديدن دختري كه در مورد خوراكي دستپخت او جانب
آقاي  . دوباره به دست خواهد آوردرا  برد و با اين روش خيلي زود توان ايستان بر پاهايش

پايين بكشد و يا شايد هم فكر كرد كه لزومي  پاتر موقع رفتن فراموش كرد فيتيله چراغ را
  . ، سر فرصت اطرافش را ورانداز نمود بود ندارد و هيرو كه به بالشهايش تكيه داده

نه از نظر اندازه و  . اشتهاي نوراكراين ند به كابين ، به هيچ وجه شباهتي بودآن  كابيني كه در
اثري از چوبكاري هاي ماهاگوني واكس زده يا پرده هاي  و هيچ ،نه از نظر وسايل راحتي 

اتاق تنها شامل يك آن  مبلمان . يافت نمي شدآنجا  براق در كتاني روشن يا برنجكاري هاي
دستشويي  ، يك صندوقچه و يك ميز كار متصل به كمد ديواري ، يك كتابخانه و يك صندلي

،  فرورفتگي وجود داشت كه يكي به جالباسي كوچكي مي خورد ، دو در دو طرف اتاق . بود
شستشو يا اتاقي براي تعويض لباس نيز استفاده كرد و ديگري  به عنوان اتاقآن  كه مي شد از

بجز المپ (، ولي هيچ زيوري نداشت  داراي دو روزنه بود كابين . به عرشه وصل مي شد
و غير از كتابها كه در نور . ) ايراني كه زمين را پوشانده بود رنقش و نگار و يك فرشمغربي پ

را بخواند در اتاق چيز ديگري كه نشان دهنده شخصيت و سليقه آنها  كم نمي توانست عناوين
  . نداشت باشد وجودآن  صاحب

،  زيادي نديده بود مردان انگليسي قبالًاو  . هيرو شروع به فكر كردن در مورد كاپيتان نمود
سياست نيروي  ، ولي به طور بسيار جدي از چون علي رغم اينكه باركلي مرد آرامي بود

 ، و مي گشت ، كه هر كشتي را به صرف شك در مورد حمل برده متوقف كرده دريايي بريتانيا
حتي  . را بگردد او مي گفت كه هيچ بريتانيايي حق ندارد يك كشتي آمريكايي . انتقاد مي كرد

به :  كلي مي گفتربا . باشد كج شدهآنها  پر از برده بوده و از سنگينيآن  اگر وجب به وجب
مي توانيم به اين مسئله رسيدگي  خودمان مربوط است كه با كشتي هايمان چه كنيم و خودمان

دعوت نمي كرد و تنها زنان انگليسي كه  پس او هيچ مرد انگليسي را به هوليس هبل . نماييم
بيوه هاي رنگ پريده و غمگيني بودند كه در  پير دخترهايي خشك و خشن يا رو ديده بودهي

نتوانسته بودند آنها  هيچ كدام . آداب معاشرت بودند ايگذشته زندگي كرده و معلم موسيقي 
اما  . ملت بي اعتماد كرده بودآن  هم او را نسبت به كتابهاي تاريخ . توجه او را جلب نمايند

اين را از لهجه كاپيتان و طرز صحبتهاي پاتر  . بريتانيايي بود بود يكآن  ي كه درصاحب كشت
گرچه با  . بود پس بايد قدرشناس مي بودآنها  زندگي اش را مديون مي شد فهميد و چون



 . ، زياد مطمئن نبود كه بتواند روشن كاپيتان و شوخي هاي نامناسبش يادآوري چشمان خيلي
، غيرقابل اعتماد بودن و  ، نشانه تقلب ، چشمان خيلي روشن خوانده بودجايي  به يادآورد كه

چشمان كليتون گرچه  . وحشي است و نگران شد كه مبادا حقيقت داشته باشد طبيعتي خشن و
ولي مال كاپيتان به  . ولي به رنگ خاكستري تخته سنگها يا ابرهاي طوفاني بود تيره نبود كامالً

كه نميشد به او اعتماد  شخصيتي احتماالً،  درست به همان سردي و . يخزده بودآب  روشني
  . نمود

نتوانست او را به خواب برد و پس از گذراندن يك شب بي  ، نورآرام  اين بار ديگر نوسانات
تر با سيني صبحانه و يك حوله و يك اپآقاي  آمدن صبح خورشيد طلوع كرد و با خوابي ،
  . شد گرم واردآب  ظرف

 استادانه اي روشون انجام دادم ، اين هم رختاتون يه كار خيلي خوب و د حموم كنين ،شما باي-
يكي دو روز ديگه هم تو رختخواب  اگه از من مي پرسين بهتره . گرچه خودم نبايد اينو بگم

اگه جاي شما  . داخوب به نظر نمي چشمتون هنوز خيلي ورم داره و حالتون خيلي بمونين ،
  . كردم و تو تختم ميخوابيدم بودم استراحت مي

براي بلند شدن خوب شده است  هيرو به خاطر لباسهايش تشكر كرد و اطمينان داد كه حالش
اطالع دهد كه مايل است نيم ساعت  اش افزوده و به كاپيتانباتي و از او خواست كه به مهر
  . ديگر او را مالقات نمايد

  . تونه چون سرش خيلي شلوغهولي مطمئن نيستم كه ب البته كه ميگم ، خب ،-
  . به او بگوييد كه ضروري است-

و حوله را گذاشت و خودش بيرون رفت تا آب  پاتر شانه هايش را باال انداخت و ظرفآقاي 
روي واقعاً  كرد كه هيرو كشف . لباس بپوشد و صبحانه مختصرش را بخورد حمام كند ، هيرو

 گوناگون و رنگارنگي كه گرچه دكمه هاي . ه استلباسهاي پاره اش كار استادانه اي انجام شد
 نتوانستند رضايتش را جلب كنند ، به طور اتفاقي از يك جعبه دكمه انتخاب شده بودندآشكارا 

 هيرو با ناراحتي به خود قبوالند كه در ميان لباسهايش از جوراب و دمپايي اش اثري نبود و .
ناچار است با پاي برهنه به نوراكراين باز  ايناولي پاره و دومي گم شده است و بنابرحتماً 
  . گردد

لباس پوشيدن عمل  بلكه به علت دستهاي خشك و مجروحش ، ش ،دخاطر بدن كبو نه تنها به
در اين آرامي  بالخره با تالشي زياد و به هيرو كه هم كله شق بود و هم مقاوم ، اما ، شاقي بود

كه به دورش ريخته  هم پيچيده بلوطي رنگش ، در تنها موهاي به هم ريخته و . موفق شد كار



را باز كرد كه با صورتي  افتن يك شانه در كمديپس براي  . به هيچ ترتيبي مرتب نميشد ، بود
  . بشدت شوكه شدآن  شكل افتاده و پر از لكه هاي كبود مواجه شد كه از از

مربعي  آينه كوچك وده ثانيه تمام طول كشيد تا متوجه شد كه دارد صورت خودش را در 
از  گرچه ، او با ناباوري به خودش خيره شده بود . شكل باالي يك قفسه خالي نگاه ميكند

نكرده  ولي به هيچ وجه خود را آماده مواجه شدن با چنين صورتي ميزان جراحتش آگاه بود ،
موثر  شاين چنين در تغيير قيافه ا فكر نميكرد كه لب زخمي و چانه متورمش ، اصالًبود و 

يوناني زني  در اسطوره شناسي(موهاي ژوليده جارويي و به هم چسبيده مدورا  . بوده باشد
را ميديد به سنگ  بالدار با پنجه ودندانهاي تيز است كه موهايش به شكل مار بود وهر كس او

 ساده و موقرانه بود مانندش بسيار زشت ترش كرده بود و لباس عزايش كه زماني )تبديل ميشد
ناهماهنگ براي بدتر كردن  جلف و اكنون مانند صورتش از شكل افتاده و دكمه هاي ارزان ، ،

يك درنده  ،باتي مست خيا او را شبيه يك با دادن حالتي از وحشيگري كولي وار ، اوضاع ،
  . كرده بود خو و يك زن بد

 هيرو به اميد. ينه خيره شده بود كه كسي به در زد آهمچنان ترسيده به تصويرش در  ، هيرو

 سرد و يك سريآب  كمپرس پاتر بتواند برايش دارويي جهت بهبود زخمها ،آقاي  اينكه شايد

آقاي  دكمه هماهنگ بياورد با عجله برگشت و او را به داخل كابين دعوت نمود ولي اين بار
  . پاتر نبود بلكه صاحب قانوني كابين وارد شد

ايستاد  حاليكه نور خورشيد بر روي موهايش مي تابيددر  لحظه اي در چهارچوب در ، كاپيتان
 ، مهمانش را بررسي كرد و ناگهان به طور وقيحانه اي به زير خنده زد و با اين حركت او و

 د هر نوع حس قدرشناسي نسبت به نجات دهنده اش از ذهن هيرو رختببالفاصله و براي ا
صورت و وضعيت بد سر و  ان كهخوشحالم قرب: هيرو لرزان و توهين شده گفت  . بربست

وقتي خنده هايتان تمام شد  توانم اميدوار باشم كه آيا مي وضعم اينقدر براي شما جالب است ،
خنده كاپيتان را قطع كرد ولي نتوانست حالت مسرت  كلماتش ،؟  مرا در مسئله اي ياري نماييد

 خنده ام نامهربانانه بود ، هم ،خوا عذر مي: كاپيتان تعظيمي كرد و گفت .  را از صورتش بزدايد
شبيه يك دختر بازاري و بي تربيت  چشم راستتان ،آن  ،با جلوي خودم را بگيرم  ولي نتوانستم
  ؟ خيلي ناراحتتان ميكند شده ايد ، اندازد ، مست ميكند و دعوا راه مي ،كه هميشه

خدماتش  كه از شود بله ميكند و اگر فردي به عنوان دكتر داريد خوشحال مي چه عجب ،-
 . استفاده نماييم



گرچه  متأسفانه چنين كسي نداريم ، بيشتر كارهاي پزشكي را در اينجا خودم انجام مي دهم ،-
شش ماهي  در اوايل جواني ام حدود . بايد اعتراف نمايم كه معلوماتم چندان قابل توجه نيست
مي  زمين را مطالعه طب مشرق» حلب«در يك عطاري كار مي كردم و براي مدت كمتري در 

كه باتي ز كاپيتان برگشت و به . چشم مي توانم انجام دهمآن  كاري براي احتماالًاما  . نمودم
 : هيرو نمود و گفت ناآشنا بود به ملوان همراهش دستوراتي داد و بعد رو بهكامالً  براي هيرو

  ؟ چشمتان بود مربوط به،  به من گفته شده كه مي خواهيد مرا براي امر مهمي ببينيد
  ؟ نه ، مي خواستم بدانم كي مرا به نوراكراين برمي گردانيد-
 را زنگبار، فكر مي كنم در اين سفر قصد  نتوانستم با دقت ببينمش ؟ نوراكراين بودآن  پس-

 . دارد
االن كه  . مي فرستد بله و اگر به او عالمت دهيد نگه مي دارد و كاپيتان فولبرايت برايم قايقي-

 . شده ، نبايد كار مشكلي باشدآرام  دريا ديگر
البته اگر در ديدرس باشند كه نيستند ، ولي نگران نباشيد ، من خودم  . نيست نه ، مشكل-

  . را به زنگبار مي رسانم باالخره شما
. متوجه هستيد حتماً  . برسمآنجا  بهفوراً  ولي من بايد ! باالخره : هيرو با اضطراب گفت

منظورم عمو و زن  ... اينطور شود كلي رگا . برسد زنگباريت نبايد قبل از من به كاپيتان فولبرا
 وارد كنم ،آنها  چنين شوك وحشتناكي را به عمويم خيال مي كنند كه غرق شده ام و نمي توانم

  . بيفتيم از نوراكراين جلوفوراً  ما بايد
رسد و ما نمي  مي زنگبارز به متأسفانه با اين باد او ظرف سه رو : كاپيتان با سنگدلي گفت

 طوفان تا آخر ماه به بعالوه من هم در اين آبها كاري دارم و به خاطر اين . توانيم به او برسيم
  . تفريح اما هميشه همين است كار قبل از . نمي توانيم برسيمآنجا 

  . اما امروز هجدهم است ... اما : هيرو وحشت زده گفت
  . دست داده ايد را از نوزدهم ، شما يك روز-
 ، نمي خواهم ، اين مسخره است اما نمي توانم ؟ يعني ناچارم ده روز ديگر در اين كشتي بمانم-

  . بايد ...
شد كه اين خودش است كه دارد مسخره بازي  هيرو با تالش خودش را كنترل نمود ، متوجه

اين بود كه  متأسفم ، منظورم : گفت پس از به دست آوردن آرامشش محكم . درمي آورد
كاري شما نيست ولي مطمئن باشيد كه هر  رفتن در برنامه ي زنگبارمتوجه هستم كه مستقيم به 

  . ام جبران خواهد شد ضرر مالي كه متحمل شويد توسط خودم يا خانواده



نه در اين حالت ،  : باشد مثل اينكه شوخي جالبي شنيده . و خنديد شك دارم : انگليسي گفت
رد را حاصل از اين ماجرا  بدشانسي خانواده ي شماست ولي فكر مي كنم شوكقبول دارم كه 

وقتي زنده و سالم به خانه  كنند و شما هم هميشه مي توانيد خودتان را با فكر اينكه چقدر
  . برمي گرديد خوشحال مي شوند تسلي دهيد

فكر كرديد حتماً  : ديگر تالش كرد كه با عصبانيتش مبارزه كند و مؤدبانه گفت هيرو يك بار
 زنگباركا در يهوليس كنسول آمرآقاي  عموي من .به قولم عمل كنم ، ولي مي توانم  نمي توانم
پسر دايي ام جوشيا كراين صاحب خطوط كشتيراني سريع السير كراين مي باشد ، پس  است و

  . ضرر نخواهيد كرد زنگباربينيد كه با بردن بدون تأخير من به  مي
نمي  ؟ مگرنه . خب ، خب ، پس شما بايد خانم هوليس باشيد : و گفت ي زدكاپيتان نيشخند

شنيده  . عمويتان هستم ولي از نظر قيافه همديگر را مي شناسيم توانم بگويم كه از دوستان
مي آيد ولي هرگز تصور نمي  زنگباربراي مالقات او و خانواده اش به  بودم كه برادرزاده اش

  . نمايم كردم كه مالقاتش
اي مسين و  ورود مرد عرب بلند قدي در لباس سفيد كتاني در حاليكه كاسه ؟... پس شما-

خوشبو بود  كاسه پر از مخلوطي عجيب و . حوله اي تميز به دست داشت حرفش را قطع كرد
كاسه را با مالقه  كاپيتان مقداري از محتويات . از گياهان كوبيده شده درست شده بودظاهراً  كه

 . ريخت و روي چشم هيرو گذاشت و با يك نوار بستروي حوله 
  ؟ است چطور-
  . ايد بستهآن  فكر مي كنم بهتر باشد ، غير از اينكه موهايم را هم با-
 . يك قيچيآن  مشكل بود كه نبندم ، بايد به شما يك شانه يا برس قرض دهم ، يا بهتر از-

خراشيده انگشتان و  از امتحان بندهايپس  . خب ، حاال بگذاريد نگاهي به دستهايتان بيندازم
بهترين ضدعفوني  شورآب  يكي دو روز ديگر خوب مي شود ، : كف دست تاول زده اش گفت

شانه هم برايتان پيدا  كننده است به باتي مي گويم كه يك پماد براي انگشتانتان بدهد و يك
  . كند

خيلي ممنون  : نبود با عجله گفتول كن  كاپيتان برگشت كه برود ، ولي هيرو كه به اين سادگي
به فوراً  پس، موضوعي كه بحث مي كرديم  اما در مورد . ، يك شانه خيلي مفيد خواهد بود

  ؟ مي رويم مگر نه زنگبار
نه خانم  : بي عالقگي كامل ، از شانه اش نگاهي به هيرو انداخت و گفت انگليسي برگشت و با

ضي ميكنم ولي امكان ندارد كه برنامه هايم را به هستم كه يك خانم را نارا هوليس ، متأسف



البته در هيچ شرايطي نمي  . شما را زودتر به آغوش خانواده برسانم معلق نمايم خاطر اينكه
 شما را قبل از كاپيتان فولبرايت برسانم تا مانع رسيدن خبر سرنگوني فاجعه آميزتان از توانستم

 نمي زند صدمهآنها  يد كه چند روز عزاداري بيشتر بهكشتي به خانواده تان بشويد و مطمئن باش
.  
ندارم قولي بدهم  اما به شما گفتم كه پول زحمتتان پرداخت مي شود و مطمئن باشيد كه عادت-

  . را نداشته باشمآن  كه توان عمل به
  . هايم را تغيير دهم و من هم عادت ندارم برنامه-

  . البد خودتان باشد ، مگر اينكه به نفع : هيرو خشمگين جواب داد
تالشمان را مي كنيم كه  اما مطمئن باشيد كه تمام . به نفع من نيست اصالًالبته ، و در اين مورد -

 زنگباركند كه قبل از رسيدن به  اقامتتان در كشتي راحت تر باشد ، بعالوه اين تأخير كمك مي
شما را  اصالًفه ببينند شايد اين قيا صورتتان بهتر شود چون اگر اقوام عزيزتان شما را با

بعد با بي خيالي تمام نيشخندي زد و مهمان  . بيايند نشناسند چه برسد به اينكه به استقبالتان
حتي بدگويان هم هرگز هيرو  . توهين شده تنها گذاشت ناخوانده اش را با غرور زخمي و
كرده بود كه در مورد روز صبح عادت آن  بودند و او تا هوليس را به بدقيافگي متهم نكرده

جوان خوش تيپ را بشنود و تاكنون در آينه هيچ نكته اي كه  خودش صفات زيبا ، الهه ، زن
 نديده بود و كشف اينكه در چشمان اين انگليسي بي احساس مزاحم ، اين گفته ها را نقض كند

وضوع را به مضحك به نظر مي رسد بسيار تحقيرآميز بود و اينكه او اين م نه تنها زشت بلكه
  . موجب خواري و توهين بيشتر بود مسخره گرفته

از اين مرد براي نجات جانش است چون  هيرو فقط متأسف بود كه به گونه اي ناچار به تشكر
جداي وضعيت ناگوار - عرشه ي نوراكراين با فكر بيشتر به اين نتيجه رسيد كه افتادنش از

ين بوده كه اين كاپيتان نتوانسته بود كشتي ا همه به خاطر-كنوني و قيافه ي خراب شده اش
نوراكراين ناچار به تغيير جهت ناگهاني نمي شد و او هم  اش را در طوفان هدايت نمايد وگرنه
 . و اين جراحات بدشكل و ناراحت كننده را بر نمي داشت از عرشه به بيرون پرت نمي گشت
 اصالً . مي رساند زنگباراو را به تقصيرها بايد بدون تأخير  پس حداقل به عوض همه ي اين

خودخواهانه اش در مقابل غصه و ناراحتي زن عمو ابي و كريسي و  چرا بايد مسايل شخصي و
فولبرايت  اميليا كند او را براي هميشه از دست داده است و پشيماني افسوس كلي كه فكر مي

فكر  خدايا هاو . مطرح شود اصالًمراقبت از او كوتاهي كرده مهم باشد و يا  كه فكر مي كند در
  . بي جهت توسط مسبب اصلي فاجعه طول مي كشد غيرقابل تحمل بودآنها  اينكه غصه ي



باتي يك برس و شانه و . بفرماييد خانوم :  با ورود باتي باتر قطع شد افكار خشماگينش
كه اگر به اضافه كرد باتي داده شده بود و يك قيچي روي ميز گذاشت و با مهر پمادي كه قولش

فقط :  رسيدگي مي كندآن  به احتياج پيدا كرد فقط كافي است داد بزند و جمعه چيز ديگري
خودم نمي تونم  . چي مي خواهي ، چون انگليسي را بخوبي خود من حرف مي زنه بهش بگو

  . چون ويراگوي پير و بيچاره تو طوفان خيلي صدمه ديده و بايستي بهش رسيد هي بيام و برم
  ؟ و بيچاره يرچي پ-
  ... صدمه ديده دكل جلوش خرد شده و گرمخونش هم ؟ ويراگو ، اسم كشتيه ، بهش مياد نه-

كجا شنيده   قبالًرا آن  به دليلي اين اسم براي هيرو آشنا بود و داشت فكر مي كرد كه ؟ ويراگو
دليلي داشته ئناً مطم : گفته بود كاپيتان فولبرايت. آمد  كه ناگهان بخشي از يك مكالمه به يادش

  ... كه اين اسم را برايش انتخاب كرده
اسمش سنبل كوهي بود و  قبالً . واسه يه كشتي اسم عجيبي است : داشت مي گفت باترآقاي 
ساخته شده بود كه مسافرتهاي تفريحي و پر زرق و برقي به  پولدار اهل بريستون واسه يه اصالً
ي راما كاپيتان رو ! هاي خوشگلو براش گذاشتن داشته باشد ، واسه همين اين روزنه مشرق

 . به ويراگو عوض كرد كه خيلي به خاطر رفتار فتنه جويانه اش ، بهش بيشتر مياد اسمش رو
 دومثالً  .يشه ماولش به شوخي بود ولي اشتباه نكرد چون بعضي وقتا مثل يه اسب لجوج  البته

  ... بود حسابي سر به هوا شده روز پيش طوري رفتار مي كرد كه يه قاطر نمي كنه ،
  ؟ گفتي اسمش چه بود ؟ كاپيتان كي : هيرو به تندي گفت

روري ، كاپيتان اموري فراست ، وحشت درياها ، و نگذار كسي غير از اينو  كاپيتان ؟ كاپيتان-
وقتا ويراگوي پير نزديكه كه بهش غلبه كنه ، هر دوشون مثل همند يك بار  اما بعضي ! بگه

  ... بوديم كه الحاد سنزديك را
كاپيتان فولبرايت در مورد  اما هيرو به او گوش نمي كرد بلكه با وحشت به ياد حرفهاي

اينكه هر اتفاق خالق قانوني  هرزه و ... گوسفند سياه ... ماجراجو ... صاحب ويراگو افتاده بود
و  ... ش داردنقآن  فراست در خرين سكه ات را شرط ببندي كه روريآكه رخ دهد مي تواني 

بي شرف و در آدم  در كشتي اين زنگباراكنون او هيرو هوليس برادرزاده ي كنسول آمريكا در 
 مطالب مخوفتري هم به ذهنش خطور نمود موقعيت ترسناكي بود و با فكر بيشتر . چنگ او بود

ست با مبادا كاپيتان فرا .ذكر كرده بود  ربايي را همآدم  كاپيتان فولبرايت حتي دزدي و .
ممكن است به همين دليل  ؟ ديه نگاه داردفگرفتن  فهميدن هويت او تصميم گرفته او را براي

با يادآوري كتابهاي  ! برساند زنگباربه فوراً  و يا او را حاضر نشده نوراكراين را تعقيب كند



چشمان بي آن  عمومي گرفته و خوانده بود بيشتر ناراحت شد ، مشهوري كه از كتابخانه ي
بله بي شك همين نقشه را كشيده است كه  ! او اعتماد نكند چقدر حق داشت كه به ... رنگ

چه حماقتي كرد كه قبل از شناسايي  ! منزله ي مائده بهشتي است اين برايش به ... پول بگيرد
خودش را گفت و االن كه او مي داند گروگانش چقدر ثروتمند و با  اسم و رسم كاپيتان ، نام

نچه كاپيتان فولبرايت گفته بود درست باشد محال است آنيمي از  حتي اگر فقط نفوذ است
 . طاليي را از كف بدهد بگذارد چنين موقعيت

چرا اسمش را  ؟ نكردم چرا فكر ... بايد فكر مي كردم . تمام ماجرا تقصير خودم است-
  ؟ بپرسيدم

مهايي كه برداشته بود دريا و زخ دقايق وحشتناك درآن  فقط مي توانست دليلش را شوك
ناجي و نام اين كشتي به هيچ وجه تا اين  هر چه بود اين اصل را كه هويتآن  بداند ولي دليل

 . گرفت لحظه برايش اهميتي نداشت را نمي شد ناديده
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چون علي رغم دانش ناچيزش از دريانوردي بزودي  يان بود ،هفته ي بعد به نظر هيرو بي پا
باد موسمي ، با شدت مي  . به جلو و عقب مي رود شد كه ويراگو با تنبلي فقطآشكار  برايش

 زنگبارطي چند ساعت يا حداكثر يك شبانه روز به مطمئناً  استفاده مي كردندآن  وزيد و اگر از
نمود كه كاپيتان اموري فراست بازي را شروع كرده تقويت  مي رسيدند و همين شك هيرو را

مي باشد و گرچه ديگر او را از روي قيفه و چشمهايش متهم  ديهفاست كه همراه با تهديد و 
 . كه منتظر پاسخ پيامي است كه براي عمويش فرستاده است نمي كرد ولي مطمئن شده بود

يرو اصرار زيادي كند چون خانم سخت بود كه مانع شده بود ه چشمان روشن وآن  شايد اثر
اما جداي از  . بسيار رك بودمعموالً  زبانش را نگه دارد و هيرو هوليس هرگز نمي توانست

از كاپيتان فراست تصوير كرده بود چيزي در وجود اموري فراست  شهرتي كه كاپيتان فولبرايت
اش را فرو مي نشاند و  پس هيرو بي صبري . داد با او درگير نشود بود كه به هيرو هشدار مي

را پنهان مي كرد ولي نياز به ابراز اين دو ، او را از درون مي  خشم و گوش به زنگ بودنش
  . خورد
مجروحش همانطور كه كاپيتان فراست گفته بود خيلي زود بهبود يافت گرچه هنوز  دستان

اش تناسب  از كوفتگي و لكه هاي كبودي بود ، ولي ورم چشم و آرواره ي زخمي بدنش پر
ورده بودند اما موهايش دردسر اصلي شده بود چون بقدري به هم تابيده آدست  خود را به
حتي انگشتانش را هم نمي توانست از ميانشان رد كند چه برسد به شانه ، پس  بودند كه

نتيجه ي اين عمل تهورآميز  . باتر سپردآقاي  را به قيچي و دستانآنها  روز باالخره يك
شايند نبود چون پس از انجام عمليات سلماني ، همانطور كه كاپيتان فراست به شيوه خو چندان

 كاپيتان فراست در . غير متعارفش گفت ، شبيه خطي تميز شده بر روي عرشه اي كثيف بود ي
من  چرا از : حاليكه آنچه از كشتي شكسته اش باقي مانده بود را بررسي مي كرد ، پرسيد

 عمو باتي شايد مستخدم بسيار خوبي براي خانمها باشد ولي ؟ كنم نخواستي برايت كوتاه
  . سلماني خوبي نيستمطمئناً 

 : را فراموش كرده بود پرسيد هيرو كه براي يك لحظه گيسوان بلوطي رنگ خراب شده اش
  ؟ باتر عموي شماستآقاي 

حالت خاصي از سالهايي كه در مآن  در .است كه با هم هستيم  به طور انتخابي ، خيلي وقت-
  . خب قيچي را بده ببينم . مالقاتش كردم لندن شخصيت معروفي بود

به او توصيه كرد كه  نهايتاًحالتي از نظم دهد و  موهاي كوتاه درهم برهمآن  در واقع توانست به
گرچه شايد بدون لباس  . موهايش را همانطور نگه دارد بهتر است در مدت اقامتش در مشرق



.  ولي خنك تر و راحت تر از موهاي جمع شده است مستخدم كشتي باشدزنانه شبيه يك 
  . نداد توصيه اي كه به هيچ جه هيرو را تسلي

كليتون در  . بريزد هيرو هرگز گريه نمي كرد ولي با ديدن عكسش در آينه نزديك بود كه اشك
نابراين پشتش ب ؟ شناخت او را خواهد اصالًآيا  ؟ مورد قيافه ي خرابش چه فكري خواهد كرد

باتر يك تكه آقاي آنكه  وجود را نگاه نكند ، حتي باآن  را به آينه كرد و تصميم گرفت ديگر
و با صداقت به او اطمينان  مخمل سياه برايش درست كرده بود كه روي چشم كبودش بگذارد

  . چندون بدم به نظر نمي آي : داده بود
ذشت كه هيرو متوجه شد كه از تعريفهايش دوست داشتني بود و چيزي نگ باتر موجوديآقاي 

نه ظاهراً  . غيرقابل سرزنشش ، نه تنها بدش نمي آيد بلكه لذت هم مي برد در مورد گذشته ي
بود و نه فاميلش باتر ، اما چون در زير شيرواني يك مغازه ي كوزه گري در  اسمش باتي

ود ، زندگي مي كرد ، اين نام كه طبق استنباط هيرو قصبه اي نزديك لندن ب» باترسي« نزديكي
 را هم مغرورانه گرفت كه مديون استعدادش در ورود روي خود گذاشت و لقب گربه باترسي را

حسابي  اولين همسر قانوني اش را زماني گرفت كه . از پنجره هاي طبقه ي باال به منازل است
اهل  كه بيوه اي تمام شهرت و خوشبختي اش با مالقات دومين زنش احتماالًمشهور بود و 

حسادت در  بود به پايان رسيد ، چون وقتي خانم باتر قانوني جريان را كشف كرد از هاندرديج
ارتكاب  حين اوج مستي چنان شعله ور شد كه مانند گاو نعره اي زد و شب بعد بود كه باتي
ير افتاد و گآمد  جرم با جيبهاي پر از اموال مسروقه در حاليكه از ناودان خانه اي پايين مي

  . پنج سال بعدي عمرش را مهمان علياحضرت ملكه انگليس بود
 وقتي از : حاليكه به ياد گذشته افتاده بود با صدايي حاكي از دلتنگي و محرمانه گفت باتي در

بزودي  وقتي نبودم زن اولم زن يه بوكسور شده بود اما. هلفدني دراومدم سومين زنمو گرفتم 
به هواي يه  نشونم داد كه چطوركامالً  مين زنم يه پتياره ي واقعيه وسو »اگي«معلوم شد كه 

  . دامن گول خوردم
بود و يا به دليل كار نكردن و يا  يا به دليل چند سال زنداني بودن و گذر سالهاي جواني

اش را از دست داده بود زيرا هنگامي كه  چابكيظاهراً  به دليل بهتر شدن اخالقش ، احتماالً
باتي  . زد او بيدار شده و مچش را مي گيرد اتاق خواب كاپيتان فراست دستبرد مي داشت به
به خونه مياد و فكر كردم مثل يه لرد واقعي مسته  راستشو بخواي ديدم كه داره : اقرار كرد

مي تونه بيشتر از شيش تا ايرلندي بنوشه و هنوزم  نمي دونستم كه . وگرنه جرات نمي كردم
نزديك بود تحويل آجانم بده ولي اول بهم . خدمتم رسيد  ه باشه ، حسابيمشتهاي قوي داشت



خوب  : باطنش با هم كمي شوخي كرديم و آخر سر گفت يه نوشيدني داد و به خاطر صفاي
قانونم پس چرا بايد به اون حرومزاده ها كمك كنم  راجع بهش فكر كن ، خودم مخالف

يك سال بود كه  . دونين خودش تو دردسر بود مي ؟ بشه كه زندوناشون پر )ببخشيد خانوم(
اومده بود يه قرضي ازشون بگيره ولي تموم اونچه  فاميالشو نديده بود ، وضعشم خوب نبود
اونم مي خواست فردا صبحش برده و ديگه  . بود عموش داده بود يه تخت واسه يه شب

به چاك و صبحش به همديگه كش رفتيم و زديم  برنگرده ، پس هر چي به دستمون رسيد با
  . افتاديم سمت مشرق راه

  ؟ دزديديد-
  . نه ، كش رفتيم-
كمك كرد كه خانه ي عمالً  فراستآقاي  كه ... كه مي خواهي بگويي ! ولي اين دزدي است-

  ؟ عمويش را بدزدد
درسته ، چيزاي  : را كه به حساب تعريف و ستايش گرفته بود تصديق كرد آنچهآشكارا  باتي

همه قاشقاش از نقره ي خالص بودن ، و جواهرا ، دويست و هفتاد و پنج  دن ،بدي هم نبو
 . يه گاو صندوقي بود كه حتي يه بچه هم مي تونست با يه ميخ درشو بشكنه كيسه طال هم تو
پونزده سال پيش بود يا شايدم بيشتر ، از اون موقع تا حاال با  . روبراه كرد حسابي وضعمونو

مي تونم بگم كه هيچ وقت پشيمون  . ها و خوشي ها ، اينجا و اونجاتو سختي  هم هستيم ،
آقاي  . بعضي وقتا حاضرم هر چي دارم بدم و يه بار ديگه لندن قديمي رو ببينم گرچه . نشديم
در خياالتش فرو رفت و با ياد خاطرات لطيف گذشته ، مه و رودخانه ي لندن و مناظر  باتر
  . گرفتچشمان روشنش را غبار قرار  وطن

دارد نقش بازي مي كند و از اين حرفها  باترآقاي  هيرو با زيركي تمام شك كرد كه شايد
او دستور داده است كه سر هيرو را با اين  احتمال داد كه كاپيتان به . انگيزه ي ديگري دارد

تشكر كه نبايد به هر حال به خاطر همنشيني پيرمرد م حرفها گرم كند كه مبادا چيزهايي را ببيند
را بخوبي مي شناخت ، مي توانست او را براي ساعتها با  باتر زنگبارآقاي  كهآنجا  از . بود

داستانهايي طوالني از جادوگران و جادوي  . جزيره مشغول نمايد داستانهاي فوق العاده اي از
خشكسالي وحشتناكي كه بر اثر جادوي يكي از روساي قبايل  هاي مقدس و سياه و طبل
است در قصري كه ساخته روح برده هاي  عو اكنون شايآمد  لطان قبلي بر سر جزيرهمخالف س

مووني مكو برده ها را رنده رنده الي « :باتي توضيح داد  . كنند ميآمد  به قتل رسيده رفت و



چون مي گفت خوش شانسي مي ياره ، خيلي ها را هم كشت كه  ديواراي قصر دفن مي كرد
  . نهك خونشونو با آهك مخلوط
  . باشد نمي تواند واقعيت داشته . اوه ، نه ، باور نمي كنم : هيرو ترسيده و لرزان گفت

.  بخواين بپرسين مي تونين از هر كي .ولي داره ، به همون اندازه كه من جلوتون نشستم -
باال انداخت و گفت كه  سپس هيرو از كاپيتان فراست پرسيد كه او هم در جواب شانه هايش را

 . بعيد نيست اصالً
  ؟ هم در اين قرنآن  نشده كه اين كار انجامواقعاً  ،مطمئناً  اما-
 . اين روش جادوگرهاست مووني مكوها ، حكيم جادوگرهاي معروفي هستند ، ؟ چرا كه نه-

هر شخصاً  من . آنهاست جان انسانها در آفريقا ارزشي ندارد و قتل ورزش مورد عالقه ي
 . بپذيرم اد در ميان ديوارهاي قصر دونگا را حاضرمرقمي در مورد تعداد اجس

  ؟ اما چرا سلطان مانع نشد-
 بود ولي مووني مكوها خيلي بيشتر از او كرده زنگبارشايد خودش را سلطان  ؟ سيد سعيد-

باتي  . ريسك سه سال خشكسالي ديگر را بپذيرد بودند و بعالوه فكر نمي كنم حاضر بودآنجا 
  ؟ گفتبه شما نآن  در مورد

تنها يك  شما كه ديگر بايد اين را بدانيد اگر هم بوده . كه اتفاق نيفتاده استواقعاً  ... اما چرا ،-
  . حادثه بوده است

  . يك حادثه ي بسيار ساده-
پس به طور زننده اي پرسيد كه نكند  . دارد سر به سر او مي گذارد هيرو متوجه شد كه كاپيتان

  ؟ را باور دارد زنگبارهاي مقدس  ورد طبلدر م او اين داستان احمقانه
  ؟ كدام يك از داستانهايش را-
  ؟ بيشتر از يك داستان است مگر-
  ؟ تعريف كرده است را باتي برايتانآنها  حداقل نيم دوجين ، كدام يك از-
نزديكي دونگا پنهانشان  هر چه كه اسمشان هست جايي در-گفته كه اين ساحران ، اين مويي-

طبلها به طور خود به  . باشد هر گاه كه حادثه ي بدي براي جزيره در شرف وقوع كرده اند و
  . خود ، به صدا در مي آيند

  . منهم شنيده ام-
  ؟ مي كنيد و باور-



چون در مدت اين  من هيچگاه چيزي را كه نبينم يا نشنوم باور نمي كنم ولي : كاپيتان خنديد
  . باشدآن  ل نشنيدنباليا من در جزيره نبودم ، شايد اين دلي

 . بايد با علم و پيشرفت از ريشه نابودشان كرد. اش خرافات است  همه-
  . چيزي را خرافات بدانيد بستگي دارد كه چه-
  . باور كردن چيزهايي كه واقعيت ندارد ، البته-
و اين دختر خودراي من ، مهمترين سوال  ؟ اين سوال مي رسيم كه حقيقت چيست پس به-

چيزي كه آن  اصالً؟يا  نچه كه من باور دارمآيا  ؟ چيزي است كه تو باور داريآن  آيا .است 
  ؟ باور دارد مووني مكو

 شخصيتش را از حالت خشكآن  به طور موقتي ، !من نه خود راي هستم و نه دختر شما -
  . شما هم نمي توانيد به نفع خرافات بحث كنيد:  دست داده بود

مطالبي كه آن  كني و اكنون كه به اين موضوع رسيديم بگو بدانمنمي كنم ، تو مي  من بحث-
؟ اگر  چي بود مي گفتيباتي  امروز صبح در مورد طال و جزيزه اي پر از مردان سياه كشتي به

  ؟ خرافات نيست ، دوست دارم بدانم پس چيست
 ... فقطآن  فرق دارد ،آن  :گفت  هيرو كه داغ و سرخ شده بود

  ؟ اش هم اعتقاد نداريد يعني به يك كلمه -
  …  منظورم اين است ... نه ... بله -

روي  دبعد بدون اينكه به مكالمه پايان ده ناگهان متوجه شد كه كاپيتان دارد به او مي خندد و
شروري بود و عدم عالقه ي هيرو آدم  واقعاً كاپيتان . شد پاشنه اش چرخيد و از اتاق خارج

فيد اول و آخر كتابهاي كتابخانه اش با نشان نجابت خانوادگي س به او با كشف اينكه برگ هاي
با مركبي آنها  زيرا روي هر يك از . بود نقش شده ، شديدتر شد كه بي شك متعلق به خودش
) كنت(اموري تايسون فراست ، گيندون گيبل : نوشته شده بود  كمرنگ دست خطي بچه گانه

نوشته شده بود به نظر قابل قبول مي رسيد نها آ كه روي) هرچي بخوام برمي دارم( 1839سال 
انتظار نداشت كه يك تاجر  اصالًچون هيرو  .خودي خود مجموعه عجيبي بود  ولي كتابها به
اين مجموعه شامل كتابهايي چون  . به خواندن چنين كتابهايي داشته باشد برده ، عالقه

سه ترجمه ي مختلف  . التين بود لشكركشي و آثار كالسيك يونان و به زبان زندگينامه ، هنر
 و دو ترجمه ي ايلياد قرآن ، تلمود عهد جديد ، پندهاي كنفسيوس ، زندگينامه ي از اوديسه

 فوريديكا ، آموزش دريانوردي ، سفرهاي ماركوپولو ، كتاب آرتورشاه و دالوران ميرگرد
مورد  لي كه كتابي در، والنگرو يه قفسه را اشغال كرده بودند در حا ، دون كيشوت) مالوري(



 هاي س عجيبي با نوشتهنفن استخراج فلزات و سه كتاب طب همراه با اصول مدرن ، عدم تجا
حداقل نيم  . كه قفسه ديگري را اشغال كرده بود . راسكات داشتتشكسپير و داستان هاي وال

زمين افتاد  برآنها  را بررسي مي كرد يكي ازآنها  دوجين كتاب شعر هم بود و وقتي هيرو داشت
شده بود باز شده و  عالمت گذاشته،  كه توسط يك روبان ساييده شدهآن  و صفحه اي از

  : توجه او را جلب نمودفوراً  خطوطي نمايان گشت كه
  با انبوهي از اوهام ديوانه وار

  من كجا صاحب اختيارم
  هوا مشتهاي سوزنده و اسبي از با

  به سوي بيابانها مي تازم
  انتهاي اين دنياي پهناور آنسويدر ده فرسنگ ، 

  به نبرد فرا خوانده شده ام
  سايه ها با شواليه اي از ارواح و

 ... گمان نكنم كه اين تنها يك سفر باشد

موزون و آهنگين ، چنان هيرو را محسور نمود كه هيچ كدام از اشعاري كه  خواندن اين خطوط
آرامي  صفحه را به. جاد نكرده بود كتاب ها خوانده بود چنين حالتي در او اي تاكنون در
  : خواند برگرداند و

 كجا مي توان يافت بگو كه سال هاي گذشته را از ... برو به دنبال يك ستاره ي دنباله دار ...
  ... بگذار آواز پريان دريايي را بشنوم ...

ار ورق كلي يافت نمي شود اما كتابهاي بسيردر طبقات كتابخانه با شعرهاي دوران اليزابت ،
اموري تايسون فراست آقاي  لكه هاي نمك ، نشان مي داد كه همدمان خورده و جلد چري با
باتي نشان هاي نجابت خانوادگي هيرو را بيشتر عصآن  حتي از ديدن هستند و كشف اين نكته

  . مي كرد
الف بود كه شايد بشود به سختي براي انساني جاهل و بدون خانواده براي اعمال خ هيرو معتقد

مطمئناً  بهانه اي يافت ولي براي كسي كه داراي تحصيالت و اصل و نسب است قانونش
.  و غيرقانوني است كه ثروتش را از چنين راه هاي تنفرآوري به دست آورد غيرقابل دفاع
در عين  . نه تنها براي ملتش بلكه براي تمام تمدن غرب باعث شرمساري بود كاپيتان فراست

بپذيرد كه ويراگو در اين سفر مشغول حمل برده باشد چون بر اساس توانست  حال نمي
مورد اين تجارت خوانده بود بوي بد بدنهاي كثيف موجودات بدبختي كه زير  مقاالتي كه در



شود از فاصله دور  شده اند را مي در انبارهاي تاريك و غيربهداشتي بسته عرشه ي كشتي
ادويه هاي شرقي كه در آشپزي به كار  داي از بوي تندج ،در ويراگو مطمئناً  . استشمام نمود

 غيراز،  در ميان خدمه .رسيد  مشام نمي بوي ديگر به،  رفت و بوي عادي قير و نمك دريا مي
و  »ماكاتو«و » ماالبار«ميشدند كه مرداني از  از نژادهاي مختلف آفريقايي يافت ،پاتر آقاي 

كه چون به زيارت مكه  »رنلوب«ك بود به نام باري ناخدا اول هم يك عرب قد بلند صورت
ولي  .شد  امور كشتي اغلب با زبان عربي اداره مي .كردند  مي رفته بود همه او را حاجي صدا

 همچنان بر ،زبان و لهجه هاي مختلف خدمه آن  دانش كمش از به دليل ماهيت اصلي امور ،
اشت و با يك جمله ي مستقيم از كاپيتان باالخره احتياط را كار گذ تا اينكه . مجهول بود هيرو
  ان چه ميكنيد ؟تمردان و شما : پرسيد

  . تجارت-
  ؟ چه تجارتي-
  . درآورد پولآن  چيزي كه بشود از هر-
  ؟ از جمله برده-

در شرايطي ، و اگر در ،  البته :زد  كاپيتان از گوشه ي چشم نگاهي به او انداخت و نيشخندي
  . جواب منفي است ، هست يا خير كشتي برده حال حاضر در راين فكر هستيد كه بدانيد د

در مقابل كسي كه جانم را نجات داده  مايل نيستم :هيرو نفس عميقي كشيد و محتاطانه گفت 
  ... است بي ادب باشم

 هيچ كس براي .نبايد بگذارم كه حق شناسي شما را نگران كند : كرد  كاپيتان حرفش را قطع
  . به خطر نينداخترا  چيزي ،نجات شما 

  . اطالع دارمآن  كامال از-
زنيد غيرضروري است آيا  اينصورت احتياط در مورد حرفهايي كه مي داريد ؟ پس در اوه-

  هستيد ؟ مخالف برده داري
چون  .ي بهتري است  مخالف كلمه ي مناسبي نيست بيزاري يا تحقير واژه :هيرو با تاكيد گفت 

تنفرآورترين تجارت  پست ترين ومطمئناً  دبختي همنوعانمانتجارت انسانها و زيستن روي ب
تسلط دارد آن  در موردكامالً  كرد اين موضوعي بود كه هيرو حس مي...  تاريخ بشريت است

نظراتش را در مورد  بحث كند و به او نقطهآن  توانست براي مدت طوالني درباره ي و مي
در مورد سفيد  را با گفتن طرز فكرششرارت غيرقابل دفاع كل سيستم بگويد و صحبتش 



 .كاپيتان خوشش نيايد  شايد .پايان دهد  ،هستند آن  پوستاني كه براي سود بي ارزشي مشغول
  . اشتباهش شود نيز وجود دارد اما شنيدن اين حرفها ضرر ندارد و هميشه امكان اينكه متوجه

پس از تمام . مودبانه گوش ميداد  توجهي كاپيتان فراست ، درحاليكه به نرده تكيه داده بود با
در واشنگتن معاون نيست فكر  »كاس«ديگر  حاال كه :گفت باتي شدن حرفهاي هيرو با مهر

بدون او شايد هموطنانت در عوض اينكه  .باشد  نميكنم چندان از عمر تجارت برده باقي مانده
ارت برده بيشتر همكاري براي متوقف كردن تج كار برند بهآن  تمام تالششان را براي استمرار

است و افراد ملعون و قابل تنفري مثل من بايد كم كم براي  تجارت برده ديگر تمام شده. كند 
  . ديگري باشند پول درآوردن به دنبال كار

ميكنيد چنين  دانم چطور جرات نمي :صورت هيرو از خشم سفيد شد و با عصبانيت گفت 
چون ژنرال  فقط !به تداوم اين تجارت كمك كنيم  ما هيچ وقت قصد نداشتيم. حرفي بزنيد 

  ... كاس نميگذارد شما كشتي هاي ما را متوقف كرده و بگرديد
، خب  :به نشانه ي اعتراض بلند كرد وگفت  حاليكه ميخنديد دستش را فراست در كاپيتان

ن به شما اطمينان ميدهم كه حتي فكر گشت .شما هنوز مرا نشناخته ايد  هوليس خب خانم
 .افسوس كه اين چكمه در پاي ديگران است  .ديگران هرگز به مغزم خطور نميكند  كشتي
داند و كشتي  دريايي علياحضرت ملكه است كه توقف اين تجارت را وظيفه ي خود مي نيروي

 .گردد  طي پنج سال گذشته متوقف كرده و مي طلب و بي آزاري مثل كشتي مرا ، هاي صلح
همچنان اجازه ندارد ،  طلب شماآزادي  اعتراض خشمگينانه ي ملت فريادهاي اما به دليل

با اين نتيجه ي فوق العاده كه هر برده داري با هر ،  پرچم آمريكا را بگردد كشتي هاي حامل
 اقرار ميكنم كه خودم .برد  پرچم نوار و ستاره نشانتان را در هنگام خطر باال ميفورًا  مليتي

  . چرا كه نه ؟ اغلب مفيد بوده است،  هم اين كار را كرده ام
هيرو كلمه ظاهراً  ...به اين اندازه  ...هيچ وقت تا به حال حرفي به اين اندازه ...!  چرا كه نه ؟-
  . آورده بود كم

من هم مثل  .دختر خوبم :  آشكارا عصبانيتش باعث تفريح كاپيتان بود چون خنديد و گفت
يك تاجر برده را از پرچمش  گر ملت شما استفاده يا براي پول در اين تجارت هستم و بقيه

بايد بدانيد كه به همان  ،بداند  براي گريز از دست نيروي دريايي بريتانيا باعث سرشكستگي
بعنوان پوششي براي ساير  وقتي پرچمش توسط ديگران .اندازه مورد سرشكستگي است 

كاس با تنفرش از انگلستان و عقيده  لژنرا .تجارتهاي غيرقانوني هم مورد استفاده قرار ميگيرد 
كه قطع تجارت  هدف واقعي اش را،  پوستي ي محكمش مبني بر اينكه بريتانيا در لباس نوع



براي همه برده فروشان سختكوش ايجاد كرده  نعمتي غيرمترقبه،  بين ملتهاست پنهان ميكند
ن مورد از وطن پرستي اي كه نميتوانم در فقط متاسفم !است و ما بسيار مديون او هستيم 

بگويم ويراگوي من مثل گاو پيشاني سفيد  كشورت سود بيشتري ببرم چون با افسوس بايد
كردن تجارت برده را در اين آبها وظيفه ي خود  براي آقايان نيروي دريايي كه متوقف است و

يد يافتن به ام تواند مانع از بازرسي كشتي من هم نمي دانند حتي نيم دوجين پرچم آمريكا مي
  . عاج سياه گردد

  . حتي يك كلمه اش را هم باور نميكنم ...باور نميكنم  :ديوانه وار گفت  هيرو
 خب شما هنوز دان الريمور را نمي شناسيد: به نفهمي زد و گفت عمداً  فراست خود را كاپيتان

.  
خب شايد بعضي از  ...كه آمريكا ...منظورم اين بود كه باور نميكنم كه ما  .منظورم اين نبود -

سخنراني در يك گردهمايي  هيرو ناگهان با يادآوري ...در شمال  ،اما ما ، ايالتهاي جنوبي 
.  با ناراحتي مكث كرد ،داشت  برعليه بردگي در بوستون كه نه چندان وقت پيش درآن حضور

ولي ما هم  اشنده را به وجود آورده بدبر شايد ايالتهاي جنوبي بازار: سخنران اظهار داشته بود 
 .قاچاقچيان اصلي برده از ساكنان ايالتهاي شمالي هستند  را تبرئه كنيم چون دنمي توانيم خو

به دريا ميروند و مالحان يانكي هستند كه با چشم پوشي  ها است كه »يانكي«كشتي هاي 
آن  هيرو در . شيطان بدين شكل عمل ميكند .حمل ميكنند  مسئوالن يانكي نزول خواره برده

در  حاال ولي شكي در ذهنش باقي ماند ولي كشيش غلو ميكند ، زمان فكر كرده بود كه مرد
همه ي كشورها سهمي از  فكر ميكنم در :فراست جسورانه گفت  مقابل نگاه مسخره ي كاپيتان

دانند كه انگلستان تجارت برده را شروع  همه مي .وجود داشته باشد  آدمهاي بي شرف و هرزه
اما  بدبخت پول خوبي به دست آورد ، درحال توسعه اش با زجر ميليونها سياه بنادر كرد و از
دهم كه موفق  و به شما اطمينان مي خواهيم برده داري را براندازيم در شمال مي حداقل ما

  . خواهيم شد
براي يك قرن ديگر هم ادامه پيدا خواهد كرد ولي در  در مشرق احتماالً . ميترسم كه نشويد-

  . است ب ديگر بازي به پايان رسيدهغر
 دفاع كنيد ؟آن  از بازي ؟ چطور ميتوانيد كاري اينقدر شنيع و وحشيانه را بازي بناميد يا حتي-

  . آورم فقط پول درمي دفاع نميكنم ،آن  من از-
  از مرگ و زجر ديگران پول درمي آوريد ؟-



احمقهاي حيوان صفتي هستم آن  كه من هم يكي از اگر منظورت اين است نه فكر نميكنم ، -
 چهارصد برده را در فضايي كه فقط گنجايش نيمي از وادارشان ميكند كه حماقت و طمعشان ،

اگر  هرگز حتي يك برده را هم از دست نداده ام ،شخصاً  . اشتباه ميكني را دارد بچپانند ،آنها 
بدون اينكه چنين اسم بدي به  توانست اين تجارت هم مي داشتند ، بقيه هم به همين اندازه عقل

زيادي ادامه پيدا كند اما متاسفانه هميشه طماعان بي عقلي هستند كه هر  خود گيرد تا سالهاي
  . كنند را خراب مي كار پرسودي

  نداريد ؟ يا هيچ رحمآپس اين طرز فكر شماست ؟ يك كار پرسود ؟ -
كه به آنجا  داختش را ندارم و تارحم يك كاالي گرانبهاست كه استطاعت پر. نه فكر نميكنم -

  . است ياد دارم هيچ كس هم نسبت به من رحم نداشته
 ، باشد ان داشتهتدوست بالخره كسي بوده كه نسبت به شما مهربان باشد ،. باور نميكنم -

 . اشتباهاتتان را ببخشد مثل مادرتان
 . كرد وقتي شش سالم بود با يك رقاص فرار-
  . خب پس پدرتان! اوه  -

 روش داستان زندگي ام را بفهمي بايد اگر نقشه كشيده اي كه با اين: كاپيتان با نيشخندي گفت 
  . بگويم كه حوصله ات سر خواهد رفت

همين االن هم  ياني نگاهي به او انداخت و با سردي اعالم كرد كه تابهيرو با نفرت غيرقابل 
بعد با  . مي باشد گذشته اش بي عالقهنسبت به كالً  بيش از اندازه در مورد او شنيده است و

راببيند و نه هيچ  خر سفرش نه ديگر اوآاوقات تلخي به كابينش برگشت و تصميم گرفت كه تا 
قابل تحسين را اجرا نمايد چون  اما نتوانست هيچ يك از اين تصميمات . سوالي از او بپرسد

تا نگاهي به آمد  ابگاهش بيرونخو از .بيدار شد آب  از صداي افتادن قايقي به، سه شب بعد 
روزنه ها با حصيري سنگين از جنس  بيرون بيندازد كه با تعجب متوجه شد كه جلو ي تمام
در حاليكه در تاريكي  قفل شده است برگهاي نارگيل پوشانده شده و در كابينش هم از بيرون

ت نميكند و ويراگو ديگر حرك شب داشت به در بسته فشار مي آورد ناگهان متوجه شد كه
ولي  مشخص تر مي كرد ، سكوتي غيرعادي روي كشتي حكمفرما بود كه ساير صداها را

  . نزديك ساحل نبودند چون صداي برخورد امواج را به ساحل نميشنيد
 مي فروآب  هيرو صداي كشيده شدن نردبان طنابي به ديواره كشتي و پاروهايي كه بنرمي در

 . بعد براي مدت طوالني سكوت شد . را بوضوح ميشنيدآب  رفتند و صداي حركت قايق روي
همراه با صداي برخورد  . اينكه دوباره صداي پاروها و نزديك شدن قايق به گوش رسيد تا



شنا و صداي آصداي زمزمه و خنده اي . صداهاي ديگري هم بلند شد  به كناره كشتي ، قايق
چيزي داشت يا از كشتي خارج  . شد كشيدن چيزي و بعد دوباره قايق حركت كرد و دور باال

مشغول بار آنها  .چيست آن  گشت و ناگهان هيرو مطمئن شد كه وارد ميآن  يا به مي شد و
يك قرار مالقات با  بودند پس برنامه كار كاپيتان فراست و خدمه پست او اين بود ، زدن برده

همين دليل عقب و  .ودند به خاطر طوفان تاخير كرده ب احتماالًكه  كشتي عرب منحوس ، چند
يك كشتي كه در همان لحظه داشت  كرد ، هاي بي هدف هفته گذشته را روشن مي رفتن جلو

  . ميداد از انسان را به درون انبارهاي تيره ويراگو انتقال محموله اي
متوجه فوراً  اما براي يك لحظه ميخواست از خشم به در بكوبد و جيغ بزند كه بيرونش بياورند

انتقاالت تنفرانگيز بودند  مرداني كه در بيرون مشغول اين نقل و .گي و حماقت اينكار شد بيهود
و اگر هم بيايد شايد برايش آمد  پس كسي نخواهد . باشدآن  مايل نيستند كه او شاهدمطمئناً  ،

توانست انجام دهد جز اينكه قسم  نمي حداقل در اين لحظه كاري .وضع بدتري پيش آيد 
در توان دارد براي مجازات صاحب  زاد شدن از اين كشتي بدنام هر چهآمحض بخورد به 

  . كشتي انجام دهد
همين فردا موقعيتي  اين كار را خواهم كرد ،شخصاً  خودم: هيرو مصممانه به خودش قول داد 
ببينم چه محموله اي بارگيري شده و اگر آنچه شك كرده  پيدا خواهم كرد كه با چشمان خودم

به همين  احتماالً كه او هم به مسئولين زيربط گزارش دهد ، شود به عمو نات ميگويم ام ثابت
، كه كاپيتان فولبرايت در موردش گفته بود خيلي دلش الريمور  دان ستوان بريتانيايي ،

  . دار بزند راروري فراست  ميخواهد
روزنه ها را  ري كهديد كه حصي . آن شب را خيلي بد خوابيد و فردا صبح خيلي دير بيدار شد

پرده ها را تكان  نسيم دريا . گشته استآفتاب  پوشانيده بود برداشته شده و كابينش پر از نور
در . پيش ميرفت  شكافت و به سينه امواج را مي داد و ويراگو هم با بادبانهاي گشاده ، مي

 . اضافه شده بود روز به صبحانه اش انجير و انبه تازهآن  ولي كابينش هم ديگر قفل نبود ،
دوست داشت كه  كه انگليسي را نسبتا خوب صحبت ميكرد و جمعه مستخدم شخصي كاپيتان ،

وانمود كرد كه حرف  ، مورد پرسش قرار گرفت حرف بزند وقتي در مورد منبع ميوه هاي تازه ،
بي نتيجه  هم به همان اندازه پاترباتي  سوال از . او را نميفهمد و مهربانانه به عربي چيزي گفت

سوال نكند شكست و با صاحب بد  پس هيرو تصميمش را مبني بر اينكه ديگر از كاپيتان بود ،
  . شد نام ويراگو وارد گفتگو



اميدوارم  ميوه ها ؟: پاسخ داد  كاپيتان فراست بدون ذره اي دستپاچگي از كنجكاوي هيرو ،
براي  . گرفتيم يم تا گپي بزنيماز كشتي كه ديشب كنار هم لنگر انداخت خراب نبوده باشند ،

بيدارتان  تعجب ميكنم كه انداختيم ،آب  قايقي هم به گرفتن يك سري لوازم مورد نياز ،
گفته اش و هيرو با  اثر كمرنگي از نيشخند در صدايش بود و برقي از طعنه در.  نكرديم

براي جابجا كردن تالشش  ناراحتي متوجه شد كه او نه تنها از بيدارشدنش آگاه شده بلكه از
   .حصير و باز كردن در هم اطالع دارد 

ولي وقتي خواستم بر روي  ، بيدارم كرديد چرا ، :كنترل كرد و گفت  هيرو با دقت صدايش را
  . چرا توقف كرده ايم متوجه شدم كه در قفل است عرشه بيايم كه بپرسم

يا شايد هم كرده ايد و كسي  ، كرديد ؟ بايد مرا صدا مي راستي :كاپيتان فراست مودبانه گفت 
  . نشنيده

 كسي نمي كردم اگر هم مي دانيد كه نكردم ، خودتان خوب مي: هيرو با عصبانيت جواب داد 
كرده  در را به روي من قفل ،شخصاً  هم تعجب نمي كنم اگر خود شما ، اصالًدر واقع  ،آمد 
  . باشيد

براي  اصالً. است  درست بودهكامالً  كه فكرمو ميبينم آمد  بله به نظرم پيش بيني عاقالنه اي-
  . شديد مي شما مناسب نبود كه ديشب روي عرشه ديده

  ؟ چون شايد چيزي را مي ديدم كه مايل بوديد پنهان كنيد-
 مي به غلط تعبير ندر كشتي م آقاياني كه مالقاتشان كردم حضور شما را اين چون ،ابداً  نه-

خانم  ، در اين قسمت از دنيا . ين مورد در جهل باقي بمانندپس ترجيح دادم كه در ا كردند ،
  . ندارد ارزشآنها  شخصيت هاي خشني وجود دارند كه درگير شدن با هوليس ،
سرخورده  فراموش نخواهم كرد و دستپاچه و خيلي ممنون ، :لحن معني داري گفت  هيرو با

هميشه هم  و تان زيادي ميخنددوقتي كاپيتان فراست خنديد با خودش فكر كرد كه كاپي . شد
خيلي بيشتر  ما كاپيتان قصد داشت در دقايق بعدي هيرو راا. براي چيزهايي كه نبايد بخندد 

چشمتان در حال :  در حاليكه سراپاي هيرو را منتقدانه ورانداز ميكرد گفت . دستپاچه كند
شايد خانواده تان  محتي در واقع اگر كمي شانس بياوريد وقتي به خشكي برسي بهبود است ،

  . بتواند شما را بشناسند
  رويم ؟ داريم به زنگبار ميواقعاً  يعني ...يعني  : هيرو نفس زنان گفت

  ايد كه شما را دزديده ام ؟ رويم ، مگر فكر كرده معلوم است كه مي-



سرخي از گلو تا ريشه موهايش  از يپس موج همان فكري بود كه هيرو كرده بود ،دقيقاً  اين
الشعاع قرار داد و موجب  كبودي كم رنگ شده دور چشمش را تحتموقتاً  ا فرا گرفت ور

 . خنده پر صداي كاپيتان شد
شنيدي ؟ محموله باتي  هي !لعنت بر من  بوديد ؟خب ، چنين فكري كردهواقعاً  خداي من ،-

دي هم حاال كه فكرش را ميكنم ميبينم چندان فكر ب ، فوق العاده ما فكركرده دزديديمش
  گرفتنش پول ميدهند ؟ نيست فكر ميكني چقدر براي پس

 به دكل عقب بود ،باتي بستن باد مشغول بله رو به نام خديرآكه به كمك يك عرب  پاترآقاي 
البته مشكل  :زد و با افسوس گفت  كاپيتان نيشخندي. ميزي درآورد آ گستاخانه صداي طعنه

 .پس متاسفانه عملي نيست  گرفته ايم ، ما شما را هيچ كس باور نميكند كهعمالً  اين است كه
ده و در دريا امرده ايد از عرشه بيرون افت د كه شمانخيال ميكنآنها  دانيد خانم هوليس ، مي

كنند كه نقشه اي داريم پس قبل  كشيده ايم خيال مي غرق شده ايد اگر بگويم كه شما را بيرون
چون در حال حاضر  . هم از نزديكآن  را ببينند و شما ميخواهند اول از دادن حتي يك دالر ،

نه  . وضعي كه صورتتتان داردو نه با اين مدل مو  ، نميشناسد  هيچ كس شما را از راه دور
پول ساز به درد ما نميخوريد و براي اطمينان بيشتر به شما عرض  متاسفم به عنوان يك كاالي

بعد با حالتي  . فقط زنان خوشگل را ميدزدم به خاطر نفع شخصي خودم ، رباييآدم  كنم كه در
شانه هيرو زد كه گويي با يك پسر بچه مدرسه اي دوازده ساله صحبت  تسلي دهنده چنان به

غيرقابل بخششي گفت كه اميدوار است خانواده هيرو از بازگشتنش  ميكند و به طور كامل
  . شوند خوشحال

 : عصبانيت گفت گير افتاده بود با !)كه  عاًواق(هيرو كه به دليل گستاخي جمله زنان خوشكل 
  چرا خيال ميكنيد كه نميشوند ؟

برا ي مثال اكثر اقوام من اگر بشنوند كه غرق شده .  خب بستگي به طرز فكرشان از شما دارد-
هياهويي  اصالً كشف كنند كه گزارش غلط بوده ، بعداً اگر شوند و سوده خاطر ميآعميقاً  ام

 . دنميشو برايم برپا
 ام را با كنم اگر برادر زاده من هم ميهمانداري فكر مي كنم ، نميتوانم بگويم كه تعجب مي-

  . نداشتم محبتي نسبت به اومسلماً  دزديدن اموالم پاسخ ميداد ،
 :خنديد و گفت  چون او تنها اگر انتظار داشت كه كاپيتان شرمنده شود سخت در اشتباه بود ،

اما از طرف  ، راضي باشدآن  من هم فكر نميكنم عمويم از ، نه ؟قصه اش را گفته باتي  پس
شده ام زيرا هميشه  در واقع پس از اتمام كار بسيار نااميد ديگر خودم هم چندان راضي نشدم ،



البته گرچه پولي كه  ، پول بيشتري در صندوق ميگذارد دندان گرد پير ،آن  فكر ميكردم كه
در مورد  . پر نميكرد ولي حتي ذره اي از بدهي اش به مرا برداشتيم خيلي حقيرانه نبود ،

فقط كمي بيشتر  الماسهاي زن عمويم هم موقع فروش معلوم شد كه جنسش مرغوب نيست و
  .آمد  پول گيرمانآنها  از صد گينه بابت

در نظر انگليسي ها حتماً  دانيد ا خيلي جالب مي شما دزدي رظاهراً  :دي گفت تنهيرو با 
  . چنين است

و بعد  جاي تعجب نيست چون انگليسي ها هميشه در قاپيدن هر چيزي كه به دستشان ميرسد-
انجام ميدهند بد  پرهيزكارانه وانمود كردن به اينكه اين كار را تنها به نفع صاحب اوليه اش

  . يك عادت رياكارنه طواليي دارند ،
  . به او خيره گشت اينكه بتواند حرفي بزند دهان هيرو از تعجب باز شد و بدون

 را قبول دارندآن  اين اصلي است كه همهمسلماً  ميكني ؟ خب حاال چرا مرا به اين شكل نگاه-
. 
 . كردم كه خود شما انگليسي باشيد اما من فكر مي-
  كجا به چنين نتيجه اي رسيدي ؟ از و-
  پس چي هستيد ؟،  ن كتابها، آ طرز حرف زدنتان،  صدايتان-
  . خودم-

  دانيد كه والدينتان كجايي هستند ؟ نمي يعني ...يعني  :گيجي پرسيد  هيرو با
فراستها با تكبر تمام هنگام ورود رمي  احتماالً. انگليسي  انگليسي .انگليسي بودند آنها  آه ،-

كشور مالك من آن  شود كه نشسته بوند اما اين دليل نمي در كنت ها به ساحل انگلستان ،
  . باشم مديون آن باشد يا من چيزي به

 . ولي هيرو اجازه ادامه دادن حرفش را نيافت ...پس وطن پرستي -
احساساتي  كل مفهوم وطن پرستي مخلوطي است از منافع شخصي و لعنت به وطن پرستي ،-

  تو امريكايي هستي مگر نه ؟ بودن ،
  . و افتخار ميكنم-
 بانوهايآن  يلي بهتر ازخ ؟ به خاطر غريزه حس اجتماعي ؟ كه ما اسبهاي وحشي ، چرا-

آن  يا هر اسبي كه تاكنون از عربستان آمده است هستيم و در حاليكه در مورد معمولي
 ؟ و از اين قبيل حرفها !...فريقايي و آگورخرهاي غيرقابل تحمل 

  ... اجداد هر كس !ابداً -



 ي كارهايوجود ندارد كه برا دليلي هم همانطور كه هيچ كس مسئول اعمال اجدادش نيست ،-
قديمي است كه بعضي وقتها دردسر  اين يك عقيده . افتخار كند يا مورد توضيح قرار بگيردآنها 

يا قهوه اي تو يا از كسي  زرد سفيد ، سياه ، .انسان است  انسان ، . زيادي درست ميكند
 بدنيا آمده اي نبايد ربطيآن  بخش از كره خاكي كه درآن  يد و بهآيد يا نمي آخوشت مي 
قضاوتت اثر بگذارد ولي ميگذارد  به هر طريقي رويآن  اجازه دهي كه اصالًيا  . داشته باشد

ميدهم كه افكارت را بر اين اساس بنا  اما قول زنگبار را نديده اي ، يحتي عبور مثل خودت ،
دروغگو و  احتماالًپرست و بي تمدن و  جاهل و فقير و بت كرده اي كه تمام مردم زنگبار ،

  مگر نه ؟ ندپوستان دراز كرده ا هستند و دست كمك و ياري به سوي تمدن سفيد كثيف
 ... ميداندآدم  اما خب ...بله  ...نه -

 حتي يكي از اما ، تمام سفيد پوستان حريره با شما همعقيده اندتقريباً  .ميبينم كه حق داشتم -
فقط به قصد بيرون آنها  .ت و مردمانش ، اهميت قائل نيسآنجا  به اندازه ذره اي برايآنها 

 گرچه محلي كه . هستندآنجا  كشيدن چيزي براي خودشان يا موسساتشان يا كشورشان در
سعيد ، بهشتي در روي  را فقط كمي بهتر از يك توده كثافت مي بينند در چشم سلطانآن  ،آنها 

ه هر دقيقه اي كه رسيد و ب افتاد به اين عقيدهآن  او در اولين باري كه چشمش به .زمين بود 
برگردد جان آنجا  تالش مي كرد به دور مانده بود لعنت مي فرستاد و در حاليكهآن  به دليلي از

  . سپارند به خاك ميآنجا  ولي مطمئن شد كه او را در ...داد 
 .عجيب داد  ، ناگهان از صداي كاپيتان رخت بربست و جايش را به افسوسي آن حالت تمسخر
آيا مي :  هر چه بود باعث شد كه هيرو با كنجكاوي بپرسد .سات بود يا شايد هم احسا

  شناختيدش ؟
را فراموش آن  انجام دهم ، او هم هرگز بله اين شانس را داشتم كه يك بار خدمتي برايش-

بهتر از اين مي دانست كه با ملل غرب معاهده  مرد فوق العاده بزرگي بود ، گرچه بايد .نكرد 
زنگبار هستند ، بازرگانان و كنسول ها و اعضاي سفارت نيم  ن زيادي اكنون دراروپاييا .نبندد 

مثل شما معتقد هستند كه جمعيت بومي تنها در ارتباط با آنها  دوجين كشور مختلف ، تك تك
، با رشك و تحسين تقليد كند و آنها  مي برد و بايد به طور حتم از تمدن برتر است كه سود

، غربي ها برايشان منافع تمدني را به ارمغان مي آورند ، حتي اگر به آنها  ولي . حساب برد
  . نمونه باشد عنوان

براي سود آنها  نيامده اند براي كار هاي مسيونري به اين جاآنها  اين طور فكر مي كني اما-
شخصي در اينجا هستند و براي رسيدن به اين هدف عالي برعليه همديگر با غيرت و بدخواهي 



سياستمدار ايتاليايي و واعظ سياست تفرقه بينداز و 1547-1469نيكوال ماكياولي(لي ماكياو
كنند در حالي كه در مورد توصيف بوميان با صفاتي مثل وحشي هاي  دسيسه مي) حكومت كن

سلطان سعيد فقيد ، هنگام امضاء معاهداتش  .، با هم همداستان هستند  عقب افتاده و بي اخالق
  !  مي دانست كه چه دارد مي كندن با ملل اروپايي

 ورشان در محدوده سلطان نداشتضدليل ح ، يا هيرو اطالع چنداني در مورد تعداد اروپاييان
شنيده ام كه سلطان فعلي مجيد   :بود ، جواب داد  چه ژول دوييل جوان گفتهآن اما با يادآوري

  . نيست پسر بزرگتر ...ام  ...ام ...  بن
دنيا آمده است و اگر در  اما بزرگترين پسر زنده اي است كه در زنگبار بهمجيد بن سعيد ، نه -

نكند ، مدت سلطنتش چندان  آينده ي نزديك ، گردن چند تن از اعضاي خانواده اش را قطع
است ، مي ترسم كه چنين نكند  كه موجود مهربان و ساده ايآنجا  طول نخواهد كشيد ، اما از

   . دكه بسيار باعث افسوس مي باش
اي كاش به حرف هايي كه خودتان هم قبول نداريد پايان : درشتي گفت  هيرو اخمي كرد و با

  . مي داديد
 اما من قبول دارم كه زندگي در مشرق بسيار خشن تر از آني است كه شما تصور مي كنيد و-

ار است كشت تاريخ خاندان مجيد پر از قتل و كشت و .تاجگذاران بايد يا بكشند يا كشته شوند 
بگذار  .است  ، در چشم اعراب ، راحت طلبي و در مقابل رقبا چاقو نكشيدن ، نشانه ضعف

ايستاده را  برايت بگويم بر اساس تفكراتشان ، اگر جرات كشتن مردي را كه بر سر راهت
سعيد را بي  سلطانآنها  نداشته باشي ، پس شايستگي به دست آوردن اصالت را هم نداري ،

مي داني ، تو :  با ديدن چهره ناموافق هيرو خنديد و گفت . ن صدا نمي كردندجهت شير عما
آتش جهنم وعظ  درست مثل يك معلم مي ماني ، يا يك كشيش بخش كه مي خواهد در مورد

  . نمايد ، مي ترسم كه عقايد مشرق زمين شوكه ات كند
آگاه هستيم  كامالًطبيعتا ،  .عقايد مشرق زمين نيست كه مرا شوكه مي كند : گفت  هيرو با تاكيد

مورد  افراد بي تمدن ، در مورد اخالقيات ، نقطه نظرات متفاوتي با عقايد ما دارند ، ولي در كه
  . را تصديق كنند ، نمي توانم همين را بگويمآن  سفيد پوستي كه

يد ، انسان ها همه مثل هم هستند ، حاال هر چه رنگ پوستشان مي خواهد باشد ، شا مي داني-
سلطان  ولي تنها همين را مي توان گفت ، .عذري براي افراد غيرمتمدن تعليم نديده يافت  بشود

ولي مرد  از او خوشم مي آيد ،شخصاً  فعلي در بسياري از مسائل ، چندان مرد بدي نيست و



شما و  ضعيفي است و همين ، مساله برانگيز است ، مخصوصا وقتي دخترعموي كوچك نادان
  . خودشان را وارد سياست هاي دربار مي كنند دوستانش ،

  دخترعمويم و دوستانش چه مي داني ؟ منظورت چيست ؟ از-
كوچكي است و همه مسايل به زودي برايت  همان چيزي كه همه مي دانند ، باالخره جزيره-

 بايد با اين واقعيت كه دخترش ، انگشتان عمويت مرد راحت طلبي است اما .روشن مي شود 
  . آگاه شود و كوچكش را در چليك باروت مي كند ، قشنگ

 امور داخلي، فكر مي كنم عمويم به عنوان كنسول  : شيرين گفتعمالً  هيرو با لحن صدايي
شما  گرچه فكر نمي كنم بتواند به . جزيره را بسيار بهتر از آنچه شما خيال مي كنيد بدانيد

همان اندازه  بهمطمئناً  كنيد ياد دهد ، ولييا هر كاري كه مي -چيزي در زمينه ي تجارت برده
  . در مورد كارش مي داند كه شما در مورد كار خودتان

بخش از دنيا زندگي مي آن  سالهاي زيادي است كه در . شك دارم : گفت كاپيتان با پررويي
پرقيمتي كسب كرده ام ، ولي عموي خوب شما هنوز خيلي نازپرورده  كنم و تجربيات زياد و

  . كنم حتي او هم طي دو سال گذشته كمي محكمتر شده باشد ، گرچه فكر مياست 
  ؟ مي شناسيد عموي مراشخصاً  آيا شما-
از اينكه برادر  اصالًبگذاريد رك باشم ، مطمئن باشيد كه  ! خانم هوليس عزيزم ، چه سوالي-

ن معني شد چو پستي مثل من تحويلش داده شود خوشحال نخواهدآدم  زاده ي عزيزش توسط
برايم تكان  اش اين است كه شايد مجبور شود فكر كند كه آيا در خيابان براي تشكر سري

  . بدهد يا خير
به خودش اجازه نمي دهد كه  عموي من هرگز : هيرو در حاليكه صدايش اوج گرفته بود گفت

ان در به خاطر نقشت طبعاً  او . نظرات شخصي اش روي ميزان قدرداني يا رفتارش اثر بگذارد
كافي مورد قدرداني و تشكر قرار  نجات من مديونتان خواهد بود و مطمئن هستم كه به اندازه

  . كرد خواهيد گرفت و انعام و جايزه دريافت خواهيد
مبادا تصور  ؟ ارزيد نمي دانم خيال مي كند شما چقدر مي ؟ نقداً : كاپيتان خنده كنان پرسيد

  . ه خانه ي من مي آيدبراي تقديم تشكراتش بشخصاً  كني كه
  . اين حداقل كاري است كه انجام مي دهد : با تأكيد گفت هيرو

خواب هم چنين كاري نمي كند ، به شما هم اجازه ي چنين  او حتي در ! بي گناه كوچك من-
پيام شفاهي تشكر دريافت كنم بايد خودم را خوش شانس  اگر فقط يك . كاري را نمي دهد

 . خاري در گلويش گير مي كند ين هم مثلبدانم و البته حتي هم



دليلش را درك مي كنم كامالً  بگويم شايد دلش نخواهد به ديدارتان بيايد كه بايد . چرند است-
ابراز حق شناسي بلكه چون ادب و نزاكت  رايبنه فقط ،  آمد ، ولي مطمئن باشيد كه خواهد

مايو را مي فرستد يا حتي آقاي  ... كليتون چنين اقتضا مي كند و اگر خودش هم نتواند بيايد
  . نيستيم ما كه بربر ... مرا در عوض خودش

سر بزني ، حتي  خيال مي كني كه اجازه مي دهند به خانه ي منواقعاً  خانم هوليس بيچاره ،-
مي كند و نزاكت و  اگر چيزي در مورد عمويت بدانم ، مي دانم كه اول مرا زنداني ؟ براي تشكر

تشكراتي را كتبا بنويسد ولي  البته شايد بتواني وادارش كني . م به دور مي اندازدقدرداني را ه
مخصوصاً كه دنيا خيلي  . گيرد شك دارم چون شايد روزي به عنوان مدرك مورد استفاده قرار

شرافتمندانه براي گذران زندگي  اخالق شده و شايد خودم هم الزم ببينم كه دنبال يك راه با
  . بگردم
  . بلد باشيد اصالًفكر نمي كنم  : گفت نتوانست جلوي خودش را بگيرد وهيرو 

ناگهان به طور غيرمنتظره اي از هيرو پرسيد كه  و . نه احتماالً : كاپيتان نيشخندي زد و گفت
باتي كاپيتان با مهر . اينكه اقوامش خرجش را مي دهند آيا خودش از نظر مالي مستقل است يا

دليلي كه فكر مي كنم زندگي كردن با زني با قيافه ي معمولي  چون تنهامي پرسم  : توضيح داد
.  تيز و انتقادي را كمي شيرين كند فقط داشتن يك ثروت هنگفت است ، با اخالق تند و زبان

كه شايعات  البته در صورتي . مايو هم كه شده اميدوارم ثروتمند باشيآقاي  پس براي خاطر
 براي ازدواج با او درست باشد كه البته كم كم دارم شك ميجا آن سفرتان به جزيره در مورد

  . كنم
كردن با  بود كه صحبتآشكار  . هيرو دهانش را براي پاسخگويي باز كرد ولي دوباره بست

البته هيچ جواب  كاپيتان فراست اشتباه بزرگي است چون او را جسورتر و گستاختر كرده بود و
بلكه تنها مي  . نداشت ين حرف تحمل ناپذيري بدهد وجودبه چن مناسبي كه يك خانم بتواند

و غدير جلب شده تا  كرده و وانمود نمايد كه توجهش به فعاليتهاي باتربه او توانست پشتش را 
شنيد اما سرش را  صداي خنده ي كاپيتان و صداي قدمهايش كه دور مي شدند را . او برود

بس قهوه اي الغرك « تصنيف بد آهنگي در موردباتر كه داشت آقاي  برنگرداند و همچنان به
به قهوه اي  مي خواند و بادبان را به كمك يك جارو و يك سطل پر از رنگ بدبو» من

بي فايده و درهم كامالً باتي  از ديدگاه شكاك هيرو كار . بدرنگي نقاشي مي كرد نگاه مي كرد
 فضايي كه اين بادبان كهنه دخواست اين را بگويد كه به ذهنش رسي .ريخته و نامرتب بود 

مي ماند كشف آنچه آنجا  كه در اشغال كرده است وضوح دريچه ي انبار را پوشانده و تا زماني



نگران كننده اي بود اما نه به نگران  فكر . دريچه قرار داشت براي هيرو غيرممكن بودآن  زير
راي از بين بردن ساير بوها شايد ب-رنگ بدبو آن . به سرش زد بعداً كنندگي دو انديشه اي كه

لرزان ، كثيف و عرق كرده اي كه در كنار همديگر ، در  بوي اسيران بدبخت-به كار مي رود
آواز ناموزون باتي باتر ، همانقدر كه به نظر مي آن  و آيا تاريكي بدون هوا ، پرس شده اند

  ؟ نمايدرا مي خواند كه صداهاي زير را مخفي آن عمداً  رسيد معصومانه بود يا
آقاي  چرا اين كار را مي كنيد : اينكه صدايش محكم نيست گفت هيرو نفس بريده و آگاه از

  ؟ باتر
اوه منظورتان رنگ  ؟ ها : بلند كرد ، در اثر تابش نور خورشيد چشمك مي زد باتي سرش را

 اخب واسه اينكه كهنه شده و اين مانع پوسيدنش مي شه ، به قول شوم ؟ بادبونه كردن اين
 داريم گاهي بادبوناي يدكي رو رنگ مي كنيم چون معلوم نيست كي بهشون احتياج . پيشگيري

قهوه اي  من سنگدونشو با : و به خواندن شعرش ادامه داد ... مواظب دستاتون باشين خانوم .
در انباري ،  آيا : هيرو سوال غيرمستقيم را كنار گذاشت و رك پرسيد ... الغرك نصف كردم

  ؟ باترآقاي  ود داردسياه وج
كه داره جداره ي  دارن غذاشونو مي پيزن ، غير از مبوال اونا االن . نه تو اين وقت روز خانوم-

  . كشتي رو مي سابه
  ؟ آيا در انبار برده هست . خوب مي دانيد كه منظورم خدمه ي كشتي نبود شما-

به خود گرفته بود با خورده اش حالت نكوهش معصومانه اي آفتاب  صورت باتي در حاليكه
مگه نشنيدين كه حمل سياها خارج از محدوده ي  ؟ چنين فكري كردين از كجا : تعجب گفت
ها عاج سياه حمل  نه اينكه بگم اين دختر پير قديم ؟ ديگه چي !... برده ؟ قانونيه سلطان غير
 ! ديگه تموم شده ما ديگه تاجراي صديقي هستيم ، بعله نكرده ولي

  ؟ كنيد حمل مي پس چه چيزي-
  . محموله خانوم ، فقط محموله-
  ؟ چه محموله اي-
شاخ كرگدن ، منجوق و منگوله ، -از نوع سفيدش البته -از اون ، عاج يه كم از اين ، يه كم-

كوكي و چيزايي كه سلطان خوشش مياد ، مثل يه كاناپه و يه سري صندلي  اسباب بازي هاي
ب باشه نداريم خانوم و بعالوه همه اش بسته بندي كه واسه شوما جال چيزي .واسه قصرش 

و دوباره به خواندن  ... كارم حاال اگه اجازه بدين بايد برگردم سر . ديد است و نمي شود



، همانطور كه مي شد حدس زد اين آخر كارش بود ، چون اون كسي نبود كه  شعرش ادامه داد
  . اون بس قهوه اي الغرك من بود از دست بره ،

كشتي پر  . يكي ديگر براي رنگ زدن پهن شد باقي ماند و فردا صبحآنجا  ان در تمام روزبادب
صداي مشكوكي كشف نمايد ولي اطمينان  گرچه هيرو نتوانست هيچ. از بوي بد رنگ شده بود 

كه البته حق هم داشت ،  . نيستآنها  بيشتر بادبانها به دليل استحكامآن  داشت كه رنگ كردن
  . داشت با آنچه او خيال مي كرد فرقگرچه دليلش 
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در اتاقش آشكارا كامالً  ويراگو بود و اين بار آخرين شب اقامت هيرو در عرشه ي كشتي
  . محبوس شد

اگه سوال  : و اضافه كرد . اپيتانهدستوره ك : تنفرآميز هيرو توضيح داد باتي در جواب تحكم
ولي  . مي رسيم زنگبارفردا صبح به  . نگرون نباش و خوب بخواب . شنوي نكني دروغم نمي
تاريكي و گرماي شب در جايي توقف كردند و هيرو صداي افتادن لنگر و  قبل از صبح در

ي اين بار ويراگو ول . و دور شدنش از كشتي را شنيدآب  افتادن قايقي به همان صداي آشناي
مثل دفعه  . چون صداي برخورد امواج به كنار ساحل بوضوح شنيده مي شد نزديك ساحل بود

هر دو روزنه ي اتاقش مسدود شده بود و كابين كوچك به طور غيرقابل تحملي  قبل باز هم
گرچه حصير كلفت بخوبي از ورود نور يا هوا ممانعت مي كرد ولي نمي  . بود گرم و تاريك

به نظر بلندتر از آنها  انبوه پشه ها كه وزوز يكنواخت و اعصاب خرد كن وانست از ورودت
مردان روي عرشه و صداي برخورد امواج به ساحل و بازگشت پاروها بود  و رفتآمد  صداي

را دور كند تا اينكه باالخره از تختش بلند شد آنها  با دستش سعي مي كرد هيرو . ممانعت كند
به آن  زد كه پيراهن كاپيتان فراست كه ازآب  د و چنان بشدت به صورتشكر شمعي روشن
  . خواب استفاده مي كرد خيس شد عنوان لباس

آن  به ياد قيچي كه باتي با پس . با خنك شدنش انرژي و كنجكاوي اش دوباره زنده شد
مي آنجا  نوزبايد ه قاعدتاًافتاد  موهايش را كوتاه كرده بود و بعد در كشوي ميز گذاشته بود

نگاه كرد و بعد به حصير كلفت كه روزنه آن  متفكرانه به . قيچي بزرگ و سنيگن و تيز بود . بود
  . ها را بسته بود خيره شد

از تالشي سخت موفق شد تكه اي از حصير را پاره كند تا بتواند با دقت به  ده دقيقه بعد پس
نزديك يك آنها  . كرد كه شمع را خاموش نمايد اين احتياط را قبالًالبته  . بيندازد بيرون نگاهي

هيرو مي توانست خط سفيد موج را  . تيره رنگ با جنگلي انبوه لنگر انداخته بودند ساحل
بريدگي هاي كنار خليج كوچك و صخره هاي ناهموار بلند مرجاني كه در دو طرف  روي

رمي از ساحل مي نسيمي كه بن . شكل يك موج شكن عمل مي كردند تشخيص دهد خليج به
 شب گرمآن  داغش را خنك مي كرد بوي خوش ميخك داشت ، بويي گيرا در وزيد و صورت

آشنا بود و نمي توانست آنها  را عطرآگين كرده بودند بوهايي كه كمتر با بوهاي ديگر هم فضا .
شور و آب  بوي . تشخيص دهد چون هرگز گلهايي به اين خوشبويي نمي شناخت نوعشان را

مخلوط شده بود و در دو طرف خليج سر آنها  به طور خوشايندي با ي مرطوب هم ماسه
هنوز ماه در  . مي شدند كه با شكوه تمام در نسيم شب مي رقصيدند نخلهاي بي شماري ديده



از نور ستارگان روشن بود و چشمان هيرو هم كه ديگر به نور كم آشنا آسمان  نيامده بود ولي
اي در ساحل را تشخيص دهند ، خانه اي با سقف صاف و بلند كه  توانستند خانه شده بود
صاحبانش يا در خواب بودند و يا خانه  احتماالً . را از دريا جدا مي كردآن  حصيري ديواري
 از سكنه بود چون هيچ نوري از پنجره ها يا از البالي انبوه درختان يا ديوار حصيري خالي

 ساحل روي شنهاي پريده رنگ و سفيدي امواج سايه هاي اما در كنار بريدگي . ديده نمي شد
قايق  مشغول بار كردن يا خالي كردن محموله اي ازظاهرًا  تيره اي را بسختي تشخيص داد كه

از خط  را نگاه كرد كهآن آنقدر  هيرو . پس از مدتي قايق به سمت كشتي براه افتاد . بودند
رسيده و  اين بود كه قايق به كنار كشتي ديدش گذشت ولي صداي قايق و پاروها حاكي از

ويراگو ، حتي  كليه چراغهاي احتماالًفقط دراين لحظه بود كه به فكرش زد  . توقف نموده است
ستارگان و سايه  زير پايش تنها نورآب  چراغ راهنماي جلوي كشتي هم خاموش است چون

چراغهاي خاموش و  اه باكشتي در تاريكي و قبل از طلوع محتماً  . ها را منعكس مي كرد
باتي رنگ زده بود به سمت ساحل  با استفاده از بادبانهايي كه) به اين فكر نيفتاده بود قبالًچرا (

  . ديده نشود خزيده تا حتي در نور كم شب هم از دريا يا از خشكي
ده دقيقه  . آهسته همراه با صدايي خفه و. صداي صحبت و صداي قدمها دوباره به گوش رسيد 

حال  در پس . سنگين بود بعد هيرو دوباه قايق را ديد كه به سمت ساحل مي رود ولي اين بار
گرچه هيرو هيچ  .نبود  بردهمسلماً  ،خالي كردن محموله بودند و اين محموله هرچه كه بود 

اقيانوس بار زده بودند  همان محموله اي است كه دو شب پيش در ميانحتماً  شكي نداشت كه
كه براي تخليه ي بار جلو  يدن قايق به ساحل و افراد تيره و غيرقابل تشخيصيهيرو رس .

سنگين بود از روي ماسه هاي سفيد  دراز وظاهراً  آنچه را كهآنها  .آمدند را با دقت تماشا كرد 
ناگهان هيرو حس كرد كه قلبش  . ديوار بردندآن  رنگ به سمت صخره ها و تاريكي سنگين

؟ شايد در ويراگو برده  جسد نبود آيا محموله اي كه حمل ميكردند!  جسد .ديگر نمي تپد 
بيچارگاني هستند كه در اثر بي آن  وجود داشته و اكنون خدمه درحال خالصي از شر اجساد

 كنند ، انبوه و خانه ي محفوظ دفن مي باغآن  را در محلي درآنها  هوايي انبار مرده اند و
  . هرگز نخواهد فهميد شود و هيچ كس هم جايي كه قبرشان هرگز يافت نمي

كاپيتان فراست كسي نيست كه  پنج دقيقه ي تمام طول كشيد تا عقل و منطق به او حكم كرد كه
پس  .را در دريا بيندازد آنها  راحتي تواند به وقتش را براي كندن قبر مردگاني تلف كند كه مي

و او شاهد روشي وحشتناك براي باشند  بسته هاي دوكي شكل انسانهاي زنده ايآن  شايد
بود كه هيچ فرد بريتانيايي يا هندي بريتانيايي  هيرو آگاه . قاچاق انسان به درون جزيزه است



نيست و جريمه ي نقدي سنگين و حبس براي  مجاز به خريد و فروش با مالكيت برده
 داشتن برده خانواده اش همچنان مجاز به گرچه سلطان و .متخلفين در نظر گرفته شده است 

ولي ،  نظر هيرو بسيار سنگدالنه و ننگ آور بود در مناطق خاصي از سلطان نشين بودند كه به
يك بريتانيايي حساب ميشد و  ،ادعاي خودش  علي رغم ،كاپيتان فراست  ،طبق قانون 

انتقال مرموزانه ي اين محموله ميشود حدس زد  بنابراين در صورت اثبات جرمش كه از همين
  . شد مي به سخت ترين وجهي مجازات ،امل چيست كه ش

وجود اينكه نتوانست  هيرو سعي كرد زير نور ستارگان اندازه و طول اجساد را بسنجد ولي با
كه فرضيه ي انسان زنده  به گونه اي استآنها  به تخمين مناسبي برسد متوجه شد روش حمل

 مالحضه به زمين انداخته شود م و بيمحكآنطور  بودنشان را هم رد ميكند زيرا هر انساني كه
 دوباره كه قايق برگشت .اهميت ندهند  صدمه مي بيندمگر اينكه افراد كاپيتان به اين موضوع

شنيد و كمي بعد صداي باال كشيدن لنگر  بار هيرو صداي باال كشيدنش را سبك بود و اين
 خاك تيره ي ساحل ازجوشيد و كم كم  دماغه ي كشتي ريزدر آب  .كشتي هم به گوش رسيد 

رفتند و آنقدر  .كه حركت ميكند نه كشتي  دور شد چون مثل اين بود كه اين زمين استآنها 
  . را نمي ديد چيزي ديگرآب  ، جز اقيانوسي از رفتند كه چشم

بطور غيرارادي پشه  . هيرو كورمال كورمال به تختش برگشت و چهار زانو در تاريكي نشست
فراست حرص ميخورد كه  رفتار زشت و مخفيانه ي كاپيتان راكند و ازپ ها را از صورتش مي

كابين يافت و او توانست  حصير باال كشيده شده و يكبار ديگر نسيم راهش را به درون
كردند و به ذهن هيرو رسيد  مي در جهت جنوب حركتآنها  .شب را ببيند آسمان  ستارگان و

رفته بوده اند و اكنون به مسير صحيح  همسايه بمبهاز زنگبار گذشته و به جزيره ي حتماً  كه
چون هواي خنك شب پشه ها را پراكنده كرده  اين فكر خيالش را راحت كرد و .بازگشته اند 

شد شنيد كه جمعه به در ميزند تا سيني صبحانه اش  بود باالخره توانست بخوابد و وقتي بيدار
  . رسند گاه زنگبار ميديگر به لنگر را آورده و بگويد كه طي يك ساعت

از شدت عجله اي كه داشت زبانش را با  . نگاهي از پنجره به بيرون انداخت و جزيره را ديد
 ش را پوشيدسخورد و با عجله و ديوانه وار لبا قهوه ي داغ سوزاند و تنها نيمي از يك موز را

ا برس و به سمت آينه رفت كه موهايش ر صورتش را شست و برس را برداشت دست و .
اشكش را درآورد  ،اولين بار پس از مرگ باركلي  منتظرش بود برايآنجا  بكشد ولي آنچه در

  ... اوه نه ! اوه نه :



متوجه باز شدن در كابين نشد و تنها موقعي فهميد كه كس ديگري هم در كابين  اصالًهيرو 
ني گريان و غبار دستي به شانه اش خورد و او را چرخاند و هيرو خودش را با چشما است كه
قصد  اصالًكاپيتان  . برو بيرون :هيرو خشمگين گفت  . در مقابل كاپيتان ويراگو يافت گرفته

 چي شده ؟ به خودت: نداشت چنين كاري كند در عوض تكانش داد و بي صبرانه پرسيد 
  صدمه زده اي ؟

  . ؟ برو بيرون نزده ام مگر نمي بيني ...نه : هيرو گريان گفت 
اشكهاي دختر  دستمالي از جيبش درآورد و .پنجه اش را روي شانه ي هيرو شل كرد كاپيتان 

 از او شنيده بود قبالً را پاك نمود و با صدايي كه علي رغم قاطعيتش مهربانتر از آني بود كه
  چي شده ؟ .ريخته باشي  شود كه تمام اين اشكها را براي هيچ دخترخوبم نمي :پرسيد 

صورتش  ، دستمال را قاپيد و هيرو كه بغض كرده بود . خيلي زشت شده ام ... كلي ... پشه ها-
 . ، زشت نبود كافي ، به اندازه ي مثل اينكه همينطوري:  پنهان نمود و ديوانه وار ناليدآن  را در

گرفته باشم و اگر  ، مثل اينكه سرخك فقط ببين اين حشرات وحشتناك با صورتم چه كرده اند
  ... من ... ي منجرئت كني كه بخند

 . چانه ي هيرو را باال كشيد و صورتش را به سمت نور برگرداند كاپيتان دستمال را كنار زد و
، چون صورت هيرو عالوه بر اثرات گريه و لكه هاي  كننده اي بود منظره ي متاسفواقعاً 

،  ا جمع كردگرچه كاپيتان لبهايش ر . دانه هاي قرمز رنگ نيش پشه بود ، پر از بهبود نيافته
 يك حركت كوتاه و . غيرمنتظرانه خم شد و دست او را گرفتكامالً  عوض و در . ولي نخنديد

، اما هيچ  درست مثل احساسات يك ولي نسبت به بچه ي گريانش . دهنده بود تسليكامالً 
 باركلي مردي نبود كه احساساتش را نشان . كاري با هيرو هوليس نكرده بود چنين قبالًمردي 

براي هيرو اين نوازش  . تيپي نبود كه به دنبال نوازش و دلجويي باشد اصالًهم  دهد و دخترش
در حالي كه  . او خودش را به تندي عقب كشيد . يك طوفان هم شوكه كننده تر بود كوتاه از

، ولي  را بر روي دهانش گرفته بود و چشمانش از وحشت گشاد شده بودند يك دستش
بدتر  . نگران نباش:  ناآگاه از آشفتگي او با لحني دلگرم كننده گفتكامالً  هراًظا كاپيتان فراست

 به هر حال خانواده ات به . كك و مك به نظر نمي آيد و خيلي زود هم برطرف خواهد شد از

 قدري از زنده بودنت خوشحال مي شوند كه به قيافه ات اهميتي نمي دهند و همين طور هم

  ؟ نه قصد ازدواج دارد مگر ... قصد ازدواج با تو را داشته باشدقعاً وا اگر . كليتون مايو
پاك  چشمانش را دستمالي مچاله شده . ، هيرو را ناراحت كرد تغيير ناگهاني موضوع صحبت

ربطي  چه اصالً : در حالي كه دستهايش مي لرزيد با خصومت گفت . كرد و دماغش را گرفت



 ؟ مي دانم كه حو مي پرسم كه شب چه كار مي كرديد؟ پس من هم به همان ن به شما دارد
  . جايي لنگر انداخته بوديد

  ؟ ؟ و از كجا به چنين نتيجه اي رسيده ايد راستي-
  . كه چشم و گوش دارمآنجا  از-
:  ذره اي دستپاچه شود ادامه داد ، بدون اينكه كاپيتان فراست پوزخندزنان . و يك قيچي-

قيچي را فراموش كرده كامالً  بودي را نديدم ه در حصير ايجاد كردهپارگي كآن  اقرار مي كنم تا
  . بودم

  ؟ كرديد داشتيد قاچاقي برده حمل مي-
  . ، نمي كردم نه . چه زن جوان يكدنده اي هستيد-
  ؟ ، پسه يا آفريقا اما ديشب كجا بوديم . كرده باشيد فكر هم نمي كردم كه-

 ، او ناخداي ماست بايد از رئلوب بپرسيد:  خت و گفتباال اندا كاپيتان فراست شانه هايش را
.  

 و بعد متوجه بيهودگي ... خيلي خوب مي دانيد كهمطمئناً  شما:  شروع كرد هيرو با عصبانيت
براي چه كاري به :  ، پس ادامه ي صحبت را ناديده گرفت و در عوض پرسيد شد اين مكالمه
  ؟ آمديد ديدن من

اين كمد  ز براي پوشيدن مي خواستم و لباسهايم هم همه در، فقط يك پيراهن تمي هيچي-
هيرو بماند يك  و بعد بدون اينكه منتظر اجازه ي ؟ اشكالي كه ندارد اگر يكي بردارم . هستند

دست داشت و لبهايش  پيراهن انتخاب كرد و هيرو را در حالي كه همچنان دستمال مچاله را در
  . ود، ترك نم را محكم بر روي هم مي فشرد

، در حالي كه هنوز  هيرو ناگهان دستمال را بلند كرد و بر لبانش ماليد ، پس از يكي دو لحظه
فوراً  ، بعد با يادآوري اينكه دستمال متعلق به چه كسي است . نگاه خيره اش به در بسته بود

مثل اينكه به چيزي كثيف  . شستآب  دويد و لبانش را باآب  كرد و به سمت لگن رهايش
، چشمان قرمز و گونه هاي خيس از  در آيينه ي ارزان قيمت و باريك . كرده باشند خوردبر

را شست آن  ولرم و صابونآب  هم به صورتش پاشيد و بعد باآب  ، پس مشتي ديد اشكش را
، دور شد و با قدمهاي كند و فارغ از  بدون اينكه دوباره به آيينه نگاه كند و خشك كرد و
، اما  ، به روي عرشه رفت ار به او دست داده بودبنگزعتي قبل از ديدن كه سا احساس شعفي
، به قدري مسحور كننده بود كه عميق ترين افسردگي ها را از  در انتظارش بود منظره اي كه

 . فراموش كردآن  خيرش و از دست دادن قيافه اش را با ديدنآپس او هم تحقير  . برد بين مي



دويد تا براي اولين بار جزيره ي دوست داشتني اش را از نزديك عجله به سمت نرده  او با
  . كند تماشا

منظره ي آن  با ديدن . ، زيباتر بود خورشيد بر ساحلي مي تابيد كه از هرچه تاكنون ديده بود
ديدن اين جزيره  سلطان عرب افتاد كه باآن  ، به ياد داستان كاپيتان فراست در مورد بديع

،  سوخته عربستانآفتاب  جيب نبود مردي كه در ميان ماسه هاي سخت وع . عاشقش شده بود
شود و  چشم به جهان گشوده و بزرگ شده باشد ، توسط زيبايي اين جزيره سرسبز محسور

آن  .  به خاك سپرده شودآن  به جاي بگذارد و نهايتا بخواهد جسدش درآن  قلبش را در
،  تحت عنوان بهشت رنگارنگ زمين ن جزيره ،فرانسوي جوان ژول اوبيل ، در توصيفش از اي

ساليان پيش با  اعرابي كهآن  ، اغراق نكرده بود و نيز دست نيافتني و با زيبايي غيرقابل تصور
  . ناميدند سخني به گزاف نگفته بودند »زيباست اين سرزمين«را آن  ديدنش

 ن طوفان هايخره هاي مرجاني كه ساحل را در مقابل سخت تريصكشتي داشت از ميان 
بين كشتي و ساحل به صافي و زاللي اشك چشم آب  .موسمي محافظت مي كرد ، مي گذشت 

در محلي كه  .رنگ هاي كف دريا به خوبي ديده مي شد از ارغواني تا سرخ آتشين  بود و
زياد بود سايه بادبان هاي كشتي به رنگ آبي روشن و در عمق كم يشمي شيري آب  عمق

صخره هاي  در حاشيه ماسه هاي سفيدي كه جزيره را احاطه كرده بود ، .شد  رنگ ديده مي
آن  در كنار توده هاي شن توسط باد ، ايجاد شده بود ، قرار داشتند و در پشت مرجاني كوتاه ،

هيچ سطح  . دانبوهي از درختان نارگيل و ساير درختان سبز رنگ براق ديده مي شدن ها ،
 حتي يك كوه هم وجود نداشت ، فقط تپه هايي با . مي شددار تندي در جزيره ديده ن شيب

 شاخه هاي سنگين سبز رنگ و نسيم گرم و برآمدگي هاي ماليم ، خليج و سواحل بريده شده ،

گويي همه دست به دست  .عطرآگين به بوي گل و ميخك كه برگ هاي نخل را حركت مي داد 
  .سيله به او خير مقدم گويند داده تا باله باشكوهي را اجرا كنند ، و بدان و هم

قدر با نشاط از آن  ساحل دوست داشتني ، به نظرش عجيب نيامد كه كريسيآن  با ديدن
ه ببراي لحظه اي هيرو وسوسه شد به دام همان جذبه گرفتار آيد ، ولي با  .بود  زنگبار نوشته

 رت برده است ،يادآوري گرما و پشه هاي شب قبل و اين اصل كه اينجا بزرگترين مركز تجا
 شايد جزيره شبيه يك بهشت باشد ، .به او نهيب زد و متوجه خطر قضاوت ظاهري شد  عقل

 بايد بتواند روي ديگرش را هم ببيند و نبايد بگذارد كه پرده غبارآلود و فريب دهنده ولي او
 ثيپاتر در كنارش مكباتي  .كور كند آن  چشمان او را نسبت به جنبه هاي زشت و بد عشق ،

  خوب خانم ، نظرتون راجع بهش چيه ؟ محل كوچولوي قشنگيه ، مگه نه ؟: كرد و پرسيد 



 . رسد به نظر خيلي زيبا مي: هيرو محتاطانه گفت 
نخل و ساير درختان استوايي رو دوست داشته باشي بعضي ها دارن ،  بله ، البته اگر درختان-

  . بعضي ها ندارن
در  ويراگو هم .شفاف تف كرد آب  نباكويش را به درونغليظ تآب  باني آه عميقي كشيد و

بريتانيا  كشتي بخاري با پرچم نيروي دريايي .خره اي مي چرخيد صحالي كه داشت به دور 
نيمه دريايي  سوي كانال باريكي كهآن  ، ، به طور مايل ديده شد كه در حدود نيم مايل جلوتر

  . اشترا از ساحل پر درخت نخل جدا مي كرد ، قرار د
از طرف كشتي به ويراگو داده شد و كاپيتان فراست ، كه به هيرو ملحق  عالمتي تحكم آميز

كشتي دافوديل است دان دارد به آن  آه فكر مي كردم ، اين هم كميته استقبال ،:  شده بود گفت
 خدمه ويراگو به.  مي آيد ، هي رئلوب ، بلند شو بايد سرزنده و چاالك به نظر بياي اينجا

كشتي  جنب و جوش افتادند و كشتي همچنان به راه خود ادامه مي داد تا اين كه در صد ياردي
انداخته آب  به قايق سفيد رنگي از كشتي بخار . بخاري كه در انتظارشان بود ، لنگر انداخت

اشاره آنها  آمرانه اي به نشسته بود با بازويش به طرزآن  مردي كه در .آمد  آنها شد و به سمت
به نرمي و با عالقه باتي  . ببيند ي دستانش را سايبان چشمانش قرار داد تا بهترررو .ي كرد م

  مي ذارين به عرشه بياد ؟: پرسيد 
نگران  كه نه ؟ نردبان طنابي را برايش بينداز و فرش قرمز را هم پهن كن چيزي نداريم كه چرا-

  . باشيم
 نه ؟ تا وقتي اينجاست ، و رو دستگير كرده يانمي دونم فرناند .راست ميگين ، هيچي نداريم -

  . مي توني ازش بپرسي
عمالً  برگرده به خانه اش و زمين هايش را بيل بزند ، ما اگه دستگير نكرده باشدش بهتر است-

او را حتماً  .پيچيده و روبان زده ، دودستي تقديمش كرديم  حرامزاده را در كاغذ كادوآن 
قدر برانگيخته شده بود كه مي آن  ت چنان تعقيبش مي كرد وگف سليمان مي .گرفته است 

تيراندازي خوبي بود عمو ، با  .يكي آن  چه برسد به هم بگيرد ، توانست يك دوجين كشتي را
  . همه آماده باشيد دارد مي آيد يك تير دو نشان زديم

ريايي بريتانيا در لباس افسري نيروي د مردي .قايق نزديك شد و در كنار ويراگو توقف نمود 
مردي الغر و متوسط القامه بود اما  . گذاشت و قدم بر روي عرشهآمد  از نردبان طنابي باال
موهاي  .بلندتر است  قدحتماً  اثر را القا مي كرد كه روي ديگران اينفوراً  شخصيتي داشت كه



اد ولي نگاه اول شبيه يك عرب نشان ميد اش او را در سوختهآفتاب  تيره و صورت عميقا
  . به نژاد انگلوساكسون بود لقعبي اش متآعميقاً  چهار گوش صورتش وچشمان برش

لطف كردي سري به ما زدي  چقدر ؟ خب خب داني تو هستي : دوستانه گفت كاپيتان فراست
تا  دبيشتر براي اذيت كردن بو طرز صحبت كردن كاپيتان فراست؟  به چه مديونمرا اين افتخار 

اين آنها  يكي از.  زيادي گرفته بود ل الويمو در اين مدرسه سخت تعليماتدوستي ولي دانيا
 اما مودبانه و . كنار فكش منقبض شد تنها يك عضله صورتش در . شودباتي بود كه نبايد عص

خواهم نگاهي به محمو له ات  مي صبح بخير فراست اگر اعتراضي نداري : بدون حرارت گفت
 . بيندازم

  ؟ كرد مي. ي نمي كرد اگر هم داشتم فرق-
بگو آنها  پس به . نه اما ترجيح مي دهم اين كار را بدون دخالت خدمه ات انجام دهم-

 ن حالتآ دستش را از دسته چاقو بردارد وبا هم بگورئلوب  به خودشان را كنار بكشند و
  . تهاجمي كنار بادبان نايستد

  ؟ به چه دليل بايد چنين كنم دان و-
چون توپهايم به سوي  : گفتمختصراً  حاليكه به كشتي اش اشاره ميكرد در ستوان الريمور
  . در يك لحظه به چوب كبريتي تبديلتان كنند ميتوانند اند و شما نشانه رفته

  ؟ چيزي را فراموش نكرده اي ياآكه اينطور ولي -
 چون شليك نمي كنند اشتباه كرده اي اگر منظورت اين است كه به خاطر وجود من در اينجا-

نمي كنم خيلي دلت بخواهد تو را تا جهنم  از طرف ديگر فكر و دستوراتشان را گرفته اندآنها 
  . همراهي كنم

ميداني كه چنين كاري نمي كنم ولي مطمئنم اگر . گويي دان  گفت راست مي كاپيتان خنديد و
نگي نداريم مي اما اين بار با تو ج. آمد  خواهي همراهي تو باشد تنها شرط رفتن من به جهنم

سمت كشتي من برگرداني چون من امروزدر كشتي يك گروگان  هايت را از توپ متواني تما
هرگز با يك پري دريايي برخورد نكرده ا ي اما امروز ميخوام تو احتماالً . دارم خيلي با ارزش

با  هيرو برگشت و به سمت . يك پري كه در طوفان كوموروس صيد كرديم معرفي كنم را با
خانم هوليس اجازه دهيد ستوان دانيل الريمور از نيروي دريايي  : رسمي گفت تعظيم

وقتي خوب بشناسيدش خواهيد فهميد يك . ملكه انگلستان را به شما معرفي كنم  علياحضرت
مريكا و دخترعموي خانم آايشان خانم هوليس برادر زاده كنسول  : دان .است  انسان واقعي



ابرواني به هم فرو  ناباورانه با دهاني بهم فشرده و الريمور مبهوت و ستوان . هستند كريسيدا
  . اش به هيرو خيره شد رفته

 هلك شد لباس وصله دار و، كبود  چشم موهاي كوتاه و نآكاپيتان با بدجنسي تمام به هيرو با 
نوز ه اينها مسافر جوان كابينش تمامعلي رغم  برايش جالب بود كه و نگاه ميكردآب  از نمك

با خود فكر كرد . تضاد بود  تشخص را حفظ كرده كه با ظاهر خرابش در اثري از غرور و
موقعيت او مي  جوان در اينكه چند دختر. جسور است  ر ويهيرو دختري خسته كننده اما دل

كننده گانش در مورد  با جرات براي اسير در حاليكه گروگان يك كشتي باشندكه د بتواند بيا
چون  جالب بود بازتاب اين فكر برايش خيلي.  تجارت داد سخن برانند هگنا شناعت و

.  يندآغيرممكن است خانم هوليس با توراكراين مي  : ستوان با عصبانيت گفت لبخندي زد و
  ... باشد چون اگر يا اين هم يكي از حقه هاي لعنتي تو است فراست ؟آ

 من شليك كني ميتواني به سمت كشتي باز هم:  كاپيتان فراست با ظرافت هرچه تمامتر گفت
ايشان در  كه چون به هر حال يك خانم بر روي عرشه دارم حتي اگر خانم هوليس نباشد

بيرون  ما با طنابهاي كشتي مان و طوفان از عرشه كشتي توراكراين به بيرون پرت شدند
  .  شنيدي كشيدمشان اگر به لنگرگاه رسيده بودي خبر غرق شدن ايشان را مي

  ؟ گفت درست است ستوان به سمت هيرو برگشت و-
  . فكر ميكنم عمه خيال مي كنند من مرده ام ... هوليس هستم و مال درست است من هيرواك-

گفت كه از  ورده بود تعظيمي كرد وآنزاكتش را دوباره به دست  و ستوان الريمور كه ادب
اين هفته گذشته به بندر رسيده اضافه كرد طبق گزارشات توراكر و مالقاتش بسيار مفتخر است

به خوبي مي تواند اثر ناراحت  را شنيده اند وآن  عمويش خبر دختر زن عمو و احتماالً و
از ديدن او از شدت خوشحالي پر در آنها  ئنمماينكه مط و تصور كندآنها  كننده اش را بر روي

  . وردآخواهند 
توپها چه آن  مورد خب حاال در.  شده باشد البته نه اگر تكه تكه:  كاپيتان فراست با لطف گفت

غوش آهرچه سريعتر به  فكر نمي كني بايد خانم هوليس رو به دافوديل ببري تا ؟ ميكني دان
  ؟ خانواده اش برگردند

تا كارم را تمام  و اينكه بازرسي محموله تو را تمام كردم البته بعد از. باعث افتخار من است -
مطمئن هستم منافع اينكه بگذاري به راحتي كارمان را انجام .  نمك نكنم از اينجا حركت نمي

  . ميكني دركرا دهيم 



فهميده باشي كه من  بايد تا حاال. شوي داني  البته اگر اصرار داري اما به تو بگويم پكر مي-
  . هالو نيستم

را باز نفر جلوتر رفتند تا درب انبار  او برگشت وبه عربي دستوري به سه خدمه اش داد وسه
  . چابكي وارد كشتي شدند درحاليكه نيم دوجين ملوان انگليسي با . كنند

ستوان مايل بود بداند ويراگو چه  گرچه زماني مثل را همراهي نكردآنها  هيرو براي گشتن انبار
 و ديشب در محلي خالي شده بود نيست چونآن  بود چيزي در مطمئنولي حاال  كند حمل مي

به  پس همانجا ايستاد و جاي تعجب داشت. شد  ري از قاچاق پيدا مياگر محموله فعلي اث
  . ب فيروزه اي رنگ خيره شدآ بندر دوست داشتني و

 نطرفتر ميآچون از ميان درختان حدود يك مايل  لنگرگاه خيلي دور نبود و شهر ظاهراً
ز با بوي گرچه هنو نسيمي كه به سمت او مي وزيد و سفيد رنگ را ببيند توانست خانه هاي

همان چيزي بود كه دقيقاً  بوي بد فاضالب را همراه داشت كه بود و گينآميخك عطر گلها و
هاي جزيره سطحي  كه زيبايي كشيد ولي دلش نمي خواست باورش شود هيرو انتظارش را مي

  .است 
بشنود  صندوقچه هايي كه در زيرزمين با بي صبري جستجو مي شدند را مي توانست صداي

و موجبات تفريح كاپيتان غيرقابل  عقل داشت كه وقتش را تلف ميكندآنقدر  يموركاش الر
.  صندوقها شامل همان چيزهايي بود كه باتي گفته بودمطمئناً  وردآفراهم مي  تحمل و پرگو را

.  نه هيچ چيز ديگر و خرده ريز براي سلطان زنگبار اثاثيه و،  ساعت كرگدن و شاخ عاج و
 كاپيتان فراست راحت و. عرشه خبر از بازگشت گروه كاووش داد  صداي چكمه ها روي

ن عربها آ خسته وباتي  درياي بدون هيچ احساسي در صورتش ستوان نيروي و سوده بودآ
خنده مسخره را از آن  لباسش را مي تكاند گفت مي تواني ستوان در حاليكه خاك . خندان

 تباالخره يكي از همين روزها گير بوديد ودنبال كار درستي ن مي دانم. روي لبانت برداري 
به  اين به شما حرامزاده ها ياد مي دهد چه وقت چگونه و زندان و مي فرستمتان مي اندازم و
  . چه بخنديد

با گنگي به خاطر طرز صحبتش  و را فراموشش كرده بود شداو متوجه حضور هيرو كه  ناگهان
  . خواست معذرت

  ؟ ت ميشود حاال برويمهيرو بدون احساس گفت مهم نيس
  ؟ يا چيزي هست كه با خودتان بخواهيد ببريدآ هستم كه شما را معطل كردم بله البته متاسف-



به هراه خودشان به عرشه  متاسفانه خانم هوليس نتوانستند چيزي : مودبانه گفت كاپيتان
  . البته مي توانند هر چه بخواهند از كمد ناقابل من بردارند ولي بياورند

مي خواستم مطمئن بشم خانم هوليس هيچ :  به سردي گفت برد و وان ابروانش را باالست
ستوان  . برويشآكاپيتان زير لب زمزمه كرد هيچ چيز به جز .  نگذارند چيزي در اين كشتي جا

را  كاپيتان به نرمي خود.  تو بي همه چيز:  كرده به سمت كاپيتان حمله نمود با مشتهاي گره
آن  عوا خوب خوب دان مرا نااميد كرديد :گفت  دستي به نشانه تسليم باال برد و كشيد و كنار
 اگر درست فكر كني مي بيني كه تنها با ؟ عقلت كجا رفته عاشرت وم . در مقابل يك خانم هم

تمام اروپاييان ساكن زنگبار بزودي پشت  هم دارم چيزي رو مي گويم كهآن  صداي بلند
  . به زودي جلويش را بگيريمآنكه  مگر دبسته زمزمه مي كنن هايرد
  . فهمم نمي منظورت چيست ؟-

زندگي ام  در گفت من هم نمي فهمم هرگز چنين حرف چرندي هيرو با درشتي مداخله كرد و
نيست كه  بروي من چندان چيز بي ارزشيآ كه حيثيت و قاآدوست دارم بدانيد . نشنيده بودم 

  . به خاطر همراهي شما از بين برود
اما داني .  بروي مراآ يا حيثيت و. زنگبار را نمي شناسيد  شما در واقع: كاپيتان با خنده گفت 

دوباره به سمت هيرو  نگاهي به صورت منقبض كاپيتان كرد و ؟ داني به خوبي مي داند مگر نه
هم كه شده  زن عمويتان به خاطر عمو و خانم هوليس فكر مي كنم در اين شرايط. بازگشت 

بروريزي كمتري است اگر مردم خيال كنند شما به يك تخته آباعث  خودتان برويآه ن اگر
 گرفته شده ايدآب  توسط خدمه گشتي علياحضرت دافوديل از يه دكل ومثالً  چسبيده بوديد

 هستم كه دهانشان را مي بندند و ئنمن از افرادم مطم. اطراف گشت ميزدنند آن  كه از قضا
  ؟ مين قول را در مورد افرادش مي دهد نظرت چيست دانالريمور هم ه شك ندارم

 متشكرم فكر نمي كنم احتياج به هيچ دروغي باشد و :قاطعانه گفت  و هيرو پيش دستي كرد
ان نسبت به من ت خدمه كشتي حرف مرا باور مي كنند كه شما و طبعاً زن عموي من  عمو و
نچه ديگران فكر مي آي دهم اهميتي براي اطمينان م و داشته ايد مطابق موازينكامالً  رفتاري

  برويم ستوان ؟ كنند نمي دهم حاال مي شود
كالهش را در  و بود صبانيت در صورتش جايش را به شك دادهع اما ستوان حركتي نكرد و

گفت مثل اينكه آرامي  بالخره به و برعكس نگاه ميكرد از كاپيتان به هيرو و.  ددستش مي فشر
  ؟ كرده اي تت را حفظاصالز اثري از ور مي كردم فراست هندر موردت اشتباه فك

  . خجالتم مي دهي : گفت فراست نيشخندي زد و



غير بشر دوستانه براي اين پيشنهاد كامالً  دانم دليل حسابي مي ن هستم كه مي دهم وئمطم-
 بعد به . را به خاطر ارزش ظاهري اش قبول كنمآن  هوليس حاضرم داري ولي به خاطر خانم

فراست حق داشته باشد مرا ببخشيد رك آقاي  فكر مي كنم : گفت و سمت هيرو برگشت
 بدنام است كه خانواده تان نمي توانند اجازه دهند بر همگان كشتي اش به قدري او و ميگويم
در اين مورد با كسي صحبت كني آنكه  عاقالنه است قبل از و ايد مدهآشود كه با او آشكار 

چون  فراست همعقيده خواهيد يافتآقاي  نظر با احتماالًرا  او كنيد و مشورتبهتر با عمويتان 
بخصوص كه شما  اينجا همه دوست دارند شايعات را بزرگ كنند در اجتماعات كوچكي مثل

مي دانند  و چيزي نمي داند برعكس فراست را همه مي شناسند از شما در زنگبار غريبه ايد و
  . اردند هيچ صفت مثبتي در او وجود

خانم  از اين رو:  صداي ستوان خشكتر شد ولي كوتاه گفت فراست موقرانه تعظيمي كرد و
 هستم كه عمويتان تر جيح ميدهد كه گفته شود شما اين ده روز را در كشتي من مطمئن

  . گذرانيده ايد تا در ويراگو در معيت كاپيتانش
 وف كسي نيست كه به قير دست بزند وبه قول معر ودقيقاً  : تصديق كردقلباً  كاپيتان فراست

  . من همان قير هستم متاسفانه در چشم اروپاييان شهر.  نشود لودهآخودش 
شانه هايش را باال انداخت و بدون بحث بيشتر تسليم شد چون با فكر  كرد و هيرو اخمي

رد توجه به موقعيت عمويش بهتر بود خيال شود او تحت حمايت نيروي دريايي وا با بيشتر و
كرد  غيرمنتظره كاپيتان را قبول برو پس پيشنهاد بزرگوارنه وآتاجر برده اي بدنام و بي  شده تا

ستوان  توسط نچه قصدش را داشت براي خدماتشان ابراز نمود وآتشكري بمراتب عميقتر از  و
  . ن پارو مي زدند به سوي دافوديل رفتآ قايقي كه شش ملوان در و
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مودبانه كامالً  دانيل الريمر كه تاكنون سعي داشت مكالمه مدگي سرسبز را دور زدند وآيك بر
خانم  : ناگهان پرسيد از هر سوالي در مورد مسافرتشان اجتناب كند با هيرو داشته باشد و

  ؟ كردند يا برده حمل ميآهوليس شما گفتيد ده روز گذشته را ويراگو بوديد 
  ؟ نه كه من متوجه شدم خير نمي دانم اگر داشتند من ميفهميدم ياآنجا  تا-

نيست كه  مسئله اي.  ستوان گفت بله اگر از هيچ چيز نمي فهميديد از بويش متوجه مي شديد
اما هيچ نيافتم  گشتن بيهوده را امروز انجام دادم بايد ميكردمآن  كسي متوجه نشود براي همين

 . بفهمم چيست انجام كار خالفي هست كه هر طور شده بايد بندم كه درصددشرط ب ماما حاضر
انتقاالت مرموز شب  و هيرو خواست در مورد كشتي كه در ميان اقيانوس مالقات كرده بودند

بلكه به  برويشآ خدمه بي قبل بگويد ولي نظرش عوض شد نه به خاطر كاپيتان فراست و
ستوان تالفي ضعيفي  كاپيتان فراست بدون تفكر بيشتر بهنظرش رسيد بيان اطالعات و لو دادن 

  . انجام شده است وري كه براي انتقالش به دافوديلآتعجب  است در مقابل ژست عالي و
بها را داشته اند آدر اين  نبود كه نيروي دريايي بريتانيا اجازه اعمال قدرت مطمئناو حتي 
هيچ  بود تا به او ثابت كند افه مصممش كافيقي تنها نگاهي به چانه چهار گوش ستوان و گرچه

نچه را كه وظيفه خود آغيرقانوني  چيز حتي براي لحظه اي هم مانع او نخواهد شد كه قانوني يا
را به آنها  دانستند كه از درياهايي كه هموطنانش اين را حق خود مي.  مي داند انجام دهد

ولي اين دليل  . ه را متوقف كنندتجارت برد و شان وصل ميكند حفاظت كنند امپراطوري
او  نات بهترين فرد بود كه اين مطلب را به بگويد و عمو.  نميشد كه هيرو به او اعتماد كند

بعالوه در حال حاضر مسايل ديگري توجهش را جلب  . خودش مي داند در موردش چه كند
براق به سمت  تاه ووصخره هاي كو ميان جزاير كوچك در حاليكه دافوديل داشت از.  كرده اند

سقفهايي صاف بود  خانه هايي شرقي بلند و ارنگ ب شهر زنگبار كه شهري سفيد لنگرگاه و
 دكلها و و مجموعه اي از كشتي ها وبادبانهاآب  در اسكله قديمي كنار عبور مي كردند

 آنها در ميان و شيري رنگ دو برابر ديده ميشدآب  در پاروهايي قرار داشتند كه تعدادشان
  . شناي توراوكراين را ديدآهيرو شكل 

مطمئناً  حاليكه لنگر مي انداختند ستوان گفت به خاطر شما خوشحاليم كه هنوز نرفته اند در
 ستوان دوباره . خواست بدون شنيدن خبر خوش سالمتي شما اينجا را ترك كنند دلتان نمي

رقصان آبهاي  از ميان رو زناندقيقه بعد با چابكي پا دو هيرو را به سمت قايقي هدايت كرد و
 شپزخانه نيمهآسفري كه خيلي وقت پيش از .  خرين بخش سفرش همراهي كردآهيرو را در 



 دختر بچه شش ساله را مي گفتآينده  پيرزن ايرلندي داشتآن  تاريك هوليس هيل وقتي كه
  . شروع شده بود

شهر عربي زنگبار  بود ا كردهبي رنگي كه كشتي را از ساحل جدآآب  از فاصله دور با توجه به
 نآالبته با نزديكتر شدن به .  ونيز شرق كالبته نه به عنوان ب رويايي به نظر ميرسيد رنگارنگ و

بد رعايت اصول بهداشتي در  مورد وضعيت تنها زيباييش از بين رفت بلكه ترس هيرو در نه
  . بي تمدن تاييد شد ميان اين نژادهاي عقب افتاده و

 . بخشي مثلثي شكل از زمين را فرا گرفته بود هم فيد مرجاني چسبيده در كنارهاي س صخره
هيچ اثري از  . قرار داشت مشروب مي شدآنها  مردابي كه در پشتآب  مد جزر و در اثر

نه تنها  كه خانه ها را از لنگر گاه جدا ميكرد شني زمين ساحلي بلند و نداشت و اسكله وجود
 شپزخانهآشغالي كه ساكنان شهر از آبه كار مي رفت بلكه محل انواع محل تخليه بار  به عنوان

برميخواست باعث شد كه هيرو آنها  بوي بدي كه از .هم بود  حياطشان بيرون مي ريختند و
بيني اش را با دست  . كه چرا دستمال كاپيتان فراست را دور انداخته است بخورد افسوس
 بودآنجا  اجسام بدتري هم، چون جداي از زباله  چشمانش را با ترس غريزي بست و پوشاند

 با هم ميآنها  سگهايي كه بر سر و تكه تكه شده بودند مردگاني كه باد كرده بودند و اجساد. 
  . كالغهايي كه در اطرافشان پرواز مي كردند گروه مرغان دريايي و و جنگيدند

  ! جسد ...مرده است آنجا  ...آنجا  :هيرو نفس زنان گفت 
متاسفانه از اين  ،بله : خيره او را دنبال كرد و بدون احساس گفت  توان الريمور جهت نگاهس

 هيرو.  گرچه االن وضع اينها خيلي بهتر از زمان سلطان قبلي است ،خواهيد ديد  مناظر زياد
 چرا خاكشان نمي :صورتش بي رنگ و نگاهش ترسيده بود  .دهانش را به سختي فرو داد آب 

  كنند ؟
  . رده ها را خاك كنند ؟ مي گويند ارزش دردسرش را نداردب-
  ... مگر اينها برده ؟ -
انبارهايشان آنها ،  كنند اينجا جايي است كه برده داران عرب ، محموله هايشان را خالي مي -

اگر باد متوقف  .داشته باشند آنها  و غذاي كافي برايآب  را پر از برده مي كنند بدون اينكه
 ، پس قبل از رسيدن به اينجا مي ميرند افرت به دليلي طول بكشد ، نصف بيشترشانشود و مس

 . كنند كه خوراك سگان يا ماهيان دريا شوند هم اجساد را در خليج با لنگرگاه خالي ميآنها 
  چرا اجازه اين كار داده مي شود ؟ ،اين غيرانساني است  ...اما اين وحشتناك است  -



پيش حتي آنهايي كه زنده و رو به موت بودند را هم بر  چند سال .شود وضع دارد بهتر مي  -
مي ميرند ، اما سرهنگ آرامي  كه آيا بهتر مي شوند يا به روي ساحل مي انداختند تا ببينند

 . را متوقف كردآن  )ادواردز(
كاري  كل برده داري چه ؟ چرا كنسول هاي خارجي در اين مورد .منظورم تنها اين نبود  -

  نمي كنند ؟
حواس مخاطبش پرت شده  هيرو براي سوالش جوابي دريافت نكرد ، تنها به اين دليل ساده كه

در واقع !  معطوف شد با ديدن پلكان لنگرگاه ، افكار ستوان به مشكالت شخصي اش .بود 
اميد نگران بود كه  داشت به دخترعموي هيرو ، كريسي فكر مي كرد و با مخلوطي از بيم و

طوفاني بود و او هم مجبور  چگونه از او استقبال خواهد كرد ؟ آخرين مالقاتشان بسيار كريسي
را حل نمايد ، بادبان بكشد و حركت  شد ، قبل از اينكه بتواند او را دوباره ببيند و اختالفات

  . مشغول كرده بود موقع ، فكرش را به خودآن  كند ، مسئله اي كه از
گرفتار امور برده ها بود و به خود  ز اينكه كريسيدا هوليس را ببينددانيل الريمور ، حتي قبل ا

زمين ، محدود كرده كه دختران سفيد پوست  قبوالنده بود كه وظايفش او را در بخشي از كره
ژوئن كمياب بودند ، بخصوص اين كه ماهيت  مثل توت جنگلي در ماهآنجا  مناسب و جوان در

پس عجيب  .شعور يك انسان معمولي مي كرد  ناظري فوقوظايفش ، او را ناچار به ديدن م
دنيايي شريفتر و پاكتر كه ميليونها مايل از اين  .بداند  نبود كه كريسي را متعلق به دنيايي ديگر

تمام جنبه تقريباً  دان . عادت نموده بود ، فاصله داشتآن  كه به وحشيگري ها و ناپاكي هايي
يك بار ردي از اجساد شخصاً  او خودش .ا مي دانست ر زنگباربرده در  هاي زشت تجارت

فرود آمده و استخوان هاي سفيد و پوسيده اجساد بيشماري از آنها  بر مردگان كه الشخوران
را در مسير يكي از كاروان هاي برده  بازمانده و رها شده بودند تا بميرند حركتاز بردگان كه 
 كه زنده بمانند ، تازهآنها  ا مشتي از خروار است واو همچنين مي دانست كه اين تنه.  ديده بود

همين  در .بايد عذاب سخت تر انبارهاي بي هوا و آلوده كشتي هاي حامل برده را تحمل كنند 
محموله  يك بار شاهد ورود يك كشتي بود كه بيست و دو اسكلت متحرك فرتوت را از زنگبار

، در اين  چهل تن شماره گذاري شده بودنداي به زمين گذاشت كه تنها ده روز قبل دويست و 
بندگاه  مورد ، حتي دولت سلطان هم از دورنماي دويست و هجده جسدي كه به عنوان زباله

اجساد را به  با بي ميلي مجبور شد كهآنها  انداخته شده بود ، تكان خورده و برده دار حامل
ساحل برگردانده  ج ، دوباره بهدريا برده و خالي كند كه اكثرشان طي چند روز بعد توسط مو

  . شدند



جزيره شدند و ستوان الريمور كه به  مدت زيادي از اين مسئله نگذشته بود كه هوليس ها وارد
 آمريكا رفته بودند ، با مالقات دختر وي ، همراه سرهنگ ادواردز براي مالقات كنسول جديد

سال داشت و به زيبايي يك شكوفه كريسي تنها هفده  . قلبش را در راه او از دست دادفوراً 
مدت زيادي بود كه دان افسرده  .براي چشمان افسر بود  براستي كه منظره اي زيبا .سيب بود 

دان را مسحور كرد ، شادي اش ، آمادگي اش براي فعاليت و  همه چيز كريسي ، .و دلتنگ بود 
گري  زيباي لوسعجيب ، عشق آشكارش به پدرش و روش  لذت بردنش از هر چيز جديد و

را خسته كننده مي يافت ، آن  شايد در مورد دختري ديگر اش ، حتي ناداني بچگانه اش ، كه
دقيقاً  .او ببخشد و ميلش را براي حمايت از او افزايش دهد  را برآن  باعث شد كه به سهولت

يك زن دان تمايلي به وجود قدرت تفكر و شخصيتي نيرومند در  همانند كاپيتان فولبرايت ،
  . صفاتي كه كريسي به وفور دارا بود .فريبندگي را ترجيح مي داد  نداشت ، بلكه شيريني و

 اينكه همه عاليم عالقه اش به او وجود داشت ولي اظهار عشق و دلبستگي به داليلي علي رغم
وقت  براحتي پيش نرفت ، بخشي بخاطر اينكه مالقات هايش به طور نامنظم انجام ميشد و هيچ

والدين  كه دوست داشت ، جداي از خود كريسي ، باآنطور  طوالني نبود كه راه راآنقدر  هم
آمد  نمي كريسي هموار سازد و بخشي هم چون برادر ناتني اش ، كليتون مايو ، از دان خوشش

 .مراقبت باشد  كه مي شود كوتاهر و همراه باآنجا  تالش مي كرد كه مالقاتهاي دان تا و
مادر كريسي  .گذراند  پرطرفداري بود و اغلب وقت خود را خارج از خانه مي خوشبختانه مرد

خصومت مايو را  دان نمي دانست چه كرده كه .زن جدي و سختگيري نبود  اصالًهم 
 بريتانيايي ها روابط خوبي چون مايو با ساير بخاطر مليتش نبودمطمئناً ،  برانگيخته است

  .زيبايش نميدانست  يايي را مناسب خواهرداشت ، شايد هم يك ستوان نيروي در
 مخفي شد ،آنها  ديد قايق از زير عرشه بلند و كنده كاري شده يك كشتي گذشت و ساحل از

چرب و آب  سنگي كه از هواي گرم مي آزرد به پلكانيآن  گرچه بوي بد همچنان شامه را در
متاسفانه روزها بو را : فت گ ستوان با لحني عذرخواهانه . روغني بيرون آمده بود ، رسيدند

شبها ، چندان بد نيست ، بخصوص  خودش عادت كرده بود ، اماظاهراً  . شديدتر مي يابيد
مردم تا زماني كه خانه هايشان تميز  اين .عدم رعايت بهداشت زياد است  .وقتي باد مي وزد 

باران  .بهتر مي شود هنگام موسم باران خيلي  حل و خيابان ها اهميت نمي دهند ، امامباشد به 
  . همه جا را تميز مي كند

بان هاي باريكي ااز ميان خيرا كمك كرد كه از پله هاي تيز و تنگ باال رود و او  او به هيرو
جماعت زنان سراپا پوشيده و نقاب دار و  .جاري بود آن  فاضالب منازل در گذراند كه



شوكوالتي ، كه با بي حالي در حال گذر مردان با رنگهاي سياه ، قهوه اي ، زرد و  مخلوطي از
  . ، او را با تعجب نگاه مي كردند بودند

چرا مردم اينقدر : همان ميزان تعجب پرسيد  هيرو در حالي كه به پشت سرش نگاه مي كرد ، با
  از نظر شكل و قيافه با هم متفاوتند ؟

عربستان ،  د ، آفريقا ،ماداگاسكار ، جزاير كومورو ، هن: چون از مناطق مختلفي آمده اند -
هزاران برده از  همه ساله .اينجا بزرگترين مركز تجارت برده در شرق است  .گواء و حتي چين 

دان با اشاره  . مي برند گمرك اينجا مي گذرند ، در واقع اين گروه را هم دارند به بازار برده
ان خيابان هاي باريك و از مي دست توجه هيرو را به گروهي برده جلب نمود كه لنگ لنگان ،

يك عرب قوي هيكل و نيم دوجين  همه با طناب به هم متصل بودند و .شلوغ عبور مي كردند 
در چهره برده ها ، ترس و  .بودند آنها  آفريقايي متكبر ، مسلح به شالق و چوب ، مراقب

هت هم را به بالآن  مي شد كه مي شد گرسنگي و حالتي از گيجي كه غيرقابل وصف بود ديده
 دومين بار ، فرق بزرگ خواندن در مورد چيزي هيرو رنگ پريده و با وحشت براي .تعبير كرد 

 . را درك نمودآن  و به عين ديدن
االن  چرا اجازه مي دهيد ؟ چرا كاري نمي كنيد ؟ چرا همين: صدايي خفه و گرفته گفت  با -

  كاري نمي كنيد ؟
خانواده تان در اين مورد : گفت  نگاهي به او كرد وستوان ، در حالي كه اخم كرده بود ،  -

آن  به كه مي بينيد ناراحت كننده است ولي چيزي به شما نگفته بودند ؟ مي دانم براي اولين بار
  ! عادت مي كنيد ؟ نگوييد ، نه

 بايد يك .موجودات بيچاره هنوز بچه بودند آن  نيمي از. من هيچوقت عادت نمي كنم ، هرگز -
 مرد را دستگيرآن  مگر ويراگو را نگه نداشتيد كه جستجو كنيد ؟ خب پس چرا .نيد كاري ك

  .فوراً  نمي كنيد و برده هايش را نمي گيريد ؟ همين االن ،
در اين مورد هيچ قدرتي  .نميتوانم ، چون وابسته به بريتانيا نيستند :  ستوان به تندي گفت -

 . ابان كشيدبازوي هيرو را گرفت و در خي سپس! ندارم 
را آنها  !بله همين كار را مي كنم . را بخرم آنها  مي توانم من!  ...را بخريد آنها  اما مي توانيد -

 . كنم مي خرم و بعد آزادشان مي
  كه از گرسنگي بميرند ؟ چطوري زندگي كنند ؟: ستوان به خشكي گفت  -

مطمئن  .كند  برايشان كاري پيدا او مي تواند .را در سفارتخانه استخدام مي كند آنها  عمويم
  . اين كار را مي كندحتماً  اگر از او خواهش كنم .هستم 



و ضمنا بين ساير ،  كنسولگري همينطوري مستخدم زيادي هم دارد . من شك دارم -
بايد خرج  .مسئله ايجاد خواهد كرد و از طرفي نفعي هم ندارد  خدمتكاران عمويتان هم

را بدهيد و مدت زيادي هم طول مي كشد كه ساده ترين كارها نها آ خوراك و پوشاك و مسكن
 . را ياد بگيرند

نياز داشته  همآنها  مهربان باشد و به كمكآنها  مي توانيم كسي را پيدا كنيم كه بامطمئناً  اما -
  . باشد

تي بامهربه آنها  باشيد كه با ، مطمئن اگر توسط هر كدام از اعراب بومي اينجا خريداري شوند
است و هر كدامشان كه همينجا  رفتار خواهد شد ، قرآن بدرفتاري با بردگان را نهي كرده

آنهايي كه كسي طالبشان نيست و به  بايد براي . خريداري شوند و بمانند خوش شانس هستند
عهده  زرا بخريد ، فقط اآنها  شما هم حتي اگر . ، تاسف خورد مناطق ديگر فرستاده مي شوند

 ، و وقتيآمد  خارج مي شوند ، پس خواهيد ي از انبوه بردگاني كه ساالنه از اينجاتعداد كم
  . كنيد چهآنها  را خريديد نميدانيد كه باآنها 
،  را به هر حالآنها  را به سرزمينشان برگردانم ، بعضي ازآنها  رايه كنم وكمي توانم كشتي  -

  . آنهايي را كه هيچ كس ديگر حاضر نيست بخرد
برگردند و در عرض يك هفته ، دوباره گرفته شده و آن  ندارند كه به خانه اي ماالًاحت -

 .بعالوه مردم شك خواهند كرد كه داريد از اين طريق ، پول درمي آوريد  . فروخته مي شوند
و ،  افراد بومي باور نمي كند كه بخاطر بشر دوستي اين كار را انجام مي دهيد چون هيچ يك از

نيتتان  چون نه تنها،  توانيد با اين فكر مقابله كنيد ، يا در واقع عمويتان نمي تواندنمي  شما هم
دليلي كه باشد  به هر،  به غلط تعبير مي شود بلكه بمحض اينكه بفهمند آماده خريد برده هستيد

برايتان مي آورند تا از شر  ، نيمي از شيادان شهر ، پيرترين و بدردنخورترين برده هايشان را
تنهايي با اين مشكل مواجه شود  نگهداريشان خالص شوند و عمويتان ناچار خواهد بود كه به

بسختي فرد مستقلي هستيد و اين قبيل  متاسفم كه بايد بگويم به عنوان برادرزاده و مهمانش .
  . آفرين باشد كارها مي تواند از نظر رسمي ، براي عمويتان مشكل

بلكه با تند رفتن از  رآورد و به سرعت قدمهايش افزود تاهيرو بازويش را از چنگ ستوان د
خريد و  .ستوان حق دارد  اما مي دانست كه .منطق بي احساس موضوع مورد بحث فرار كند 

خشونت شديد چيزي بود كه  آزادسازي چند برده ، حتي چند صد برده ، كمكي نمي كند و اين
برده و در يك كشتي برده سفر  ا يك تاجراو ب . مرداني چون كاپيتان فراست مسئولش بودند

.  موجودات بدبخت و اسير شدآن  عبور ناگهان در نظرش اين سفر ، به زشتي منظره .كرده بود 



و برتر شهر رسيدند ، تا زماني كه پس از  متوجه نشد كه چگونه به منطقه آرامتر اصالًاو 
من شد ، كه عطر شكوفه هاي و گلهاي ياس گذشتن از يك پيچ متوجه محل ها و چمنهاي سبز

 .پشت سر گذاشته بودند ، بسيار مطبوع بود  هواي متعفني كهآن  سفيد و روغني اش ، پس از
روي سقفش ، پرچم آشناي ستاره و نوار دار  درختان بر روي خانه اي سفيد و بلند كه بر

 و ستوان الريمورپرچم به چابكي در باد مي رفصيد  . ، سايه افكنده بودند آمريكا آويزان بود
  . آمريكا و منزل عموي شماست اينجا كنسولگري :گفت مختصراً 

  
***  

  
را  فولبرايتخانم ، روي مبل راحتي اتاق پذيرايي ، در لباس عزا  زن عموي ابيگيل هوليس ،

ود را به خاطر دريا زدگي اش ، كه موجب غفلت از خ گريه مي كرد و دلداري مي داد كه هنوز
هيچ كدام از خانمها در نظر اول  .شدنش گرديده بود سرزنش مي نمود  تيجه غرقهيرو ، و در ن

ضعف كرد و زن عمو  فولبرايت اميليا وقتي هم كه ناگهان متوجه شدند ، هيرو را نشناختند و
  . تشنجات عصبي شد ابي ، گرفتار

هوليس ، آقاي  را براي يافتن ستوان الريمور ، ترسيده از اين احساسات زنانه ، با عجله اتاق
كريسي و پدرش ، همزمان  .مقابله كند  ترك كرد و هيرو را گذاشت تا به تنهايي با اين موقعيت

غريبه دارد به كامالً  تيمارستاني ديدند كه فردي ، ولي از دو جهت مختلف وارد اتاق شدند و
و جوهر نمكش و به ابي نصيحت مي كند كه جيغ نزند  ، ضربه مي زند فولبرايت اميليا دستهاي

 صورتش به طرز وحشتناكي سفيد شده بود و... هيرو  : ناگهان كريسي جيغ كشيد .را بو كند 
...  باور نمي كنم...  نمي تواند...  امكان ندارد...  نمايد مي خواست از مادرش پيرويظاهراً 

  ... هيرو...  كجا بودي
 به...  بياورآب  برو . بزني نداريبله ، خودم هستم و حق اينكه جيغ : با آشفتگي گفت  هيرو

 مي شود كمكم كنيد بلندش .خدا را شكر كه آمديد  –اوه  –عمو نات ! خاطر خدا كاري بكن 
  ؟ كنم

از تمام  كردن خانم هوليس شد و پسآرام  دقايق بعد صرف به حال آوردن خانم فولبرايت و
، مستخدمي به لنگرگاه شدن اشكها و بوسه ها و خنده ها و در آغوش گرفتن هاي اوليه 

براي خبر كردن  فرستاده شد كه اين خبر خوش را به كاپيتان فولبرايت بدهد و پيغام بر ديگري
خانم فولبرايت ، .  شد كلينتون مايو ، كه فكر مي كردند بايد در كنسولگري فرانسه باشد اعزام



نم باور كنم ، اگر اي تونم اصالً:  در حاليكه دست هيرو را محكم گرفته بود ، گريه كنان گفت
وقتي تقريباً  دانم چطور تحمل كردم ، نمي اصالً .مي دانستي چقدر غصه خوردم و رنج بردم 

  ! شده خبر وحشتناك را داد مردم ، غرقآن  نادئوس
برايت  ما:  ، بغض كرده گفت زن عمويش در حاليكه دست ديگر هيرو را در دست داشت

  . نيست ط مي توانستم مطمئن باشم كه اين همه اش خوابآه اگر فق.  مجلس ختم هم گرفتيم
 صورت بيچاره ات هيرو چرا ؟ اوه ، عسلم ،...  موهايت:  گريه گفت كريسي در ميان خنده و

چطوري اتفاق افتاد  خيلي صدمه ديدي ؟ نترسيدي ؟واقعاً  .مثل اينكه در يك نبرد بوده اي ... 
  ... ني دافوديل تو را پيدا كرديع...  ؟ و وقتي فكرش را مي كنم كه دان

و با عزم  هيرو نگاهي به عمويش انداخت و نفس عميقي كشيد .دقيقاً  دافوديل نبود ، خب نه-
ويراگو نجات  به شما بگويم كه من توسطفوراً  فكر مي كنم عمو نات بهتر است: ثابت گفت 
  . پيدا كردم

او ...  است ؟ اما من فكر كردم كشتي بردهآن  ويراگو ؟ منظورت :كنسول به تندي گفت 
بله : باال انداخت و با تسليم گفت  برگشت و به ستوان الريمور خيره شد ، كه شانه اش را

بود كه برادر زاده شما را از دريا گرفت و  متاسفانه همين طور است قربان ، اين كشتي فراست
را آن  در دماغه چواكاه اين بود كه امروز صبح دليل اينكه به همراهي من به ساحل آمدند ،

در واقع فراست ...  ما تصميم گرفتيم .يافتم آن  در براي بازرسي متوقف كردم و ايشان را
اين منطقه ، شايد به خاطر خانم هوليس بهتر باشد كه  در...  آبرويش...  پيشنهاد كرد كه بخاطر

د ، در وسط اقيانوس پيدا ، در حاليكه به دكلي چسبيده بودن بگذاريم خيال شود كه ما ايشان را
  . كرديم

هنوز صفات خوبي در ظاهراً  او اينطور گفت ؟ خب بايد بگويم كه: لب گفت  كنسول زير
مانده است ، مديونش هستم ، ولي فايده اي ندارد چون خدمه اش حرف  وجودش باقي

  . خواهند زد
 ف به هم چسبيده ترافراد او ، وقتي بخواهند ، از صد .معلوم است فراست را نميشناسيد -

 . هستند
  شما ستوان ؟-
هم آنها  برايشان توضيح داده ام و من جوابگوي افراد خودم هستم ، قربان ، موضوع را-

، دليل پيشنهاد فراست مي باشد ، چون  تنها چيزي كه نگرانم كرده است .صحبتي نخواهند كرد 
  . اين تيپي نيست



در اين مورد با شما موافق : ا لحني خشك گفت تكان داد و ب هيرو دامن مچاله شده اش را
 . از آني كه نگران آبروي من باشد ، به فكر حيثيت خودش است فكر مي كنم بيشتر .نيستم 

مشغول اعمال خالف هستند بايد بتوانند به همديگر اعتماد كرده و  منطقي است كه مرداني كه
ز كابيني در ويراگو داشته و بعد سالم به زاده كنسول آمريكا به مدت ده رو اگر بشنوند كه برادر

شايد بعضي از همكارانش به او شك كنند كه دارد دو جانبه بازي  .برگردانده شده  خانواده اش
  ... حاضرم حقيقت را بگويم چونشخصاً  مي كند ، گرچه خودم بازي

آن  تومئناً مط !اوه ، نه عزيزم ، امكان ندارد : صحبتش را قطع كرد  فرياد مضطرب زن عمويش
منظورم فقط در مورد برده ها نيست ، او بسيار افسار گسيخته است ،  .شناسي  مرد را نمي

 و يك دختر بدبخت از موزامبيك ، دختر يك ميسيوير مذهبي هم بود ،...  بود كه) هاالم خانم
 ؟ كه از شوهرش فرار كرد و بعد از زن فرانسوي ، اسمش چي بودآن  وحشتناك نيست ؟ و

  ... اسايي رفت ، مي خواست خودش را مسموم نمايد وبرقاص مومآن  پيتان باكا
  ! خانم هوليس :پرخاشگرانه داد زد  كنسول

نمي كردم ، نبايد اسم چنين موجوداتي را مي آوردم ،  فكر اصالًمن ...  البته...  !اوه خداي من -
رو ده روز در معيت او بوده ، داني كه مردم وقتي بفهمند هي خودت مي...  اما وقتي كسي بداند

 آني ، با ناتواني ،...  خيلي...  مردم خيلي .نمي شود  اصالً .بگويند  چه چيزهايي ممكن است
موقعيت را كامالً  ... بله...  بله: كوچكش را تكان داد و شوهرش بي صبرانه گفت  دستان تپل و

 بهتر...  كه پيشنهاد مي كنم بپذيريم. .. كنم و اگه قرار باشد اين پيشنهاد را قبول كنيم درك مي
و :  او به سمت ستوان برگشت و اضافه نمود...  است روي آنچه بايد گفته شود هم عقيده شويم
  .اين شماييد كه بايد جوابي براي سواالت بيابيد 

مي دانم قربان ، پيشنهاد مي كنم بگوييم كه حافظه ايشان در :  ستوان بدون حرارت جواب داد
و اينكه چندين ساعت ، روي يك تخته شناور بوده اند و موج ايشان را  حادثه مبهم استمورد 

كرد و به دليل شوك حادثه و جراحات شديدشان چند روزي نتوانستند به  به كشتي من نزديك
دهند ، كه همين موجب شد ايشان را با تاخير به زنگبار بياوريم ، و فكر  سئواالت ما جواب

  . حات كنجكاوان را راضي نمايدتوضي مي كنم اين
دروغ بگويد ولي عمداً  هيچ كس دوست نداردمطمئناً  . همين استدقيقاً  بله: ابي موافقت كرد 

  . مي دهيم در حال حاضر داريم كار درستي انجام



باشد و اكنون زن عمو  در مورد دروغ عمد گفتن ، فكر مي كنم همينطور: هيرو به سردي گفت 
 ظاهرم مي توانم انجام دهم يا خير لطفا اتاقم را نشانم دهيد تا ببينم كاري براياگر امكان دارد 
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 ھم ل 



مطمئن نبود كه كامالً  چون ، نميكند هيرو خيلي شكرگزار بود كه كليتون را به تنهايي مالقات
به ياد نداشت دقيقاً  بسيار احساساتي بود و خرين مالقاتشانآ . يدبايد با او چگونه برخورد نما

و ستوان  اميليا كريسي و عمو و زن عمويش ، خوشبختانه . كه چه گفته و يا چه كرده است
و دستش آمد  كاپيتان فولبرايت كه بالفاصله جلو همچنين الريمور هم در اتاق پذيرايي بودند ،

  . صميم قلبش را ابراز نمود ك ولي ازرا فشرد و تبريكات به ظاهر خش
شانه هاي كاپيتان متوجه  چون از روي. داد  پاسخ او را ولي بدون حواس ، ، هيرو مودبانه
شاعر معروف قرن نوزدهم  آرد بايرون( هيرو از حالت چهره زيبا و بايروني. كليتون شد 

كلي  . كلي تكان خورد )دبو وي مردي بسيار زيبا و عياش.  انگلستان كه سمبل رمانتيسم بود
مشخص فوراً  به او خيره شده بود و ترسيده و شوكه شده با ناباوري زننده اي با حالت زشت ،
كه به او اطالع دهند كه عشقش با  شوب عمومي ، همه فراموش كرده بودندآشد كه به دليل 

ا سرعت ولي كلي ب سرخ شد ، قلب هيرو فرو ريخت و گونه هايش . قيافه عادي اش نيست
.  اوه عزيزم! هيرو  :گشود  و هر دو دستش راآمد  خودش را جمع كرد و براي مالقاتش جلو

كرد و و او را به كناري زد و  تبريكات كاپيتان فولبرايت را قطع با خشونت ،تقريباً  كلي
ن باور نميكنم تمام اميدما :ادامه داد  دستهاي هيرو را گرفت و بلند كرد و با احساس بوسيد و

شانسي براي زنده ماندن در درياي طوفاني نداشته  را از دست داده بوديم وقتي شنيدم كه هيچ
  . ديوانه شوم نزديك بود اي ،

انداخت و بعد به  نگاهي به سر افتاده ي او اتاق سفيد با كركره هاي سبز رنگ ،آن  هيرو در
تا احساساتش را  ميكردعمو ناتاليل با دستمال بيني اش را پاك  .صورت بقيه نظر دوخت 

عمويش با چشمان نمناك  كريسي و زن آسوده بودند ، كاپيتان و خانم فولبرايت ، پنهان نمايد ،
هيچ كجا نگاه نكند حالتي در  لبخند به لب داشتند و ستوان الريمور با دقت سعي داشت كه به

هان به وضعيتي چون ناگ-نكرد توصيفآن  چيزي كه وصفي براي–مرد انگليسي بود آن  قيافه
شد و حسي از ترس و خجالت  قرار داشت آگاه شد و با اين آگاهي صورتش داغترآن  كه در

  . گرفت شنا بود وجودش را فراآجديد و ناكامالً  كه برايش
بخوبي  و كلي هم اين راآمد  خوشش نمي هيرو هيچ وقت از اينكه كسي به او دست بزند ،

 . چون شايد به كلي برميخورد تش را از دست كلي بقاپد ،توانست دس ولي االن نمي . ميدانست
.  غريبه جلوي جمع و مقابل چشمان -تقصير خودش بود كه او را بدين شكل مالقات كرده بود

كه از تغيير قيافه  طبيعي بود نه اينكه منتظرش بگذارد ، و در تنهايي ميديد ،فوراً  او بايد كلي را



كه آنها  اما شوك است ، نتيجه همان–و مالكانه كنوني اشاش شوكه شود و رفتار احساساتي 
  ... يا اينكه بودند ؟ كلي نبايد .نامزد نبودند 

كريسي نگاه ميكرد  هيرو دوباره به ستوان الريمور نگاه كرد ولي مرد انگليسي اين بار داشت به
 ته بود ورخت بس از صورتش هيرو را دستپاچه كرده بود ،آنقدر  حالت بي احساسي كهآن  و

را بلند كرد و  وقتي كليتون سرش . حتي به ياد نمي آورد كه چرا بايد ناراحتش كرده باشد
خود فكر كرد كه  درست مثل همان زماني كه براي خواستگاري اش آمده بود با لبخند زد ،

  !  چقدر خوش تيپ است
عنوان دو انسان  توانستند همه چيز را دوباره به مي شد و دوباره همه چيز داشت مطبوع مي

احساس هيجان كرد آن  سوده شد و همراه باآ . و عاقلتر دو انسان بزرگتر جديد شروع نمايند ،
را فراموش كرده بود پس با نشاط خنديد و ناگهان از  بهبود نيافته لبشكامالً  و چون زخم

يتون محو لبخند كل .هم تنها براي خودش آن  ور بود وآدرد چون بسيار خنديدن پشيمان شد ،
درست مثل اينكه هيرو به او ضربه اي  به نرمي عقب رفت ، شد و دستهايش را رها نمود و

تنها كاري كه  توانست جلوي خنده اش را بگيرد ، نمي ديگر اما هيرو باشد ، وارد كرده
آنها  دستش را روي لبانش گذاشته تا مانع چاك خوردن مجدد توانست انجام دهد اين بود كه

  . شود
با كلي  چيزي كه او از ورودش به زنگبار و مالقاتآن  اصالًه چيز در هم ريخت و اين هم

 اما اكنون ، . فكرش را كرده بود و مدتها طوالني برايش نقشه كشيده بود نبود انتظار داشت ،
احساس خجالت  صورت شوكه شده و ضربه خورده ي كلي ، و چهره نگران زن عمويش

گذشته ناگهان و بدون هيچ  سناك و عجيب ده روز و چهار ساعتستوان و تمام اتفاقات تر
 اصالً. كرد و دوباره خنديد  و او خنديد و خنديد و نفس تازهآمد  دليلي به نظرش خنده دار

  . نمي توانست جلوي خودش را بگيرد
هيرو عزيزم بس است ديگر كريسي جوهر . عصبي شده است :  زن عمويش مضطرب گفت

بده فقط آب  كلي يك ليوان. ما همه مي فهميم كه چه احساسي داري  خب عزيزم نمك خب
  . است عصبي شده

اوه خداي من دوباره لبم : نشست  و روي مبل . نه حالم خوب است:  هيرو نفسي كشيد و گفت
فه اولي اگر مي توانستي قي . نيست كلي اينطوري نگاهم نكن مي دانم خنده دار. را جر دادم 

بودي وقتي خنديدم نمي خواستم  ديدي ببيني خيلي ترسيده و شوكه شدهات را وقتي مرا 
همه ي شما در . آمد  چرند به نظر بخندم اما نتوانستم جلوي خودم را بگيرم همه چيز ناگهان



 وارد شدم آن هم در حالي كه شبيه لباس عزا بوديد و مراسم ختم گرفته بوديد و ناگهان من
  . ميك دختر زشت و بازاري شده بود

چشمش به  تاكنونمسلماً  ستوان الريمور لبخندي زد ولي زن عمو كه هرگز چنين نشنيده بود و
را ياد گرفته  كه نمي دانم از كجا چنين توصيفيواقعاً  هيرو:  چنان موجودي نيافتاده بود گفت

  ؟ اي
وار  دستمال گلداري كه كاپيتان فولبرايت شواليه هيرو در حاليكه يك قطره خون لبش را با

   . از كاپيتان فراست:  تقديم كرده بود پاك كرد خنديد و گفت
  ؟ فراست فراست ؟ گفتي:  كليتون مثل طوفان خروشيد

فكر . كه حالت صورتت را ديدم فهميدم كه راست مي گفته  وقتي او گفت كه اين شكلي و-
ام را برايت مي جريان قيافه آرام  بر سر مي گذاشتم و خيلي يك نفاب ،كنم بايد يك كاله يم

 به تو نمي خنديدم فقط خيلي خنده دار بود حاالواقعاً  خنديدم متاسفم كلي به تو نمي. گفتم 
  ؟ شلخته هستم يا نه شبيه يك دخترواقعاً 

 و كاپيتان فولبرايت رنجيده گفت كه در نظرش همه متفق القول به اين سوال اعتراض كردند
براي چشمان افسرده و مي دانم كه خانم  اي زيبامنظره . ست اهيرو همچنان فوق العاده 

زنده . مي كرد با من همعقيده است  فولبرايت هم كه در تمام اين مدت خودش را سرزنش
و اكنون با اجازه !  چه اهميتي دارد يك معجزه است پس چند بريدگي و كبوديواقعاً  ماندنتان

 تا فردا صبح با اولين جذر حركت كنيمبرگرديم  فولبرايت بايد به كشتي ي خانم ها من و خانم
.  

 گرچه .را ترك كرد آنجا  الريمور هم به بهانه ي كاري ضروري در كنسولگري بريتانيا ستوان
كريس  ميلي به اين كار نداشت و همين هيرو را به ياد كاپيتان نادئوس در مورد عالقهآشكارا 

بوده چون  د و يا منظورش كس ديگريبه مرد انگليسي انداخت ولي با كاپيتان اشتباه كرده بو
  . نشان داد نسبت به ستوان سرد بود و حداقل آداب معاشرت را نسبت به اوآشكارا  كريس

كليتون به سمت هيرو برگشت و با صداي تندي  هنوز در پشت سر مهمانان بسته نشده بود كه
؟ و  تش كرده اي؟ كجا مالقا جريان فراست چيست:  كه او تاكنون هرگز نشنيده بود پرسيد

  ؟ زد چطور شد كه چنين حرف زننده اي به تو
  ؟ كدام حرف زننده:  هيرو با گيجي گفت

بدانم  مي خواهم. همين پنج دقيقه ي پيش گفتي كه تو را دختر گيج و شلخته توصيف كرده 
  ؟ چطور و كجا چنين فرصت حرفي را پيدا كرده است



  ؟ نگفتاست ديگر در ويراگو مگر كسي به تو  معلوم-
 كاپيتان فراست هيرو را نجات داده عزيزم نه:  نزديك بود ضعف كند گفت زن عمو در حاليكه

... 

دافوديل وارد شد جوليج به من  با. آوردش الريمور  .وارد شد الريمور  ؟ ولي او با فراست-
  ... كه گفت خودش ورودشان را ديده بود او بود

فراست تحويل گرفت و به ساحل  صبح مرا از كشتيهيرو توضيح داد ستوان الريمور امروز -
  . دادند نجاتآب  آورد ولي اين خدمه ي ويراگو بودند كه مرا از

روز گذشته را با او  است كه تمام ده هرزه ي لعنتي منظورت اينآن  : كليتون ديوانه بار گفت
  ؟ بوده اي

  . تي او بوده امشدر ك: تصحيح كرد  هيرو به تندي
  ؟ كند قي هم ميلعنتي مگر فر-

همه مي دانيم كه اين . عزيزم  احتياجي به كفر گفتن نيست: مادرش سرزنش كنان مداخله كرد 
پذيرفته اند كه وانمود شود هيرو  نهايت بدشانسي بوده ولي خود كاپيتان فراست لطف كرده و

هيچ  نهايت مالحظه كاري اوست پس گرفته شده است كه بايد قبول كنيآب  ازدافوديل  توسط
هم نمي توانيم در  صورت كاري كس جز خودمان لزومي ندارد كه حقيقت را بداند در هر

جز اينكه در اولين :  طلبانه گفت هيرو كه خيلي ناراحت شده بود مبارزه . موردش انجام دهيم
  . تشكر كنيم از او بارفرصت به خاطر نجات جانم و رساندنم به زنگ

ما همه از . البته كه اين كار را خواهيم كرد  خب:  كامل گفتكنسول يكه خورد ولي با آمادگي 
پنهان نمي كنيم كه ترجيح مي دهيم كه توسط كس  سالم بودن تو خوشحاليم هيرو ولي از تو

بايد تحت ندر اين شهر دارد و در موقعيت من  فراست نام بدي. گرفته شوي آب  ديگري از
  . از اين جريان سوء استفاده نكند كهفقط اميدوارم . هيچ شرايطي مديون او باشم 

مي توانيد آخرين سكه خود را شرط ببنديد نصيب گرگ . كند  كه مي: كليتون به تلخي گفت 
با هر كس ديگري حتي  ؟ مي بودالريمور  چرا نبايد! مردم  فراست بين همه ي. بيابان نشود 

  . است كثيف ترين عرب هم به ويراگو ارجح
مي كند كه چه كسي  چه فرقي! چه چرندياتي عزيزم كلي :  مادرش سرزنش كنان گفت

مرد وسيله آن  كه اصل اين است كه هيرو سالمت است و اگر خدا خواسته. نجاتش داده است 
  . نداريم نجاتش از مرگ باشد مطمئن هستم كه حق خرده گيري



 ند كه در اين مورددر اين فكر بودآنها .  مورد شوهر و پسر با او هم عقيده نبودنداين اما در 
.  دخالت بيشتري داشته است تا خدا خاص شيطان در انتخاب اموري فراست براي نجات هيرو

مي رسيد بجاي اينكه خوشحال از  هم عقيده مي شد اگرچه به نظرآنها  هيرو هم شايد با
بهش برخورده بود كامالً  هيرو كه.  نجاتش باشند عزاي نام نجات دهنده اش را گرفته اند

دو دقيقه بعد خود را درگير يك دعواي  شروع به دفاع از فراست نمود با اين نتيجه بد كه تا
  . كليتون مايو يافتآقاي  سخت با

ضربه شديداً  بود كليتون كه از اين مسئله كه استقبال پر شورش با انفجاري از خنده روبرو شده
به خودش آشكارا  توهيني اي بد وخورده بود اينك دفاعيات هيرو از كاپيتان فراست را نشانه 

ي فراست نه رمي دانند رو در حاليكه لبانش از خشم سفيد شده بود گفت كه همهو تلقي نمود 
او در امان نيست و همراهي  تنها مجرم است بلكه يك هرزه عياش هم مي باشد كه هيچ زني با
جه انتظار نداشت كه به هيچ و با چنين مردي به هر طريقي كه باشد معادل خراب شدن است و

  . هيرو از بودن با او لذت برده باشد
كامالً  .نبردم  البته كه لذت: هيرو كه از بي عدالتي اين حرف صدمه خورده بود جواب داد 

افتاده ي  هو چان ناراحت كننده و تحقير كننده بود و ناگهان چشمش به چهره ي وحشت زده
هيرو  . سخن او كرده اند چه برداشتي از اين آنها عمويش افتاد و خيلي دير متوجه شد كه

طريقي زيادي معصوم بود و  هوليس نسبت به اصول زندگي نه كند ذهن بود و نه جاهل اما به
چه كه منظور كليتون بود آن  اين اصل كه شايد توسط كاپيتان فراست خراب شده باشد يعني

صورتي به اندازه ي صورت  باشد آن  وجهكه متهرگز به ذهنش خطور نكرده بود ولي اكنون 
محكم خورده باشد و  زن عمويش وحشت زده درجا خشكش زد درست مثل اين كه ضربه اي

  . به كليتون خيره شد
  . تو حتي نبايد همچين چيزي را بگويي!  كليواقعاً  هيرو عزيزم:  زن عمويش ناليد
جالب  براي همه ي ما ادامه بده كلي برايم جالب است . چرا بايد بگويد:  هيرو محكم گفت
منظورت  منظورت چه بود چطور خراب شده ام ؟ و از كدام طريق ؟ آيادقيقاً  است بدانيم كه
  ؟ مرد فراست از من سوء استفاده كردهآن  اي است كه

هيرو : بار ديگر زن عمويش در حاليكه به دنبال شيشه جوهر نمك مي گشت جيغي زد  اين
 اوه كليتون اين وحشتناك. برو به اتاقت فوراً  ؟ كريسي تواني چنين چيزي بگويي چطور مي

  . است



بشنوم و ترجيح مي دهم  دوست دارم جواب كلي را. باشيد زن عمو آرام  خواهش مي كنم-
  باشم ؟ همين االن و در جلوي جمع بگويد آيا احتمال مي رود بي سيرت شده

؟ خداي من  گفتم كه به اتاقت بروين كريسي مگر. نبايد اين چيزها را بداني  اصالًهيرو تو -
به هم فشرده باتي شوهرش با ل. نداد  ؟ هيچ كس به زن پريشان اهميتي شيشه ي نمكم كجاست

  . از مبل تكان نخورد اصالًكريسي هم .  متفكرانه به برادرزاده ي خشمگينش نگاه مي كرد
  . را مي شناسم و حيثيتش را مردآن  من: كليتون گفت 

 چون اگر مي شناختي جرأت نسبت دادن چنين!  مرا را نمي شناسي يا حيثيتمظاهراً  ولي-
  . چيزي را نداشتي

از يك  لعنتي من نسبتي نمي دهم فقط مي گويم غير از خودمان كسي باور نمي كند كه بيش-
  . كرد و حرفش را قطع ...هفته با او بوده اي تنها و بدون اينكه 

، هم از انواع مختلفش آن  بودآدم  پر از تنها نبوديم كشتيولي ما : ؟ هيرو مشتعل بود  تنها-
  . سفيد و قهوه اي، سياه 

  ؟ همه مرد بودند-
 آن ؟ ببينم مگر چند زن در كاپيتان فراست زن باشند ؟ كه خدمه كشتي پس انتظار چه داشتي-

معني نيست البته كه همه مرد بودند اما اين بدين  ؟ دارد كشتي نيروي دريايي بريتانيايي وجود
 ... يك از نظر او شايد من مثل. به زور مرا نگاه مي كرد و يا با من حرف مي زد  اصالًاو ...  كه

فهميدي  و اگر ذره اي عقل داشتي مي .اهميتي نمي داد من به  اصالً. يك بسته سبزي بودم 
  ؟ چرا

  . ببينم دليلش را هم مي توانم:  گفتباتي كلي با مهر-
 برايم روشن كردي وكامالً  اتاق شدم اين را لحظه اي كه وارد. مي تواني بله مي دانم كه -

نه حتي يك هيوال  ...هيچ كس . بدتر بودم  بگذار به تو بگويم كه يك هفته پيش بمراتب از اين
هيرو لحظه اي . دهان بريده شده برود  دلش نمي خواست كه نزديك يك كسي با چشم كبود و

و ضمنا او فوق :  بعد جسورانه ادامه داد د و بغضش را فرو بدهد ومكث كرد تا نفسي تازه كن
  . العاده مهربان بود

  ؟ ؟ راستي ؟ فكر كنم همين االن گفتي كه ناراحت و تحقير شده بودي بود-
  ! ناراحت مي شوم بله بودم اما نه به اندازه ي نصفي كه حاال تحقير مي شوم و-
  ؟ خود را از تحقير برده اي هم سهمپس تو . خوشحالم كه اين را مي شنوم -



فوراً  بچه گربه درآورد و با شتاب از اتاق گريخت و هيرو از شدت خشم صدايي چون يك-
  . شد توسط دختر عموي همدردش دنبال

 ! كه خيلي بدي كليواقعاً  ! حاال ببين چه كردي:  زن عمويش با لحن متهم كننده اي گفت
در مورد حيثيتش حق داري مردم  گرچه ... كاپيتان فراست ...باور نمي كني هيرو كه واقعاً 

مسايل را باور نمايند اما خب كسي  هميشه خيلي نامهربان هستند و آماده اند كه بدترين
همين االن باال بروي و از او معذرت  نخواهد فهميد حرفي هم زده نمي شود پيشنهاد مي كنم

  . بروي بهتر است كه همين االن. بخواهي 
دستانش در جيبش بود دور اتاق  در حاليكه اخمي در صورت زيبايش ديده مي شد و پسرش

كسي را سرزنش كرد كه فكر كند  شود نمي شودآشكار  اگر هم:  چرخيد و با ترشرويي گفت
  ... ست مرد يك هرزه انگشت نماآن  بدترين اتفاق افتاده است

  !كلي-
اهميتي به  اصالًمين مورد را از او مي دانيد او شما فقط ه! واقعاً  اوه:  كليتون به مسخره گفت

براي  اصالًيك زن زشت . در مورد بقيه اش فكر كنم حق دارند  موضوع نمي دهد گرچه
  . نيست فراست جالب

  . دانستم اينقدر با هم آشناييد خيلي در مورد اين برده دار اطالعات داري نمي ظاهراً-
بيرون مي روم و شايعات بيشتري در مورد او مي  بيشتر از شما آشنا نيستم فقط خب شايد-

اوست به خاطر تجارت برده الريمور و نيروي دريايي سالهاست  شنوم كه هميشه هم در مورد
نتوانسته اند گيرش بيندازند چون با بوميان آشناست و سلطان را هم  كه به دنبالش هستند ولي

  . دارد در جيب
مرد ضعيفي است و گاهي  مجيد. اري نمي شود كرد ولي ك تمي دانم و باعث شرمساري اس-

 جسارت دارد و اگر برعش دو برابر او. باعث افسوس است كه برادر جوانتر جانشين نشد 
و تخت را به او واگذار  كه مي گويند پدرشان با هوش بوده بايد اين را مي فهميد و تاجآنطور 
  . ما فكر كنيمآنكه  دتر ازآورد خيلي زو را بدستآن  شايد هم باالخره . مي كرد

  ؟ چرا چنين حرفي را مي زني: ناپسري اش انداخت و گفت  كنسول نگاه تندي به-
هيچ همين طوري گفتم :  كه سرخ شده بود در حاليكه رو به درختان باغ كرده بود گفت كليتون

وب هاي زيادي زده مي شود و مجيد هم در بين افراد قصر و خانواده اش چندان محب حرف: 
  . هم مثل شما فكر مي كنند كه وليعهد براي سلطنت بهتر استآنها  اكثر.  نيست



نمي  كه اينطور نمي توانم بگويم كه تعجب كردم چون اعراب از پادشاهان ضعيف خوششان-
مقابله با  آيد و اگر مجيد به روشش ادامه دهد برادرش خيلي زود به تخت مي رسد چون براي

  . استآن  دين الزم است كه همه مي دانند مجيد فاقدمخالفان اراده اي فوال
صبر دارد كه منتظر مرگ آنقدر  شايد نه ولي آيا برعش:  كليتون خنده ي كوتاهي كرد و گفت

  ؟ او شود
حتي ده سال پيش مي توانست چاقويي به برادرش بزند ، پيش  بيست سال. چاره اي نيست -

كند اما زمانه عوض شده است و اينجا مسقط اعتراض بلند ن و هيچ كس حتي انگشتش را به
  . هستند نيست بريتانيايي ها اينجا

دلم مي !  گرجي به فرماندهي الريمور و يكادواردز  مرد پير كسل كننده جرجآن  ؟ بريتانيا-
غير از اينكه هر وقت در بند است  به چه دردي مي خورد اصالًاين الريمور  خواهد بدانم

  . باشد ي مي كند و به كريسي نظر داشتهاطراف اين خانه ولگرد
 انديشمندانه نگاهي به ناپسري اش انداخت ناتانيل هولين لبهايش را جمع كرد و با زيركي و
 داشت ولي برعكس ابي بر عيوبش كور نبود كلي را با روشي مستقل و غير احساساتي دوست

تري به تحصيالت و روش باشد و اهميت بيش گاهي فكر مي كرد بايد با او سختگيرانه تر .
محكم به زمين بكوبد و نگذارد كه  پايش را. بزرگ شدن و شكل گيري شخصيتش بدهد 

مانند برادرش كلي راحت . با ناتائيل هم  ابيگل لوسش كند اما اين به معني دعوا با ابي بود و
سر مرد بعالوه هميشه در مورد اينكه به پ بود كه با اين مسئله برخورد كندآن  طلب تر از

بريتانايي ها را ، اگر جاي تو بودم كلي :  ديگري سخت بگيرد دچار مسئله مي شد پس گفت
كننده و بي مغزي باشد ولي در اينجا  پيرمرد كسلادواردز  شايد جرج. دست كم نمي گرفتم 

نيست بلكه نظراتش مهم مي باشد چون در  نفوذ فراواني دارد به هر حال اينكه چيست مهم
دارد كه تاج انگلستان را بر سر گذاشته  ني از يك خاندان استبدادي قديمي قرارپشت سرش ز

هيچ كدام اينها را نمي شود . قرار گرفته است  و پشت سر او هم تمام وزن امپراتوري انگلستان
كنم باهوش تر از آني باشد كه تو فكر مي  جوان هم فكر ميالريمور  در مورد. جزئي گرفت 

چندان ساده اي نيست آنهم نه وقتي كه تمام  تجارت برده در اين آبها كار متوقف كردن. كني 
نمي بينند حتي برده ها هم آن  نكته غلطي هم در پول درمي آورند و هيچآن  مردم اينجا از

غذا نمي دهد و مراقبشان آنها  صورت كسي بهآن  در چندان تمايل به آزاد شدن ندارند چون
مواظبشان نيست تا به خطا نروند و خودشان هم مي  مي كند ونيست و كاري برايشان جور ن



است و هم اين را مي دانند كه در مسير كار شايد لگد  بهترآنها  داند كه اين طور مراقبت از
  . بخورند و كمكي هم نمي بينند

  . ترغيبش به خواهرم نباشد اميدوارم آقا كه تأييدتان از او موجب:  كلي با تلخي گفت
كه من مي بينم احتياج به آنجا  تا:  درخشيد و گفت شمان خاكستري كنسولنوري در چ

ات لزومي داشته باشد شايد كريسي زماني به او عالقمند  ترغيب ندارد اما فكر نمي كنم نگراني
  . اينكه تنها مرد جوان مناسب اطراف بود طبيعي به نظر مي رسيد هم به دليلآن  شده بود كه

  . مناسب:  كليتون با تحقير غريد
آمد  هم اينجا كهدقيقاً  اگر اين طوري ترجيح مي دهي اما، قيافه  خب بگذار بگويم خوش

و خوشحال نشد گرچه در اين ااز ديدن  اصالًم ه او بزند امروز خواهرت حرف خوشايندي به
ايتاليايي جوان به كريسي توجه آن  خوبي نيست به نظرم وقتي كه مورد خانم ها هميشه عالمت

همين طور . اخيرا هم كه زياد به اينجا مي آيد . سرد شده است  ان داد نسبت به ستواننش
ديدن من و يا مادرت مي آيد وقتي ازدواج كردي سعي كن  دوستت جوليج فكر نكنم براي

  .هستند  دختردار نشوي خيلي باعث دردسر
  . خود ازدواج كردن است اصالًمشكل من ظاهراً  : كليتون با ترشرويي گفت

  ؟ منظورت با هيروست-
لعنتي نبايد اين طوري  ... كردم ديگر همه چيز درست شده است ولي االن ؟ فكر مي پس كي-

آن  وقتي كه از گرفته شوكه مي شوم وآب  اما از شنيدن اينكه فراست او را از حرف مي زدم
كامالً  خب مي شوم و فكر كنم حرف هاي نامربوطي زدم اماباتي مي كند خيلي عص راسو دفاع
است  اگر هم اتفاق افتاده ... مي كند يا سعي ميكند ...كه فكر كنم مردي مثل او  طبيعي بود

وقتي  تقصير هيرو نبوده و هيچ كس هم نمي توانست او را سرزنش كند ولي فكر كنم اصالً
  ... خودش بگويد اتفاقي نيافتاده

هيرو هميشه راستگو . شده است مي تواني مطمئن باشي كه طوري ن:  گفت ناپدري اش محكم
  !  راستگو بوده گاهي زيادي

تا به  وقت فكر نمي كنم كه شما دو مي دانم كه مادرت طالب اين ازدواج است ولي من هيج-
هميشه گفته ام او هم تيپ . تعجب مي كردم  هميشه از اينكه او را انتخاب كرده اي. هم بياييد 

باركلي شد زيادي به رشد فكر او پر و بال  ه تقصيرتو نيست اداره كردنش خيلي سخت است ك
  . داد
  . اداره اش كنم من مي توانم-



قصد ازدواج داريد ولي فكر كنم بايد از يك  اميدوارم بخصوص كه اگر با هم. شايد بتواني -
سخت گذشته است اول پدرش را از دست داد و  عذرخواهي شروع كني به دختر بيچاره خيلي

غرق شده است و توسط يك شياد برده تقريباً  بيايد نهايي به اين سوي دنيابعد كه خواسته ت
خراب شده اي كه زيبايي اش را از دست داده است  هم با صورتآن  فروش نجات يافته است

بازوان گشاده و اشك شادي كه انتظارش را داشت با  وقتي كه به اينجا وارد شد در عوض و
مي . تند و طوالني در مورد آبروي از دست رفته اش  يچه چيزي مواجه مي شود يك سخنران
پريدن نگاه نمي كني يا اگر هم مي كني دقيق نگاه نمي  داني كلي مشكل تو اين است كه قبل از

يمانه سرش را تكان داد و بدون كلبهايش را جمع كرد و ح هوليس يك بار ديگرآقاي  كني
  . يا خير به كتابخانه اش بازگشت اش عمل مي شود اينكه منتظر شود كه ببيند توصيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 

  دھم ل  



در به بيرون پرتاب شد و روي  هيرو چنان در اتاق خوابش را محكم بهم زد كه كليد از روي
ا برداشتنش از روي زمين ر فرصت خم شدن وآنكه  زمين واكس خورده افتاد ولي قبل از

وه هيروي ا:  بودآنجا  هم دردي پيداكند در دوباره باز شد و بسته شد و كريسي بي نفس ولي با
 . نمي خواست كه ترا برنجاند اصالًاش يك اشتباه بود و كلي  عزيزم گريه نكن مطمئنم كه همه

بالش  در حاليكه با صورت خود را روي تخت انداخته بود و چهره هاش را درباتي هيرو عص
 بيرون اي كاش كريسي. منظورش همين بود دقيقاً  گريه نمي كنم ولي او:  ن مي كرد گفتپنها

اينجا  نمي بايست به اصالًهمه چيز خراب شده بود و او . مي رفت يا خودش مي توانست برود 
 هاي بزرگتري كه با پسردايي جوشيا و عمه لوسي و خانم پوري و تمام گراي. آمد  مي

 به او گفته. براي او و پيشگويي وحشتناكش تكان داده بودند حق داشتند سرشان را ، مخالفت 
 رفتار خودسرانه و بي مالحظه اش پشيمان مي شود ولي او گوش نكرده بودند كه باالخره از

  . ببيند اركه كليتون  ، كه زنگبار را ببيند ، بود چون مي خواست مسافرت كند و دنيا را ببيند
هيرو با مشت به . توانسته بود  د چنين حرفي به او بزند ؟ چطورچطور كلي جرات كرده بو

 : زن عمويش را شنيد كه مي گفت بالشش كوبيد كه يكبار ديگر صداي گريان ولي آمرانه ي
تنهايش بگذار دختر . تو نيست  مطمئنم كه هيرو عزيز مايل به صحبت با، كريسي برو بيرون 

  . خوبم
از نگاه نگران زن عمويش خجالت مي . روي تخت نشست  او و كريسي با بي ميلي خارج شد

بلند شد و به سمت دستشويي رفت و دستمالش را . نمايد  اجتنابآن  پس سعي كرد از، كشيد 
 خيس نمود و چشمان عصبي و گونه هاي سوزانش را با در كوزه ي آبي مزين به نقش گل رز

ي كلي را ببخشي او از شدت غصه بايد سعي كن عسلم:  زن عمويش دلجويانه گفت. شست آن 
ما وارد شد وقتي كه كشتي رسيد و خبر غرق  نمي داني چه شوكي به. گيج و آشفته شده بود 

خيلي . خيلي به تو عالقه مند است عزيزم .  مخصوصا براي كلي. شدنت را براي ما آورد 
  ؟ داني نمي، دوستت دارد خودت كه مي داني 
اگر اينطور ي در  ...مرا متهم كند كه  نه نمي دانم اگر بتواند:  هيرو در حاليكه مي لرزيد گفت

  ؟ هايي بزند مورد من فكر نمي كند چطور توانست چنين حرف
پسرش در همان لحظه در طبقه پايين مي  زن عمويش لرزان در حاليكه از شرح و تفسيراتي كه

ي داند كه تو نمي م، كه تو مقصري  ما عسلم منظورش اين نبودا:  كرد خبر نداشت گفت
  . شوي مانع چيزي ... توانسته اي مانع



اتفاقي نيفتاد كه ممانعت !  توانستم اوه نمي:  هيرو در حاليكه چشمانش مي درخشيد گفت
  . شدم مانعش ميمطمئناً  بخواهد و اگر هم مي خواست بيفتد

ايي صحبت به چه چيزي ه نمي داني راجع اصالً:  با عجله گفت. زن عمويش سرخ شده بود 
كه تو متوجه نمي شوي  به عنوان يك دختر ازدواج نكرده مطالبي وجود دارد. مي كني عسلم 

مرد آن  دفاعي كه از فكر كنم. و اگر كلي هم براي فكر كردن فرصت داشت خودش مي فهميد 
به خاطر طبعاً . كنم  برداشت تو را درك ميكامالً  كرد گرچهباتي فراست كردي او را عص، 

كمال احترام با تو رفتار  آماده ام باور كنم كه باكامالً  زندگيت از او متشكر هستي و من نجات
  . كرده است

او پررو و غيرقابل تحمل . چون به هيچ وجه اينطور نبود  .هستيد زن عمو  در اشتباهكامالً  شما
خشم . رم اهميتي ندا اصالًمثل اينكه . ساله رفتار مي كرد  10مثل يك بچه  بود و با من

 : ناگهاني و غيرقابل انتظار به چهره ي زن عمويش آورد و مزاح كنان گفت صدايش لبخندي
  . باشي خب حداقل از اين بهتر است كه تحت رفتار شواليه واري قرار گرفته ؟ راستي عزيزم

  . بداند معني اين كلمه را اصالً؟ فكر نكنم  شواليه وار-
  . كن مي خواست تو را ببوسد فرضمثالً خب منظورم مدل شواليه وار نبود آن  منظورم-
  . او مرا بوسيد-
  ! اوه خداي من-
بود و نمثل يك شواليه مسلماً  :به تلخي ادامه داد  و ! طوري كه شما فكر مي كنيدآن  اما نه-

  . فقط مرا بوسيد چون دلش برايم سوخته بود هم خيال نمي كرد كه من جذاب باشم اصالً
طور همينحتماً  بله:  به دنبال شيشه ي نمكش مي گشت ناالن گفت ليكهزن عمويش در حا

يا به ...  منظورم در مورد بوسيده شدن است.  نميگويي اين را به كليمطمئناً  اما بوده است
منظورم اين است ...  كنند اتفاقي بيفتد مردم باور نمي نبايد ميگذاشتي چنين . هيچكس ديگري

  ... كنند كه فكر مي
بايد به  احتماالً . احتياجي نيست اين را به من بگوييد زن عمو. اتفاق افتاده است  بدترينكه -

ندگي من كاپيتان بباور كنيد جذابيت و فري خودم ببالم كه شما و كلي اينقدر آمادگي داريد كه
جذاب مرا اما حقيقت قضيه اين است كه او  ، فراست را وادر كرده كه به من دست درازي كند

 كهاو مرا يك آفت و بال مي دانست . نداشت  عالقه اي به من يا محسنات من اصالًنست و ندا
و  هروي لبه ي تختش نشستكه هيرو  . كردم چون در كارهايش خيلي دخالت ميبودم واقعاً 

مشغول كاري بود كه دلش نمي خواست :  پيچيد ادامه دادمي انگشتانش  دستمال خيس را ميان



به رويم  حتي دو بار در كابينم را. راضي نبود  اش در كشتي از بودن من هم اصالًمن بدانم و 
  . قفل نمود كه مبادا چيزهايي كه نميخواهد بفهمم را ببينم

!  ؟ چقدر گستاخانه كرد در را به رويت قفل:  زن عمويش با حالتي هتك حرمت شده گفت
  ؟ فكر مي كني چه مي كرده

همه ، يبرده يا ترياك يا چيز ديگر، زي قاچاق مي كرده فكر مي كنم چي.  كاش مي دانستم-
هم عقيده ام كه ترجيح مي داد كس  با كلي در اين مورد و بايد بگويم آيد كار از او برمي

مديون يك آدم  تحقير است كه باعث. مردك برده فروش ن نجات مي داد تا اواو را ديگري 
هرگز روي ، د ناش را كنترل ك د بود كشتيهم براي اتفاقاتي كه اگر خودش بلآن  جاني باشد

  . نمي داد
خانم  آن ناگهان بلند شد و چنان. سيمايش در هم رفته بود . فكرفرو رفت  هيرو لحظه اي به
تقصير ،  اينطور نبود حقيقتاً : كرد كه كالهش را كج نمود و با پشيماني گفت پريشان را بغل
چنان هوايي بر روي عرشه  نبايد در اصالً. ه ميگردم من تنها دارم به دنبال بهان. خودم هم بود 

كردم و رفتار بدي  ي شما دردسر درست براي همه. ، خيلي متاسف هستم زن عمو  تمفر مي
باتي مثل من عص بلكه او هم . خواست به من توهين كنه مطمئن هستم كه كلي هم نمي. داشتم 

خداوند را به جا  وض بحث و دعوا شكربگذاريد همه چيز را فراموش كنيم و در ع. شده بود 
  . بياوريم

اين :  گرمي در آغوش كشيد و گفت اش را به همان ابي از سر آسودگي آهي كشيد و برادرزاده
كلي از تو عذرخواهي خواهد كرد و لزومي ندارد كه . همان فرزند شيرين و عاقل خودم هست 

بل از اينكه كسي از مردم اينجا تو را ق ، كه ، عسلم فكر ميكنم . ديگر موضوع را پيش بكشيم
 ها و كبودي پشت درهاي بسته بماني تا بريدگي ي ديگر در خانه و ببيند حداقل بايد يك هفته

.  تواند انجام دهد ببيند برايت چه كاري مي كنيم ، خواهش مي از دكتر كلي . هايت بهتر شود
شايد اگر كمي روغن . پذيرند  مي نراآهمه  كه استراحت كنيآرامش  گوييم بايد در فعال مي

  ... فندق بماليم
فندق از اتاق خارج شد ولي هنوز بيرون نرفته بود كه در باز  زن عمو با عجله به دنبال روغن

راست  هيرو: كريسي نفس زنان و هيجان زده و با وحشت پرسيد .  شد و دخترش وارد گشت
  ؟بوسيد را  وت ؟ روري فراست ميگويي

  . مادرت خواهم گفت ؟ كار بسيار بدي است و به ي از پشت در گوش ميدادي؟ داشت كريسي-



نميداني چقدر خسته . كنم  توانستم مقاومت بدجنس نيستي خب ميداني كه نميآنقدر  نه تو-
، مثل اينكه هنوز  ترك كنم كننده است كه تا حرف جالبي زده ميشود به من ميگويند اتاق را

 اين وجود شنيدم كه داشت به ، ولي با پدر كلي ازدواج كرده بود، ماما در سن من با  ام بچه
 باشد بلكه در بعضي موارد بايد اوليويا كردول ميگفت يك دختر جوان نه تنها بايد معصوم

 اي پس چاره، بودن موافق نيستم  با مسئله جاهل اصالً! چه سخن پوچي . جاهل بماند كامالً 
  ؟ نميشوي ، متوجه ميشيحتماً  هجز گوش كردن از الي در ندارم تو ك

  . كار درستي نيست-
بوسيده است فهميدم كاپيتان فراست تو را  نمي دادم كه ولي منطقي است و تازه اگر گوش نمي-
حاال  ولي ، تصميم ميگرفتي با كلي عروسي كني خواست كه تو باالخره چقدر دلم مي .

  . ناچاري در عوض با او عروسي كني
  ؟ با كي عروسي كنم : يدبا گيجي پرس هيرو

  . روري فراست البته-
  ؟ ؟ راجع به چه داري حرف ميزني كريسي ؟ براي چه دزد درياييآن ...  آن عروسي با-
  . ه استبوسيدتو را  اما هيرو او-
ازدواج كند پس بايد  بوسيدرا  اگر خيال ميكني كه يك دختر ناچار است با هر مردي كه او-

  . نايستادي كافي پشت درهاي بسته گوشي  بگوييم كه به اندازه
  ؟ دار شوي چه ولي اگر بچه : اطانه گفتتكريسي زمزمه كنان و مح

كريسي كه . ي اتاق انداخت و از خنده منفجر شد  ناگهان خود را روي نيمكت گوشه هيرو
دانند كه براي بچه دار شدن  همه مي. من هيچ مطلب خنده داري نميبينم :  گفت رنجيده بود

  . كافي نيست ها ازدواجتن
، اين قيافه  عزيزم كريسي:  هيرو التماس كنان در حاليكه سعي ميكرد نفسش را تازه كند گفت

نميكنم همانطور كه  تو را مسخره. را به خودت نگير درست شبيه كلي شدي كه به او خنديدم 
آدم  ا اينجور چيزهاكه ب ؟ البته اما مگر هيچوقت از چشمانت استفاده نميكني . او را نميكردم

ن بارها زير درخت كريسمس ايمطمئناً  و خودت هم بوسيده، تازه كلي هم مرا  بچه دار نميشود
  . اي كار را كرده

 فقط بوسه. فرق دارد كامالً  ،آن ، آن هآ : كنارش مينشست گفت كريسي در حاليكه در نيمكت
مطمئن هستم كه اين عمل توسط  بينند و ميخندند ولي هم مي ات ميزنند و همه اي روي گونه

  . فرق داشته باشدكامالً  وقتي تنها هستيد بايد يك مرد



اقرار ، آورد  كليتون به ياد كرد تنها مورد نوازش شدنش را توسط هيرو در حاليكه سعي مي
از تپش باز دارد به نحوي كه  اي كه قلب را ي لرزاننده رابطهآن مطمئناً  ، نه چندان:  كرد

بپذيرد كه نوازش اتفاقي و تحقيركننده  نبود و صداقت ناچارش كرد كه ل كرده بود ،زماني خيا
وري تاثيري در تسكين آالمش نداشت و آياد اين. كاپيتان فراست بسيار مشوش كننده تر بود 

 فكر ميكنم خودت روزي بفهمي:  بتندي گفت ي قشنگ و جدي دخترعمويش با نگاه به چهره
  ؟بوسد ب سعي نكرده تو راستوان الريمور هنوز  .

هرگز هم  ، و البته كه نه:  هاي كريسي را فرا گرفت و محكم گفت موجي از سرخي گونه
  . نخواهد كرد

گفت كه به ستوان عالقه  رايت ميبفول چون كاپيتان . ؟ پس اشتباه به من گفته شده بود راستي-
  . مندي

اي  نه من هيچ عالقه. كار خودش برسد  به بهتر است كاپيتان فوليرايت:  كريسي مغرورانه گفت
اوه هيرو  ... ما ...او  ... يعني. اي به من ندارد  عالقه يعني او هيچ . به ستوان الريمور ندارم

 . كريسي خودش را در آغوش دخترعمويش انداخت . كشيدم خيلي مشكل است نميداني چه
نار گذاشت و با لحني قوت قلب مسائل خود را به خاطر كريسي ك هيرو آهي كشيد و قهرمانانه

  . كن برايم تعريف : دهنده گفت
 . تعريف كرد كريسي نشست و با لحني آسوده گويا مدتها بوده كه به دنبال اين فرصت ميگشته

اين مسائل هم دل  در اصالًو كلي هم  چون موضوعي نبود كه بتواند با مادرش در ميان بگذارد
لوليويا گردول و ترتيسوت  ني تضعيف ميكرد و دوستانش مثلنبود و بالفاصله او را از نظر روا

و با او اختالف سني زيادي داشتند و  ازدواج كردهآنها  را تحسين ميكرد وليآنها  هر چند كه، 
اگرچه خودشان خبر  .كنوني او بودند  كننده نيز به طور غيرمستقيم مسئول موقعيت ناراحت

سال خودش باشد تا محرمانه برايش  كسي همسن ونداشتند پس برايش بسيار راحت تر بود 
  . ، دان است بله: تعريف نمايد كه 

 منظورت ستوان الريمور:  حاليكه سعي ميكرد او را به صحبت بيشتر ترغيب كند گفت هيرو در

  . است
دوستش دارم و  يعني هنوز هم. هيرو آمد  خب من از او خوشم مي ... ما ...، ميداني او  بله-

ميداني اما  . گرچه هنوز خودش چيزي نگفته است . تم كه او هم مرا دوست داردمطمئن هس
كرد و ابروهايش در  كريسي نامطمئن مكثي ...هر وقت در بندر بود زياد به ما سر ميزد و  قبالً

 . هم رفت و لبهايش مثل يك بچه جمع شد



  ؟ ايد دعوا كرده-
هر  القات خواهران سلطان بروم و من گفتم كهبه مآنقدر  ، با صراحت به من گفت كه نبايد آره-

هم واقعاً  و . مرا قدر كه بخواهم ميروم و اينكه او نه حق انتقاد از مرا دارد و نه حق تحكم به
ناخوشايندي شوم و  يد ببيند كه من درگير امورآ او گفت كه خوشش نمي .هيچ حقي ندارد 

  . بايد بدانند اوليويا و تور ، اينكه اگر خودم نميدانم كه مشغول چه كاري هستم
  ؟ حاال مشغول چه كاري هستي : هيرو با عالقه پرسيد

فكر نميكنم اشكالي داشته باشد كه به تو بگويم هر كاري از دستم برآيد خواهم  گرچه، هيچ -
  ... است رميبيني جريان از اين قرا . كرد

مادام تيوت همسر يك تاجر  فهميد كه هيرو، هاي بي ارتباط كريسي  با قضاوت از روي گفته
تجارتي باتي هيوبرت پالت از كمآقاي  ي فرانسوي و دوستش خانم كردول خواهر بيوه

را به خواهر ناتني سلطان سلمه  بريتانيايي ساحل شرقي آفريقا هستند كه كريسي و مادرش
سلطان ماضي سيد سعيد از يك  كريسي توضيح داد كه سيد سلمه دختر .اند  معرفي نموده

نه  ، كارتر دربار زنگبار ي سيركاسي است كه برعكس اغلب زنان مسن تر و محافظه صيغه
 . باشد به مالقاتشان نيز مي مند بلكه عالقه ، نسبت به زنان اروپايي كنجكاو استعميقاً  تنها

كريسي ساير خانمهاي قصر را نيز  سلمه دختري خجالتي اما دوست داشتني بود و از طريق او
قرص برادر  كردول به يك حامي پر و پا ده بود و به همراه مادام تيوست و خانممالقات كر

   . سعيد تبديل شده بود ، سيد برعش بن جوانتر سلطان فعلي يعني وليعهد
 بودهآنجا  هنوز در مواقعي كه ام چون البته تا به حال مالقاتش نكرده:  كريسي محرمانه گفت

جدي آنها  مورد مالقات مردان با داني چقدر زنان عرب درنمي . ام به ديدار خواهرانش نيامده
به آنها  حتي بعضي از. كنند ي نم اي كه تر از ما و چه كارهاي مسخره خيلي جدي . هستند

گرچه  . داشته باشد بعيد است توجهآنها  قدري پير و چاق هستند كه تصور اينكه مردي به
ي مردان  هستند و همهآفتاب  زيبايي بهنها آ ي وقتي حرف زدنشان را ببيني خيال ميكني همه

مادر  . شعله مانند مثل ناخواهري سلمه ، ميآفتاب  به راستي مثلآنها  البته بعضي از . هيواليند
غيرقابل تصور و فوق العادهاي دوست  هم يك كنيز سيركاسي بوده و خودش به طور هشعل

ميجي خواهر ديگرشان هست  . شب هاي هزار و يك داشتني است درست مثل شاهزاده خانم
  ... كه

خواهران ناتني و جذاب سلطان گرفتار  مشخص بود كه كريسي حساس و رويايي در سحر
كشيدند كه برادرشان مجير را خلع كرده  مي نقشهآشكارا  آنها با وجود اين اصل كه. شده بود 



ه برعش از مجيد صداقت توضيح داد مطمئن باش ك كريسي با .و وليعهد را جايگزين او كنند 
  . را ميگويد حتي پاپا هم همين . شد سلطان بهتري خواهد

  ؟ تات از تمام اين جريانات باخبر است يعني ميخواهي بگويي عمو-
براي كامالً  ، البته كه نه اما تا به حال بيش از صد بار گفته كه مجيد ضعيف و هرزه و نه ، اوه-

است  فقط كافي. شبيه او نيست  اصالًزاده برعش همه ميدانند كه شاه. حكومت نامناسب است 
است  يكبار از دور در يك مهماني بزرگ در قصر ديدمش خيلي خوش تيپ. يكبار او را ببيني 

شعله . نيستند  نقدرها تيرهآآنها  بسياري از. تيرگي كه فكر ميكني آن  اما نه به .البته تيره است 
چنان  . هيروآمد  خوشت خواهدآنها  تم كه ازمطمئن هس . روشن هستندكامالً  و سلمه كه

 كه ديدن زياد گفت ، منظورم ستوان الريمور است مي اما دان ...جذاب و با شكوه هستند كه 
از آني هستم كه  تش ميماند و اينكه من خيلي جوان ترآاشتباه است چون مثل بازي با آنها 

بعد هم . دعوايمان شد  و بعد ... د وميگفت كه به خاطر خودم هشدار ميده. بفهمم چه ميگذرد 
نمود و من هم ديگر او را  با عصبانيت از خانه خارج شد و كشتي اش روز بعد لنگرگاه را ترك

من يك تعظيم خشك و رسمي  ولي با هم صحبت نكرديم او هم فقط به .تا امروز  ... نديدم
ست كه من هم خشك بودم و ا ، خب معلوم ي پير خانم كلي باشم شلختهآن  مثل اينكه . نمود

  . احساس داشت بايد از من عذرخواهي ميكرد ... نگاهش نكردم اما اگر يك ذره
چون اطمينان دارند كه  . خواهند بايد تا به حال فهميد ه باشي كه انگليسي ها هرگز عذر نمي-

ايي هزاران پسر آمريك. نداشتم  اگر جاي تو بودم هيچ كاري با او . نهاستآهميشه حق با 
  . باشند ستوان الريمور مي ميليونها كه خيلي هم خوش تيپتر و مهربان تر از. هستند 

  . ولي نه در زنگبار : كريسي غمگينانه گفت
آنها  : پيشاني سفيدش را اخمي گرفته بود و بعد خشمگين گفت . اي سكوت نمود لحظه براي
 پير و خشن ، كيليهاادواردز  سرهنگآن .  هاست منظورم انگليسي. طرفدار سلطان هستند  هم
مجيد  طرفدارآنها  ي ، البته غير از اوليويا كه خيلي با شخصيت و عاقل است اما بقيه پالتها و

انگليسي  هم فقط براي اينكه از برغش بزرگتر است و چون روي تخت نشسته وآن  . هستند
 اصالً . ورندآ وجودرا بآن  ها از هيچ تغيير و تحولي خوششان نميايد مگر اينكه خودشان

هيچ وجه  دهند كه مجيد به و هيچ اهميتي به اين موضوع نمي . قدرت تصورش را ندارند
بدان شديداً  كه حي رااصالمناسب نيست و اينكه ميتوان اطمينان داشت كه وليعهد تمام تغييرات 

  . نياز است را انجام ميدهند



آنچه ژول روبيل در مورد سلطان ، د زنگبار شده بو عازماصالحات  هيرو كه خودش با فكر
توانست منكر اين موضوع شود  با وجود اين نمي. بود  كنوني گفته بود را هنوز فراموش نكرده
هاي سلطنتي و حاكماني كه سلطنت را به ارث  خاندان كه تاريخ نشان داده كه تمام اعضاي

رادر جوانتر از اين سلطان بهتر اند پس از كجا معلوم كه ب بوده گي مستبداني بي مغز ميبرند همه
  . باشد

برادرشان را آنها  گويند و چون خواهرانش اينطوري مي : آتشين جواب داد كريسي با لحني
 فكر ميكنم خواهران هميشه برادرشان را مي. شناسم  همانطوريكه من كلي را مي.  شناسند مي

شيدن و ولخرجي است و با ميگويند كه مجيد خوب نيست چون فقط در فكر نوآنها .  شناسند
پاپا ميگويد كه دست كاپيتان فراست و  . پردازد فراست به هرزگي مي افرادي چون روري

كنم چنين  را متوقف نمايد اما فكر نميآن  بايدادواردز  و سرهنگ سلطان در يك كاسه است
هستند  گفتم كه انگليسي ها همه طرفدار سلطان . هم انگليسي است كند چون كاپيتان فراست
او هم مثل . خواهد كه زياد شاهزاده خانمها را ببينم  همين دليل نمي حتي دان هم هست و به

  . ميكند بقيه جبهه گيري
و كلي از  ستوان حتي كمتر از عمو تات. گيرد  او طرف فراست را نمي : هيرو متفكرانه گفت

  . فراست خوشش ميايد
باشد اما فكر نميكني كه همين  مي ننگ ملتشي  ي فراست لكهر، به من گفته كه رو ميدانم-

 . نميفهمد اصالً؟ اما او  فراست دارد دليل خوبي براي بد بودن سلطان باشد وقتي دوستي مثل
بدانم كه چه كسي به او گفته است كه  است خيلي دلم ميخواهدادواردز  درست به بدي سرهنگ

ام را  اجازه نميدهم كه جاسوسي ...دارد  چه ربطي به او اصالً. من شاهزاده خانمها را ميبينم 
...  اگر پاپا اعتراضي ندارد نميفهمم كه چرا دان . گويند كه چه بكم و چه نكنمببكنند و به من 

منظورم اين نيست كه پاپا ميداند :  گرفت و بعد با دقت گفت كريسي مكثي كرد و لبانش را گاز
ي آخريش  ، بعالوه بزرگترها علي رغم گفته ردالتاني اعتراضي ندا اما به ديدارهاي من در بيت
بايد خيلي در اين  .اي صدا ميكرد  مسن ترها را با همان لفظ مدرسه كه ديگر بچه نيست هنوز

كمك  مگويد ربطي به من ندارد كه درست نيست چون فكر ميكن تنها مي پاپا. موارد دقت كنم 
  ؟ همه ربط دارد مگر نه ي مردم به به توده

باشد گرماي موافقتش به خاطر كمك  بدون اينكه خودش متوجه. مطمئناً  : تاكييد گفتهيرو با 
او بالفاصله مطمئن شد كه هر آشنا و  بلكه به دليل اين اصل بود كه . ي مردم نبود به توده

اگر  . نبايد قدرت را در دست داشته باشد ، شخصيتي بد است و همراه كاپيتان فراست بالفعل



و  . هيرو دخالت دختر عمويش را جدي نميگرفت ام كاپيتان فراست نبود شايدبه دليل ذكر ن
كه مايل است تخت برادرش را غصب كند را  اي پايين مرتبه همراهي كريسي براي شاهزاده

فروش انگليسي نور ديگري به مسئله  بردهآن  ولي نام . فقط نوعي سرگرمي حساب ميكرد
  . نمود ا بيداراش ر ي جنگي تابيد و خصومت و غريزه

پرت شدنش  ؟ اگر چنين بود پس آيا اين همان كاري نبود كه سرنوشت برايش مقدر نموده بود
فراست و  ، چون در غير اين صورت از كارهاي دليل نبوده ي نوراكراين هم بي از عرشه

شدنش با  ميدانست كه دست به يكي، ميشناخت  اما حاال كه او را . ويراگو بي اطالع ميماند
شكي نبود  . ، براي اهداف خوبي نيست و چه بهتر كه اين اهداف نامقدس شكسته ميشد سلطان

چندان  پس . و براي نفع مشتركشان برده قاچاق ميكرد كه روي غران مشاور سلطان بود
شكست  چرا كه با چنين شراكتي . عجيب نبود كه الريمور تا كنون نتوانسته دستگيرش كند

سلطان  با داشتن منابع خبري سلطان و اينكه نيروهاي پليس . موددادنش بسيار مشكل مين
كارهايش  ، عجيب نيست كه كاپيتان گستاخ ويراگو به چشمانشان را در مقابل كارهاي او ببندد

 ، باشد اش خود مخالف برادر هرزه اما اگر اين شاهزاده برغش خواهان تخت ، . ادامه ميدهد
، به خودي  ي سقوط سلطان نتيجه . رادرش هم هستي ب مخالف دوست هرزهمطمئناً  پس
  . شود موجب سقوط اموري فراست مي خود

 آدمهاي رذل و هرزه. بود  بايد منصف مي هيرو به وجدانش اطمينان داد كه ناشكر نيست ولي
اي بد براي  تهديدي براي جامعه و نمونه ي ننگي بر نژاد سفيد و ، لكه اي چون كاپيتان فراست

، شايد  طوري بدون تشويق و كمك غريبان هيرو ميدانست كه همين . تمدن بودند بي اين افراد
ور آحداقل ميتواند طوفاني بر عليه كل سيستم تنفر ولي . تواند برده ها را به راحتي نجات دهدن

دست شريك يك برده فروش كه خودش هم به  ايجاد كند و با خالص كردن جزيره از
به اين هدف مستلزم حمايت شاهزاده  ، اگر رسيدن انجام دهدكارهايش اقرار دارد كمكي 

كامالً  بخصوص كه . باشد انجامش مي مادهآكامالً  ، او برغش و كمك خلع سلطان مجيد باشد
 دوست مرتد او از قدرت نفع خواهند ي مردم بسيار از تغيير حاكم فعلي و واضح بود كه توده

  . برد
 آيا مطمئن هستي كه قصد ندارند به سلطان : پرسيد ، دادفكري به ذهن هيرو رسيد كه تكانش 

ميداني كه شرقيها از اين كارها  ؟آن  چيزي شبيه برسانند يا صدمه بزنند؟ نميخواهند به قتلش
  . كنند زياد مي



مادرهاي آنها  مطمئن هستم كه . يا حداقل نابرادري . ، او برادرشان است نه خداي من-
ها و  و صيغه ... بوده است حرم ميداني كه وآنها  ي سعيد پدر همه گرچه سلطان متفاوتي دارند

حتي در خواب هم به فكر صدمه زدن به آنها  : ريسي سرخ شد و با عجله ادامه دادك ... چيزها
 تي برغش سلطان شد مجيد با حقوق مكفيقو و . خواهند خلعش نمايند فقط مي . نيستند او

و  پول زيادي خرج كردهآن  ريقا به نام دارالسالم كه درشود و به جايي در آف بازنشسته مي
  . شود قصري جديد براي خود ساخته منتقل مي

 ، هم مثل دختر عمويش از تاريخ مسقط و عمان هيرو بسادگي اين حرف را پذيرفت چون او
اين لحظه اظهارات كاپيتان فراست مبني بر اينكه  يا هر حاكم شرقي ديگري بي اطالع بود و در

فراموش كرده كالً  دار شده را لكهآن  اعمال بدتر از فحات كتاب تاريخشان با برادر كشي وص
 .نكرد آن  شرو هيچ شكي در پذيآمد  منطقي ميكامالً  حرفهاي كريسي در نظرش .بود 

بنابراين  . كردند خيرخواهي عموم مردم كار مي بود كه خواهران سلطان براي عدالت وآشكارا 
شد كه برغش استحقاق حاكم شدن  بايد مطمئن مي ، پس تنها شدن را داشتند استحقاق حمايت
  . را داشته باشد

 روز بخصوص مسائل سياسي را فداي مسائل شخصي ميآن  بود در اگر هر زن جوان ديگري
 ، ي محكمتري داشت و خود را حامل ماموريتي ميدانست خميره اما هيرو آننا هوليس . كرد
اش از مرگ و  زيبا و ترسناك فوق العاده ي وحشي ، جزيره ب و بزرگي عربي عجي خانهآن 

عليه نظام تنفرآور  در مقايسه با دورنماي ايجاد طوفاني بر حرفهاي غيرقابل بخشش كليتون هم
 . هميشه ميدانستم در زنگبار كاري براي انجام دادن وجود دارد .افتادند  برده داري از جال

موضوع كليتون را فراموش كامالً  او . و كامل بودن ميكرد احساس شكرگذاري اكنون هيرو
 كريسي داشت اعتراض ميكرد . جواب داد اين كريسي بود كه صداي در را شنيد و كرده بود و

كلي از فكر ورود مردي به اتاق خواب يك دختر كه در  . كه نميتواني بياي تو ، البته نه: 
  . ده بود، شوكه ش جهاتي شبيه يك حرم بود نظرش از

خواهد  مي. كليتون است :  رابست و زمزمه كرد كه محكم در . بسيار خب به او خواهم گفت-
  . بخواهد تو را ببيند فكر ميكنم آمده معذرت

  . ي ديگر ميايم پايين به او بگو پنج دقيقه-
 اما اين تاخير به كليتون فرصت داد كه معذرت خواهي. طول كشيد  ولي در واقع بيست دقيقه

گذشت اگر حرفهايش را با اين  آماده كند و همه چيز بخوبي مي اش را به شكلي قابل قبولي
 خواسته با پيام تشكر ناپدري اش مي به خاطر نشان دادن پشيماني كه جمله تمام نكرده بود



ي كاپيتان فراست در شهر فرستاده  ، به خانه عرب كنسولگري اش كه توسط يكي از اعضاي
متمدنانه ظاهراً  بايد به تو بگويم كه برخالف ميلم بود ولي چون:  ون رك گفتكليت . شده برود

اين  . توانستم برايت انجام دهم فكر كردم حداقل كاري است كه مي . است با تو رفتار كرده
به  ، حرفهايي را كه نه هيرو نه چندان وقت بيش از خود كاپيتان فراست شنيده بود ، كلمات
 برود كهشخصاً  با عمو تات خودش ميخواهدمطمئناً  : نگراني پرسيدپس با  . آورد يادش

مديونم فقط  سپاسگذاريمان را ابراز كنند؟ با در نظر گرفتن آنچه به او ... ميزان سپاسگذاريم
  ... يك نامه

كنم هنوز مشكالت و  هيرو ولي فكر مي متاسف هستم.  يك پيام شفاهي: كليتون تصحيح كرد 
نه تهنا بايد به فكر  يا ناسپاس هستم اما كه خيال ميكني سنگدل مميدان . فهميموقعيت ما را نمي

،  شايد بي ادبانه به نظر برسد . نبايد فراموش كنيم تو باشيم بلكه موقعيت رسمي خودمان را هم
آن  قانون شكن دستش به مدركي برسد كه شايد روزي با ولي نميتوانيم اجازه دهيم كه مردي

  .د كاري كن را مجبور به ماادعايي كرده و 
  . ، من به او مديونم اما او چنين ادعايي بر من دارد كلي-

 كاپيتان فولبرايت اين. تو هيچ چيز به او مديون نيستي : بتندي حرفش را قطع كرد  كليتون
 روشن كرده كه كشتي او از كنترل خارج شده بود و فقط شانسكامالً  موضوع را با توضيحاتش

گفتي  خودت هم . و غرق شدن نجات يافتآن  لهي بوده كه توراكراين از برخورد باو الطافت ا
غرق ميشدي حتماً  كه اگر موجي تو را حمل نكرده بود و به طنابهاي ويراگو گير نكرده بودي ،

و اگر  . فراست بعالوه فراست مسئول افتادن تو به دريا بوده و تقدير نجاتت داده است نه
ما را از  آورد و به زنگبار مي اتو رفوراً  براي احساسات ما داشت اي مالحظه كمترين

 برنامه هاي خودش را بقدر فكر نكنم. روزهاي عزاداري بي جهت و زجر فكري نجات ميداد 
  . سنگدالنه اش را غيرقابل بخشش مي دانم خودم ، رفتار  من به نوبه. ذره اي تغيير داده باشد 

تو هم  با راستش را بخواهي كامي ، خودم همه اش را مي دانم و ، بله : ناراحتي گفت هيرو با
هرچقدر هم از او  ، تنها وسيله تقدير هم در نجات زندگي ام بوده اما حتي اگر او ، عقيده ام

بعالوه همانطوري كه خودت گفتي  . ناجي من است فراموش كنيم كه او را نبايد اين بدمان بيايد
  . م نامطبوع تر كندبراي مي توانست اوضاع را ،
 ، نه هيرو. را پس مي داد  بسختي تاوانشمطمئناً  اگر تالشي براي چنين كاري كرده بود-

هيچكاري براي اينكه  چون ، است كه نسبت به او احساس قدرداني مي كني نهايت بزرگي تو
كرده  قبالًرا خودت  مطمئن هستم تمام تشكرات الزم . استحقاقش را داشته باشد نكرده است



وقتي كه كسي نمي  مخصوصا ، اما اگر قرار باشد كسي از خانواده ما به مالقاتش برود . اي
تواند به قير دست بزند  كسي نمي . مسئله ايجاد خواهد شد . داند كه او تو را نجات داده است

  . آلوده نشود و
لحظه اي كه  از. د روز گفته بوآن  كه فراست صبح خيلي بد بود كه كلي همان مثلي را گفته بود

به نفع جزيزه است هنوز لحظاتي بيش نگذشته بود  خالصي از شر اين مرد هيرو فكر كرده بود
اكنون مي  خانواده اش را بدرستي حدس زده بود و عكس العملدقيقاً  ولي اينكه كاپيتان ،

يست دليلي به نمي با او . مي كردباتي را بيشتر عص هيرو . من به تو گفته بودم : توانست بگويد
 لحظه آبروي هيرو در گرو تشكر وآن  نزاكتي متهم كند در دست آورد تا بتواند هيرو را به بي

 نبود وعمو وآن  اين نكته اي بود كه كليتون حاضر به قبول اما . تقدير از فراست بود سپاس و
عمويش به طور  . با كليتون هم عقيده بودند ، بعد وارد اتاق شدند زن عمويش هم كه پنج دقيقه

فراست همانطور كه به تو گفته شد يك شياد پست فطرت است و فكر  آن مرد : خالصه گفت
 هيرو . ، مبارزه كنند در مقابل اثر مخربش بر روي سلطان مي كنم تمام كنسول هاي اينجا بايد

 . برخالف تمايل بودو كاري مشكل  فرستادن سليم يا پيام شفاهي تشكر ، رك به تو بگويم ،
چون نمي خواهم يك سفيد  ، تنها به همان دليلي كه تو اصرار مي كني ، دادم ولي انجامش

نخواهم گذاشت  را مالقات نخواهم كرد و اما او . تهم نمايدممرا به بي ادبي  آشغال برده فروش
 نه يا هيچ يك از اقوامم هم پايشان را در خانه او بگذارند و . را به اين خانه بگذارد كه پايش

او  بدون همراه در كشتي ، تمام كه تو ده روز اينكه با يك تشكر كتبي مدركي به دستش بدهم
ديگري با  هم هيچ كار تو ي تو را مورد اخالل قرار دهد وزورآن  بوده اي كه شايد به وسيله

  . او نداري اين يك دستور است
  ... اما عمو نات

  . همه چيز را فراموش كني ا رفته واست به سر ميز غذ حاال بهتر. كافي است هيرو 
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افراد زيادي براي مالقات هيرو به كنسولگري  ، را ترك كردزنگبار  نوراكراين از روزي كه
 پخش شده و ،سريعاٌ داستان عجيب بازگشت هيرو هوليس جوان از مرگ  مدند چونآ

اكنون با ،  هاي تسليت فرستاده بودند كارت كمتر از يك هفته پيش ، كه اروپاييان مقيم زنگبار
قهرمان ماجرا را  كه هرچه زودتر ، مايل بودند و تقديم او مي كردند عجله تبريكاتشان را

 زخمآن  قبل از اينكه به هيچ وجه قصد نداشت برادرزاده همسرش را ، اما اني. مالقات نمايند 
 در اين مورد او از سنگ خارا هم محكم تر بود . كسي نشان دهد به ، شوند هاي بدتركيب محو

كه آنجا  دكتر كيلي توصيه نموده تا گفت كه هيروي عزيز هنوز لرزان است و ميآنها  پس به .
با او آمد  تحت هيچ شرايط در مورد بالي وحشتناكي كه به سرش استراحت كند و مي تواند
مالقات كننده ها مي بايست به  . بهبودي مي شود چون موجب تاخير در روند ، نشود صحبتي
وقتي  ئافودبل نقش ويراگو را ياري مي گرد راضي شوند وآن  شرح ضعيف ماجرا كه در همان
 ، توسط نيم دوجين بانوي كنجكاو افسر پزشك وابسطه به كنسولگري بريتانيا ، دكتر كيلي كه

  . تان بيفزايدمورد بازرسي قرار گرفت نتوانست هيچ نكته اي به داس
به همان اندازه سكوت كرده بود گرچه در مورد او اين را به غلط به فروتني  ستوان الريمو هم

هيرو طبق خواسته زن عمويش وقتش را به بطالت مي گذراند تا توجهات . كردند  تعبير مي
ي چندين روز انزوا بود ول ضمناين كار مت. زخمهايش تخفيف يابد آن  همراه به،  نديگرا

 فرصت داده بود تا راهي براي فرار از كنسولگري بدون اينكه ديده شود پيدا كند حداقل به او
اگر كنسول فكر مي كرد كه موضوع  به كاپيتان اموري فراست نزاكت را به جا آورد و تا نسبت

قصد نداشت در مورد  اصالًهيرو  . پس هنوز برادرزاده اش را نشناخته بود، شده است  تمام
پس اگر  .نهي ديگران توجه كند  به امر و اي كه به آبروي شخصي اش مربوط مي شد همسئل
 اين مهم را به انجامشخصاً  پس بايد،  كليتون قصد نداشتند از طرف او تشكر كنند نات يا عمو

 برود كاله به بيرون ساده بود اما وقتي كه خواست با نقاب وظاهراً  اجراي اين تصميم ... برساند
به بيرون برود اينجا  نمي تواند تنها و هرگز امكان ندارد:  مخالفت كرد ويش ترسيده وزن عم

هر اتفاقي ممكن  و هستند بي تمدنكامالً  مشرق است نه آمريكا چون برخي از مردم اينجا
آنها  پايين جامعه بودند كه حتي زنهايي كه در خيابان ديده مي شدند از طبقات . است بيافتد

سختگيري تاكيد كرد كه عالوه بر غيرعادي  با تعمو نا . شان را مي پوشاندندهم صورت هاي
به  ي ،ضچون سلطان ما . خطراتي هم در پي دارد اربزنگ تنها بيرون رفتن در بودن اين عمل ،

 برده هايي را آزاد نموده وآن  اثر امضا نموده كه بر ده اي راهمعا،  دليل تالشهاي تولي عرب
را پرداخت كنند و هم آنها  توانستند هم مخارج زندگي چون مردم نمي اند ودر شهر رها شده 



ي بود كه زندگي اشان را يبيكاره ها اي بي خانمان وه سياه از دست مزد بدهند شهر پرآنها  به
  .د گذراندن با گدايي با دزدي مي

ري وجود دا هيچ دفاعي براي برده،  توجه داشته باش كه از سيستم قديمي دفاع نمي كنم-
گاهي تاسف مي خورم .  يافتآن  ندارد اما بايد بشود راهي كمتر وحشيانه براي پايان دادن به

ببينند كه بشر دوستي  و ر نمي توانند به اينجا بيايندييخ آدمهاي پرحرف وآن  كه چرا بعضي از
  . همه را به كجا كشانده است ، غيرعملي شان خشك و

گرچه فكر مي  ، بهتر از هيچ مي باشدمطمئناً  ز كار است وولي اين آغا : گفت هيرو مصرانه
  . مي كردندآنها  قديمي را مجبور به نگهداري از كنم بايد صاحبان

  ؟ به عنوان برده-
  . نه به عنوان مستخدم حقوق بگير نه البته كه-

 مردم در اين بخش از دنيا هيچ : گفت نات درحالي كه ته سيگار برگي را قيچي مي كرد عمو
 را كنند كه چرا كسي بايد بخواهد كه آنها درك نمي اصالًآنها .  عيبي در برده داري نمي بينند

 هايشان را آزاد كنند و را وادار كند كه بردهآنها  حتي خود سلطان هم نمي تواند. متوقف نمايد 
  . غذايشان را تامين كنند باشند وآنها  در همان حال مجبور به نگهداري از

مردم مي توانند براي انجام اين كارها پول  هست و هم برايشان كار بوده االنم قبالًولي اگر -
  . پرداخت كنند

كس مي  هر، محل خواب كارگر بود  وقتي تنها موضوع تامين غذا و ، نيست به اين سادگي-
د از اين رو بر موقعيت اجتماعي اش هم بيفزاي زيادي برده را تامين كند و توانست زندگي تعداد

 ، دورشان مي انداخت در زمان پيري هم و كار طاقت فرسا مي كشيدآنها  از به ندرت هم و
 در ازاي كار پول بپردازد كشف نمود پنج جفت دست همان كار بيست و ولي وقتي مجبور شد
قويترينشان استخدام مي شوند  بهترين و به همين دليل اكنون تنها و . دهد پنج برده را انجام مي

شكل اساسي تبديل مموضوع بردهاي آزاد شده بيكار كم كم به يك  . يابند كاري نمي بقيه و
سفيد پوست  مخصوصا يك زن زيبا ، ، در امان نيست كس در خيابان ها ديگر هيچ مي شود و

  .!ها قدم بزند كه هوس كرده در خيابان
 و د چون زبان عربي نبو تازه تنها مشكل هم اين مسئله اي بود كه به فكر هيرو نرسيده بود و

.  عمويش نامفهوم بود ابل خدمتكارانقدر م كه بسيار به يادگيري اش مغرور بود ، سواحلي ،
راتكان مي دادند كه  بعد سرشان بعد لبخندي ميزدند و مودبانه به او گوش مي دادند وآنها 

عكس بوده بركامالً  بعد دريافت كه را به حساب فهميدن حرفش مي دانست وآن  اوايل هيرو



درست به همان اندازه ،  با زبان اصلي تفاوت داردكامالً  كه بلد استباتي بزودي فهميد ز . است
يكي از زبان  ندانستاو با  . داشت كه فرانسه خانم پشبوري با زبان موسيو ژول دوبيل تفاوت

مسئله به فراست را بيابد ولي اين  نمي توانست راه منزل كاپيتان ، شناختن شهر هاي محلي و
كه نه تنها انگليسي  او گماشت زن عمويش مستخدمي شخصي بنام فريده براي. زودي حل شد 

  . شناخت بلد بود بلكه شهر را همچون كف دست خود مي
راگو يبيشتر خدمه و و اطمينان داد كه خانه اي كه توسط كاپيتان فريده در جواب سئوال هيرو ،

ومه شهر با فاصله حدر  در منطقه اي آراستر ه است واشغال شده توسط همه اهالي شناخته شد
معروف به خانه محل مردم  بين اي معادل يك چهارم مايل از كنسولگري ها قرار گرفته است و

كنده كاري آن  هايي روي كه دولفين دولفين ها است زيرا روي سردرش كتيبه اي وجود دارد
مشجر و پر درخت است كه مقبره  به حياط يك گورستان قديميآن چون شرق  شده است و

 . باشد محال است كه اشتباه گرفته شود مي خانوادگي درياساالر پرتقالي و همسران عربش
ثابت شد كه عمالً  بايست راحت ترين بخش باشد مي بود كه گرچهآنجا  تنها مساله رسيدن به

ان شهر هنگام گردشها يا سواري در ميد زنگبار مشكلترين است چون گرچه اروپاييان مقيم
زن عمو اجازه نميداد كه برادرزاده اش تا زمان بهبود مطمئناً  ،خنكي عصر را باب كرده بودند 
توانست در باغ كنسولگري  او تنها مي. ملحق شود  ان گردشيننيافتن زخمهاي صورتش به چ

  . ي يافترو خود را به معناي واقعي زندانيبود و ه قدم بزند كه برايش بسيار خسته كننده شده
يك تراس سنگفرش شده كه درها و . و پر سايه بود  باغ گرچه چندان بزرگ نبود ولي خنك

شدند با گلدانهاي سفالي  باز ميآن  همكف به هاي طبقه پنجره هاي سبك فرانسوي اتاق
جاده هاي آن  كوتاهي به باغ وارد ميشد كه در رنگارنگ مزين شده بود و از طريق پلكان

كاشته و در نهايت به استخر كوچكي پر از  شده بود كه در دو طرفش گلباريكي ساخته 
در  . را پر كرده و باغ پر از درختان نخل بود عطر ياسمن هوا . گلبرگهاي نيلوفر منتهي ميشد
بپاش و لوازم آتابستاني كاهگلي مملو از گلدانها و  يك خانه، انتهاي باغ درختان پرتقال 

ه دار را پنهان ميكردند كه تنها توسط باغبان و نگهبان شب مورد ميل و يك در كوچكباتي باغ
  . ميگرفت استفاده قرار

. شنيده ميشد زنگبار  ديواري بلند باغ را احاطه ميكرد كه از آنطرفش سر و صدا و غوغاي
، حماالن  غژ غژ گاري، آب  صداهايي از قبيل فرياد نارگيل فروش و فروشندگان ميوه و

 سنتور و ختنوانصداي ، خنده ، ناسزا ، دعوا ، وراجي غيبت كننده ها ، ا صداي بازي بچه ه

 ولي در آنسوي ديوار تنها بوي گل بود و سايه. عر عر االغها و پارس سگان ولگرد ،  لطب



 مثل اينكه اين باغ كوچك در كنار رودخانه اي . دهنده بودآرامش كامالً  درختان سبز كه
  . خروشان باشد
اكنون خشمگينش  وليآمد  يگري اين محيط بنظر هيرو مناسب و دلچسب ميدر هر زمان د

اي كاش اكنون  كرد كه آرزو مي، قدم ميزد آرامي  هاي باغ به خيابان كرد و در حاليكه در مي
 دلفين بر سردرش مي در شهر بود و بدنبال خانه اي در كنار قبرستان قديمي با كنده كاري

برايش زجر آور شده  ل و باطل بگردد و كم كم اين موقعيتعادت نكرده بود كه عاط.  گشت
 تاجران برده بود نمي بود چون تا زماني كه مديون سپاسگزاري به يكي از بي آبروترين

شد و دين خود  اينكار انجام مي ار مبارزه كند و وقتي كهبنگزتوانست آزادنه با برده داري در 
داد تا او را از  انجام ميآمد  از عهده اش برمي كه يپرداخت بدون هيچ ترديدي هر كار را مي

از اين احساس  اصالًدستانش بسته باشد و  زمان مثل اين بود كهآن  اما تا . جزيره بيرون كند
خانواده اش و بدون اينكه ديده شود از  بود تا بدون همراهي بايد راهي مي. آمد  خوشش نمي

  . خانه خارج گردد
فاصله  . ترين روز ناگهان راه حلي براي اين مشكل پيدا شد سه روز بعد در كسل كننده

ظاهراً  كاري كه . گشت مي رپشد با خواب نيمروز  خنكتر مي هواكه طوالني بين ظهر و عصر 
هيرو اتالف وقت بود و نميتوانست بفهمد چگونه سفيد  عادت شده بود و بنظر زنگباردر 

هم طبق  بعدازظهر آن در . ر به تنبلي بگذارنندرا اينطو توانند بخش اعظمي از روز پوستان مي
صداها به زمزمه اي خواب آور تبديل شد كه چندان بلندتر  شلوغي و، معمول با گذشت صبح 

 حتي كالغها و سگان ولگرد هم . به ساحل ميخورد نبود از صداي امواجي كه در دوردست
وزنه سنگيني هيرو را عذاب  ديگر حس باطل بودن چون به خواب رفته بودند و يكبارظاهراً 

آن  موقعيتي كه قرار داشت وضعش چندان بهتر از كل ماجرا مسخره بود و در اين . داد مي
داشتند و تنها مجاز به خروج از خانه با پوشش  ها زندگي محصوريمسرازنان عربي كه در حر

  . و نقاب بودند نبود
 ؟ به فكرم نرسيد قبالًچرا  ! البته كه خودش است ! كرد خودش است ناگهان هيرو فكر

 . به صدا در آورد هو زنگ كوچك برنجي را براي احضار فريدآمد  بالفاصله از تختش پايين
به مالقات يك مالك بالقوه در چند مايلي شهر در ساحل  آنروز عصر عمو نات و كليتون
گرفته شده  رسيد تصميمآنجا  شد به طريق دريا راحت تر مي شرقي جزيره ميرفتند و چون از

را در اين سفر دريايي همراهي كنند ولي در حين آنها  كريسي هم هيرو و، بود كه زن عمو اني 
اين . كشتي بمانند  حدود يكساعت طول خواهد كشيد خانمها در احتماالً مالقاتشان با او كه



ود ولي موقعيتي به وج . ت دادنش موجب تاسف بودسخانه ميشد و از د اولين خروج هيرو از
هيرو با اين فكر كه انجام وظيفه مهمتر از  . بود كه از دست برودآن  از مي آورد كه با ارزشتر
بيدار كند  بعدازظهر كه او را از خوابآمد  را تسلي داد و وقتي كريسي تفريح است خودش

آنها  كرد و اصرار نمود كه برنامه سفرشان نبايد بخاطر او تغيير دهند و بهتر است سردرد را بهانه
 عمو مراقب او خواهد بود پس نيازي به ماندن زن هو بگذارند او استراحت كند چون فريد رفته
 او بهم بزند فقط او را بيشتر ش نيست و در واقع اگر برنامه گردششان را بخاطريدخترعمو و

  . ناراحت كرده اند
 ه دقيقه بعد از رفتند . بود تركش كنند و بقيه كارها سادهآنها  همين حرف آخري باعث شد كه

كرد كه لباس بيرون زنان عرب  مي چادر سر هخانه تابستاني داشت به كمك فريد هيرو درآنها 
ميپوشاند و تنها يك روزنه  پايش را لباسي سياه رنگ و بدون مدل و ساده كه از سر تا. بود 

ولي خودش پوشيد بسيار گرمش شد  را روي لباسآن  وقتي . باريك براي چشمها داشت
خواست  چون مي . ظاهر شود توانست جلوي كاپيتان فراست بدون لباس كامل و رسمي نمي

و هيرو آنا هوليس هرگز  در اين مالقات بسيار با وقار باشد پس بايد گرما را تحمل ميكرد
جزئي مانعي بر سر راهش  كسي نبود كه بر سر سبوي شكسته گريه كند و يا نگذارد مسايل

كاپيتان فراست ابالغ نمايد  ت تشكراتش را بهستوان تنها طريقي بود كه ميشوند پس اگر اين 
  . شد مي د بهمين طريق انجاميو ثابت كند كه اشتباه ميكرده پس با

داشت و  هيرو كفشهايش را درآورد تا يك جفت دمپايي بي پاشنه كه روي پنجه اش منگوله
سمت در باغ  منها و برگهاي ريخته شده بهبعد از روي چ. فريده برايش آورده بود را به پا كند 

آن  در صداي لوالي در بلند شد ولي هيچكس، در حاليكه فريده در را باز ميكرد . رفتند 
 باريك بدبو را بشنود و و يا ببيند كه دو زن در گرد و خاك داغ يك كوچهآن  اطراف نبود كه

  . در را پشت سرشان با دقت بستند
داده شده بود اما در بيرون گرما و بوي بد آب  تازه خنك از زمين هواي باغ پر از عطر گل و

كرد اما بجز يك  نگراني برگشته و پشت سرشان را نگاه مي فريده مدام و با. شهر بيداد ميكرد 
با سرعت به راهشان آنها .  بو ميكشيد كسي در كوچه نبود شغالها راآسگ ولگرد الغر كه 

اگر هيرو . به خيابان پنبه دوزها كه نسبتا هم شلوغ بود رسيدند  ادامه دادند تا پنجار يارد بعد
بي اساس بودنش ثابت شد چون هيچ سري به فوراً  تغيير لباس داشت شكي هم به عدم تاثير

هيرو . منظره اي عادي هستند زنگبار  در، بود كه زنان پوشيده آشكار  برنگشت وآنها  سمت
ت سرش را بنگرد چون هيچ منظره جالبي در اين كه برگشته و پش به هيچوجه وسوسه نشد



در . در جمعيت رنگارنگي كه خيابانها را پر كرده بودند نميديد  بدبو يا هاي باريك و خيابان
 شغالها و كثافتها و جمعيتي كه با هم مشغول صحبت بودند باز ميآ حاليكه راهش را از ميان
  . و خشم بود كرد تنها احساسش تنفر

آنهم بدون  . بريزند ي بود كه مردم اجازه داشتند زباله هايشان را درخيابانهابروريزآباعث 
چه فكري بودند كه  اروپاييان در !همه مگس  اينكه فاضالب مناسبي وجود داشته باشد و اين

 تمدن ندانند كه اين حتي اگر اين مردم بي، دانند  كه ميآنها مطمئناً  . دادند اين اجازه را مي
كنند كه  وارد نمي شود چرا به دولت سلطان فشار نجر به بيماري و اپيدمي ميهمه كثافت م

پرپيچ و خم را گشاد  هاي باريك و نيمي از اين خانه هاي بدنما را خراب كند و اين خيابان
چه چيزي  ! كهواقعاً  ! كند بايد در اين مورد با عمو نات صحبت. اين وظيفه آنهاست  ؟ نمايد

اي و احساساتي هاي  فقط نويسندگان افسانه ؟ افت و جهل وجود داشتمورد كث رويايي در
ربهداشتي را رويايي و غيتوانند درختان نخل و شهرهاي  بي فكر كوچولويي مثل كريسي مي

توصيف كند بايد از دو چشم كور  را اينگونهزنگبار  هر كس كهمطمئناً  شايان تصور بنامند ولي
، رود توجه داشته باشد  كه مي و بيشتر از اينكه بجاييهير ! و از حس بويايي ضعيف باشد

مغازه ها را پشت سر  باالخره. گذاشت  هايش را مي حواسش معطوف به محلي بود كه قدم
چهار طبقه و برج  رامتر شهر رسيدند جايي كه خانه هاي عرب سه ياآش بخگذاشتند و به 

كم بود كه صاحبان  بين منازل بقدري فاصله . مانند در دو طرف خيابان باريك ساخته شده بود
هاي همديگر را  دست توانستند از پنجره هايشان خم شده و از باالي سر عابران خانه ها مي

  . بگيرند
كركره هاي چوبي كه در طي روز  در حال غروب بود ولي هنوز هوا گرم بود وتقريباً  خورشيد

با وزش باد صداي خش خش  . بگيرند شدند تا اولين خنكي عصر را بسته بودند كم كم باز مي
اكنون جاده گشادتر شده بود . رسيد  مي برگهاي درخت نارگيل همراه با صداي امواج به گوش

در  . گياهان فاصله بين منازل را پر كرده بودند در اينجا . كرد و هيرو رطوبت دريا را حس مي
يك در آهني  . وشانده بودندنرده اي آهني را پ،  يك پيچك وانتهاي خيابان يك ياس سفيد 

رويش نقش اسلحه اي پرتقالي كنده كاري شده  زنگ زده بين ستونهاي سنگي خرد شده اي كه
در سايه ديوار و پيچكها نيم دوجين سنگ آن  بود در گوشه ساختمان قرار داشت و پشت سر

فته بود همين قبرستان كوچكي كه فريده گ . قبر قديمي از ميان علفهاي هرز سر برآورده بودند
هاي  روي در ميخ . صورتي رنگ چهار طبقه ايستادند مقابل يك خانه قديمي آنها در . بود

زمانهاي قديم بود كه اعراب درهاي خانه هايشان را بدين  برنزي كوبيده شده بود كه يادگاري



زي هاي در حال با كتيبه اي با نقش دلفين. داشتند  محفوظ مي طريق از حمله فيلهاي جنگلي
 ميآن  باز بود و حياطي بزرگ با حوضي كه فواره ها در در. باالي در قرار گرفته بود 

  . كردند سالنه كناري لم داده و با يكديگر صحبت مي شد و مرداني كه رقصيدند ديده مي
را در رداهاي بلند و سفيدي كه به زيبايي رويش  ويراگو دي از خدمهنهيرو بسختي چ

با نگاهي به باال هيرو متوجه شد . عمامه هاي تميز شناخت  ه لنگها وگلدوزي شده بود بهمرا
صداي زنان  . ساختمان رو به بيرون و به ايوان هر طبقه راه دارد كه خانه چهار طبقه و پله هاي

هم آنها  اعضاي خانواده ، كرد كه غير از افراد ممتاز خدمه كاپيتان مي و نواختن ماندولين ثابت
جواب نداي دربان پير يك زن كوتاه قامت سياه و  رد . كنند زندگي مي گاين خانه بزر در

به او بگو براي چه  : هيرو به فريده گفت. و با كنجكاوي نگاهشان كرد  دويدآنها  چاق به سمت
 شود و اتاقي كه بتوانم اينها را درآوردم و خودم را بپرس آيا جايي آينه پيدا مي آمده ام و از او
  ؟ مرتب نمايم

رسيد اشاره كرد  بلندي مي زن سياه لبخند گرمي زد و به سمت باال بطرف پله هايي كه به ايوان
ميزهاي منبت كاري شده كوچك  و از يك گذرگاه طاقدار به اتاقي پر از فرشهاي ايراني و

كوزه هاي سفالي پر از  برنجي حكاكي شده و قفليك جفت صندوق با  . راهنمايي شان كرد
 قابي درخشان و زيبا كه ينه قدي بزرگ درآقال در اتاق قرار داشتند و يك شكوفه هاي پرت

حرارت تابستانهاي متمادي و  گرچه آينه در اثر.تمام فضاي يك ديوار را گرفته بود تقريباً 
 كه منعكس ميكرد هنوز لكه داشت ولي شكل تيره ايو زنگ زده بود ، رطوبت موسم باران 

چادر به هيچ عنوان شكل  نشان دهد كه يك پياده روي كوتاه باواضح بود كه به هيرو آنقدر 
  . ظاهري اش را بهتر نكرده است

اش چسبيده بود و لباسش نه تنها به طرز وحشتناكي چروك  موهاي عرق كرده اش به پيشاني
دمپايي هاي منگوله دار به همان آن  پشتش چسبيده بود و شده بود بلكه بخاطر رطوبت به

 رسيد كه كفش بايد به فكرش مي. پوشيدن چكمه در يك سالن باله  ب بودند كهاندازه نامناس
اما افسوس خوردن فايده اي نداشت و او فقط ، همراه خود بياورد  هاي خودش و يك شانه را

شد و چون كاپيتان هرگز او را به  فراست همانطوري كه بود روبرو مي بايست با كاپيتان مي
 . افتي و ژوليده نديده بود پس اشكالي در ظاهر فعلي او نميپريشان  شكلي غير از ظاهر

گفت كه منتظرش  هفريدعرق پيشاني اش را پاك نمود و لباس چروكيده اش را تكاني داد و به 
  . بماند



دنبال كرد ، بعد تا يك ايوان  به ايوان برگشت و زن سياه چاق و قد كوتاه را تا پلكان ديگري
 . هايش به روي نخل ها و دريا باز مي شد ي شد با سقف بلند كه پنجرهوارد اتاق نهايتاًديگر و 

هايي با رويه ي ابريشمي  هاي بيشتر و كوسن ايوان مبلمان اتاق مثل اتاق قبلي بود ، ولي
زني با چشمان سيه  . در گوشه ي اتاق قرار داشت داشت ، يك كاسكوي سفيد با تاج زرد نيز

سبزي با شلوار ابريشمي سوسني رنگ و يك بلوز  ادآزك ينوتو پوست طاليي رنگ ملبس به 
نشسته بود ، همچنين دختر بچه اي سه يا چهار ساله  زرنگار مزين به زيورآالت نقره در اتاق

ان راهنمايي نهيرو متوجه شد كه اشتباهي به بخش ز . كرد مي بازيآنجا  با لباسي مشابه در
 يا يكي ديگر از اعضاي خدمه ي كشتي است حاجي رئلوب خانواده يحتماً  شده است و اين

 احتماالًسياه يا حتي ذهن فريده خطور نمي كرد كه او  مستخدمه يآن  هرگز به ذهنآشكارا  .
 مثلآشكارا  زن روبرويش هم . به حضور مردي برسد ميخواسته بدون نقاب و بي همراه

ست برداشت و با چشمان بچه گربه ي ايراني اش د دختر بچه از تعقيب . خودش دستپاچه بود
  . كرد گشاد و خيره اش با عالقمندي به او نگاه
 ؟ نه رئلوب ، مگر فكر ميكنم اشتباه شده باشد ، خانم : هيرو با عدم اطمينان به انگليسي گفت

داد و چيزي گفت كه  او به سمت مستخدمه ي سياه برگشت كه او هم با شدت سرش را تكان
ترديد به انگليسي من و  و باآمد  در اينجا زن جلو . ون استهيرو خيال كرد يعني حاجي بير

  ؟ بزنيد با من حرف ...مي خواهيد  ... شما : من كنان گفت
زندگي اش  براي اولين بار در. صدايش صاف و مردد بود و درست به همان جذابيت صورتش 

چقدر  د وموجود زيبا ، بسيار كوچك و نرم بو . كرد ، هيرو احساس بي دست و پايي مي
  . عاج خوش تراش ، مثل اثر استادانه اي از سوگلي يك سلطان نقاشي شده روي

اشتباه متوجه  كنم مستخدمه در واقع مي خواستم كاپيتان فراست را ببينم اما فكر مي ... بله-
  . متأسفم ... شده

  ؟ البد ... تأسفي نيست او زود مي آيد ، شما منتظر مي شويد-
ناخوانده اش  يك ايوان كه رويش نازبالش قرار داشت اشاره كرد و مهمان او با شكوه تمام به

داد كه او با  بنشيند ، بعد برگشت و دستور كوتاهي به زن سياهآن  را دعوت نمود كه روي
، ليوانهاي شربت  سرعت رفت و بالفاصله با دو زن ديگر ، با سيني هاي خوراكي شامل

قرار داشتند به  دفي كار چين كه در پايه هاي طالييي و قهوه در فنجان هاي كوچك صشيرين
  . اتاق برگشت



شربت را برميداشت چون قهوه  هيرو قهوه را برداشت ولي با چشيدنش آرزو نمود كه كاش
شكل شيريني  . خفه شدن مشكل ميكرد زيادي شيرين و پر از تفاله بود كه فرو دادنش را بدون

را آن  اميدوار بود لبخند مودبانه اي باشد نچهآود ، پس با ها هم به همان اندازه برايش ناآشنا ب
تي سيني ها را روي حشده گاز زد ، ميزبانش برا محتاطانه به يك بادام پوست گرفته . رد نمود

وقتي پرده ي پشت  . حركت دست مرخص نمود ميزهاي مختلف جا داد و مستخدمانش را با
شما خيلي خوب انگليسي صحبت مي  : گفت دسرشان افتاد هيرو براي اينكه حرفي زده باش

  . كنيد
 نه ، نه ، عامره خوب صحبت ميكند : ميكرد گفت تعارفزن خنديد و با ژستي زيبا در حاليكه 

  . نه من
  ؟ عامره-
  . زهره هستم دخترم ، من-

زن .  ماما : گفت بچه محكم در حاليكه انگشتش را از دهانش درمي آورد و اشاره ميكرد
.  كوچكي انجام داد و تواضعآمد  بچه جلو. و چيزي به عربي گفت كه هيرو نفهميد لبخندي زد 

روشني پوست  چون پوست صورتش رنگش بهآمد  به نظر دختر همچون مادري نمي اصالً
لباس  حتي در يك . هيرو بود و چشمان و موهاي مجعدش بيشتر قهوه اي بودند تا سياه

 و براي يك لحظه هيرو شك كرد كه سوالش را قشنگ مي توانست بچه اي اروپايي باشد
زنه بود  اشتباه فهميده باشند ، اين خانواده ي حاجي رئلوب نبود بلكه متعلق به باتي باتر چند

وگرچه ...  سفيد با چنين زن جوان و دوست داشتني امكان نداشت باتي پير و مومطمئناً  اما
بعد از نوه هايش به  فرزنداني داشته كه سالها ورد كه شنيده بود سلطانآهيرو به ياد  ... عربها
  . مده بودندآدنيا 

مي كني خب پس تو انگليسي صحبت  : و گفت او احترام بچه را با وقار مناسبي پاسخ داد
  . بايد خيلي باهوش باشي ؟ عامره

  ؟ بله ، اسم شما چيه : كرد بچه مغرورانه تصديق
  . هيرو ، هيرو هوليس-
  . اسم عادي نيست-
  . است ، يك اسم يوناني است سم منا-
  ؟ يوناني هستي-
  . نه ، آمريكايي هستم-



  ؟ چيه مريكاييآ-
 . داده نشد كودك را از اينگونه صحبت كردن منع نمود ولي توجهي به او نشانآرامي  زهره به

  ؟ آمريكا كجاست : عامره دوباره پرسيد
  . قرار دارد سوي دنياآن  كشور بزرگي است كه در-
  ؟ آنطرف چقدر-
  . دنيا ها و مايل ها ، چند صد مايل آنطرف خب ، مايل-
  . باشي پس بايد كوسه ها و نهنگ و پري هاي دريايي رو ديده ؟ شما با كشتي اومديد-
  ! گ بله اما پري دريايي نه ، خودت تا به حال ديديهنكوسه و ن-

يه بار ديدم  : رمانه گفتو محآرام  را تكان داد و به هيرو نزديكتر شد و با صداي بچه سرش
  . عمو باتي گفت كه فقط يه ماهيه ولي

  . با پري هاي دريايي دارند اين مشكلي است كه همه : هيرو موقرانه تصديق كرد
 هيرو نگاه كرد و بعد ناگهان به چهره ي تو با دقت و صداقآمد  عامره يك قدم ديگر جلو

هاي هيرو را سرخ كرد و با تعجب  گونه اين گفته ي بي تزوير ناگهان . دوستت دارم : گفت
هديه اي غير منتظره و دوست داشتني  متوجه شد كه از اين گفته محظوظ شده است مثل اينكه

چنين چيزي  قبالًنداشت ولي هرگز  نه اينكه به تعريف و تمجيد عادت. دريافت كرده باشد 
كامالً  به روشيآنها  انسته بود باهرگز نتو و كار نداشت و تا به حال با كودكان سر. نشنيده بود 

كند و اكنون اين بچه ي كوچك در لباس قشنگش او  زنانه كه بين همساالنش معمول بود رفتار
كرد به طرز احمقانه اي از اين چاپلوسي  فكر مي،  بود را بايك جمله كوتاه خلع سالح كرده

 . من هم دوستت دارممتشكرم  : لبخندي زد و گفت او كه قرمز شده بود. ست اگرم شده 
چرا  : را با اطمينان گرفت و گفتآن  عالقمند كوچكش ورد وآدستش را با ترديد جلو 
  . است موهايت كوتاه و مسخره

چسبيده بود  چون اينقدر به هم : ولي هيرو فقط خنديد و گفت ! عامره : نرمي گفته مادرش ب
  . كه ناچار شدم بچينمش

  ؟ چطوري به هم چسبيده بود-
  . طوالني است داستانش خب-

شنيده شد و پرده ها كنار  ولي داستاني بود كه ناگفته ماند چون صداي قدمهاي سريعي در ايوان
برگشت و براي لحظه اي خيال  زده شد و هيرو در حاليكه هنوز دست بچه را در دست داشت

اس خدمه فراست درست مثل لب لباس ساحل كاپيتان . كرد كه با يك غريبه روبرو شده است



دوخت و مدل اروپا هم . داشت  با لباس لكه داري كه در ويراگو مي پوشيد فرقكامالً  اش
قرمز رنگ كه رويش كت گشاد و تيره  نبود ، بلكه يك لباس سفيد بلند و گشاد بود با كمربندي
صرف نظر از موهايش كه  . شده بود رنگي پوشيده بود كه استادانه زري دوزي و نقره دوزي

تري باشد كه هيرو از  خوش لباس هاي ده نبود مي توانست برادر خوني هر يك از عربپوشي
 آراستگي شرقي حتي در مورد موهايآن  كنارشان در خيابان گذشته بود و براي هماهنگي با

بيشتر يك رال است تا يك  خورده ي بلوندش و رنگ چشمانش مي شد گفت كهآفتاب 
  . اروپايي

 فراست به يك نگاه آشناي شاد داد ، ش را در صورت كاپيتانتعجب براي لحظه اي جاي
صدايش هيچ اثري  . چه افتخار غيرمنتظره اي خانم هوليس : تعظيمي كرد و خيلي رسمي گفت

و هيرو مقاومت كرد كه جواب تندي به او ندهد  از زخم زبان نداشت ولي صورتش اينطور نبود
تم سري زده باشم آقا ، تا تشكرات عمو و خواس فقط : ، در عوض با همان لحن رسمي گفت

در نجاتم و سالمت رساندنم به زنگبار ، كرده ايد  زن عمو و خودم را براي تمام آنچه برايم
  . هستيم ما بسيار مديون شما . ابالغ كنم

را ورانداز كرد بعد  كاپيتان فراست همانجا دم در ماند و به مدت نيم دقيقه تمام با جديت هيرو
يك افتخار بود خانم  : بود حالت خنده به چشمانش بازگشته. با صميميت تعظيم كرد دوباره 

 ؟ مايو شما را همراهي كردندآقاي  يا ؟ مده اندآهوليس ، آيا عمو يا زن عمويتان هم با شما 
  . تنها نيامده ايدمطمئناً 

يكي  . نه : گفت . بماندآرام  كه سرخ شده است اما تالش كرد كه هيرو با عصبانيت متوجه شد
همراهي كرد ، چون متاسفانه زن عمويم بعدازظهر گرفتار بود و عمويم  از مستخدمان خانه مرا

 يك مالقات رسمي داشتند كه نمي توانستند به وقت ديگري موكولش كنند مايو همآقاي  و
مان را تشكرات ... خواستم اين مالقات را به تاخير بيندازم تا تشكراتم ، ام ولي چون من نمي

  .آمد  ، نتوانستم صبر نمايم ، نبايد از ديدن من تعجب كرد چون گفته بودم كه خواهم ابالغ كنيم
بگويم كه خانم  بله ، گفته بوديد ، نه تعجب نكردم ، و بگذاريد : كاپيتان فراست نيشخندي زد

ر بفهمم ميكنم اگ هوليس آسوده ام كرديد ، بايد شما را زيادي راستگو حساب كنم ولي تعجب
ا اينكه يبه اينجا  مايو هيچ كدام از قصد شما در مورد آمدنآقاي  كه عمو و زن عمويتان و

  . اكنون كجا هستيد اطالع داشته باشند اصالً
  ... آنها...  آنها عمو و زن عمويم مي دانند كه مديون شما هستم ولي : گفت هيرو به سردي



 ! مي فهممكامالً  . دبنابيا در اين بعدازظهر متأسفانه نتوانستند فرصتي براي همراهي شم-
نميكنم وقتتان را در  همينطور اين را كه اكنون كه شما ماموريتتان را انجام داده ايد فكر

اينجا به تفسيرهايي  اينجا بوستون نيست و مالقاتتان از . بازگشت به كنسولگري تلف كنيد
اين را قبل از اينكه  فكر دباي . نمي كندخواهد افزود كه مطمئن هستم خانواده تان را راضي 

  . گردند شما را به اينجا مي فرستاند تا تشكراتتان را ابالغ كنيد مي
بايد درك كنيد كه  اوه ، ولي : هيرو در حاليكه ابروهايش را باال مي برد پيشدستي كرد و گفت

 ه از دست برود ،نمانده ك پس از گذراندن بيش از يك هفته در معيت شما ديگر آبرويي باقي
  . دهم بنابراين هر كاري كه بخواهم مي توانم انجام

،  راحت باشي هايي كه كرديم تا بعد از تمام مراقبت . اي بدجنس : كاپيتان سپاسگزارانه گفت
  . صرف نظر از ذكر تمام تالشهايي كه كرديم تا اخالقت فاسد نشود

بيشتر  ارهاي خالفتان را ببينم نه فكر ميكنممنظورتان قفل كردن در كابينم است كه مبادا ك اگر-
دست داشت  هيرو بلند شد ، هنوز دست بچه را در . مراقب امنيت خودتان بوديد تا اخالق من

مي  چه محموله اي در ويراگو حمل : لباس چروكيده اش را تكاني داد و همينطوري گفت
  ؟ كرديد

  ؟ همچنان فضوليد خانم هوليس-
  . فراست ست كاپيتانهمچنان برايم جالب ا-

جوان نيروي  جنس غيرقانوني نبود وگرنه دوستآشكارا  : كاپيتان خنديد و به سبكي گفت
آن را  شدن با كرد ، او شكاكترين آدمي است كه من بدشانسي روبه رو دريايي ما ولمان نمي

  . داشته ام
و من نمي فكر مي كنم فقط شما را خيلي خوب مي شناسد :  با لحني دلنشين گفت هيرو

آن  ، اثري از همان طور كه خودتان مي دانيد در محموله اي كه ستوان الريمور گشت . شناختم
 اقرار دادم مي كنم كه هنوز برايم . ، جايي خالي كرده بوديد نبود اي كه شب قبل از آن محموله

  . كنيد ، نمي فهمم چرا اين قدر مرموانه رفتار مي جالب است چون اگر برده نبود
 آن خواهان اموال ديگري غير از برده هم هستند كه عده اي:  اپيتان فراست بخشكي گفتك

  . باشند مثل اسلحه
  . پس اسلحه حمل مي كرديد ... منظورم ؟ چه ؟ اما براي ؟ منظورتان اسلحه گرم است اسلحه-
  . من چنين حرفي نزدم-



 رديدكولي مي :  گفت ، اشدشكل بسته هاي سنگين كه فكر كرده بود جسد ب هيرو با يادآوري
را براي خودتان آن  ؟ يا شايد هم ، ولي چرا كسي اين همه تفنگ بخواهد بودند ، البته كه تفنگ

  ؟ خواستيد مي
  . ؟ خداي من نه براي خودم-

من مرد صلح  : چون خنديد و ادامه داد . كاپيتان شد مثل اينكه اين فكر خيلي باعث تفريح
اما اين بدان معني نيست كه حاضر نباشم  . متنفرم تفنگ ا و رفتارطلبي هستم كه از سر و صد

 . تجارت تجارت است و كاسبي انواع مختلفي دارد . آورم به دستآنها  پول خوبي از فروش
، ولي بهتر نيست قبل بازگشت خانواده تان از  عجله بيندازم ، دوست ندارم شما را به مي دانيد

  ؟ يد كه متوجه غييبت شما نشوندبرگرد شانبعدازظهر سفر دريايي
 . ، لبانش را گزيد خودش به خاطر اشتباهش ازباتي بعد عص و ... شما از كجا مي داني كه-

  . پر كرد ، فضا را خنده تنفرآور و آشناي كاپيتان فراست
خانمها به  ، اين ، قصد نداشتم ديدار طوالني داشته باشم نگران نباشيد:  هيرو بسري گفت

بچه كه هنوز  به سمت زهره تعظيم تشكري كرد و بعد به سمت . ن پذيرايي كردندگرمي از م
  . بروم ، من ديگر بايد خداحافظ عامره:  دستش در دستش بود رو كرد و گفت
  ؟ باز هم برميگردي:  انگشتان كوچك دستش را بزور كشيد

ي شود اگر تو ، ولي فكر مي كنم خيلي عالي تر م خيلي خوب خواهد بود ؟ براي ديدن تو-
  . تيب اين كار را بدهمربايد ت . آمده و مرا ببيني

  ؟ يادت كه نمي ره-
  . نه يادم نمي رود-

 موقرانه قول داد و بعد لبخند ديگري به سمت مادر بچه زد و از پرده اي كه كاپيتان هيرو
خداحافظ :  هيرو با لبخند مودبانه اي دستش را دراز كرد . برايش نگه داشته بود بيرون رفت

ترجيح مي  در واقع . احتياجي نيست كه زحمت كشيده و با من پايين بياييد . كاپيتان فراست
كاپيتان فراست دست دراز  . يابيم فريده منتظر من است و ما خودمان راه را مي . دهم كه نياييد

 ، ولي شايد توانيد خانم پري دريايي مطمئن هستم كه نمي:  شده را نديده گرفت و گفت
  . بگذاريد تا پله ها مشايعتتان كنم

آنها  زن چاق قد كوتاه كه با حوصله در ايوان چمباتمه زده بود با ديدن .آمد  همراه او كاپيتان
انداخت  هيرو نگاهي به باغ . از جايش بلند شد و با قدمهاي كوتاه رفت كه فريده را صدا بزند



نطر نمي  از خيابان اينقدر بزرگ به . تاز درون چه خانه بزرگي اس:  و فقط براي صحبت گفت
  ؟ بچه مسحور كننده فرزند كيستآن  . رسد

  . فرزند من است-
  ... اما ؟ فرزند شما-

فرزند :  و بنرمي به سمتش برگشت و گفت . حرف در چهره هيرو نمايان شدآن  تمام معناي
  . ؟ هيچ وقت نگفته بوديد كه ازدواج كرده ايد ؟ يعني شما

  . ام دهازدواج نكر-
  ... پس-

كاپيتان فراست  ، با ديدن گونه هاي سرخ شده و حالت ترسيده چشمانش . هيرو مكث كرد
مشرق است و  ، اين يك رسم قديم احتيجي نيست اينقدر شوكه به نظر بيايي:  خنديد و گفت

شيلينگ و يك  دوازده سال پيش چند . مجرد هستند قبالًبسيار مناسب كساني مثل من كه 
  . انجام داده ام بهترين معامله اي بود كه تا به حال . چلوار دادم و زهره را خريدم قواره

  ؟ او را خريديد-
 اون وتمي خواست دخترك را به چارلز  از يك برده فروش متقلب در الگوس خريدم كه-

از مناطق  احتماالً ... گيرش آورده بود خدا مي داند از كجا . مزارع شمال آمريكا بفرستد
البته از طرف من  . لهجه محلي بلد بود الي چون عربي حرف مي زد و فقط چند كلمه اي ازشم

، گرچه بايد  برايش افسوس نخوردم فقط يك ژست عاطفي بود ولي چيزي بوده كه هرگز
  ... بگويم

لباسش را با دستانش جمع كرد و از پله ها  . بشنود اما هيرو ديگر صبر نكرد كه بقيه اش را
، چادر مچاله  ناگاه از يك دوجين چشم كنجكاو . بود فريده در حياط منتظرش . يدپايين دو

از در باز بيرون پريد و در خيابان ساكت شروع به دويدن  شده را قاپيد و به سر كرد و با عجله
  . فرار مي كند مثل اين كه از طاعون . كرد

داشت كم كم خنك  هوا . آسمان باالي سرش از آبي كمرنگ به سبز كمرنگ تبديل شده بود
آن  ، كه خانه ننگ آورآن  اما هيرو با عجله از . مي شد و خيابان ها پر جمعيت تر مي شدند

تنه آن  به جمعيتي كه به و در اين راه توجهي . توجهانه واردش شده بود دور مي شد يقدر ب
و كلي حق  چقدر عمو نات . نداشت ، مي زد يا زيبايي مناظري كه از كنارشان مي گذشت

 اينكه اينقدر احمقانه خودسري كند بايد به به جاي . داشتند كه او را از رفتن نهي مي كردند
 كه حتي آبروي مردها در كنار فراست در خطر است بارها به او گفته بودند . گوش مي دادآنها 



 . ه شوندداشته باشند يا حتي در حال صحبت با او ديد ، چه برسد به زماني كه با او ارتباط
بقبوالنند كه يك پيام شفاهي تشكر هم به چنان مردي يك  چقدر تالش كرده بودند كه به او

به مالقات مردي رفته بود كه عمالً  ، ها گوش دهدآن اينكه به ولي او در عوض . امتياز است
يك تاجر برده آفريقايي به قيمت مشتي سكه نقره و يك قواره  موجودي كه از . كنيز دارد

در خانه خودش بزرگش كرده تا زماني كه مناسب همبستري اش  وار ارزان قيمت خريده وچل
اتاق هاي آن  ، در يقينا چند دختر بومي ديگر . حرامزاده بزايد شود و برايش يك بچه دورگه

صندل پنهان كرده بود و چند بچه مختلط ديگر از خون آنگلوساكسون و  پرده دار معطر از عطر
  . خانه وجود داشتندآن  آسيايي در ياخون آفريقايي 

ولي  ، و بدون ايراد است مغرور بود هيرو هميشه به اينكه دختري امروزي با دركي وسيع
نژادي از اشاره هاي جزئي همه  نظراتش در مورد مسائلي چون معشوقه داشتن و اختالط

زدنش در  علي رغم الف ، تجاوز نمي كرد و زمزمه هاي درگوشي كالريساالنكي لوسي و
 عنوان يك دختر متعهد و ، به ، با ديدن چنان مسئله اي در خانه فراست كاملآزادي  مورد

  . ، به معني واقعي كلمه شوكه شده بود متين عصر ويكتوريا
بود كه در كتاب هاي تاريخ و داستان به ندرت اشاره اي به معشوقه ها و زنان اسير  درست
 ون مادام توسيمادور و مل گويي مي شد نامشان را درمثل نمونه هاي بارزي چ . بود شده

 يا ، اما هرگز كسي را نديده بود كه چنين موجوداتي داشته باشد . اجتماعات مودبانه تر برد
 ، مي رسيد غيراشرافي به نظرآنقدر  بچه بيخود نبود كه . صحبت كرده باشدآنها  خودش باآنكه 

ساير گناهان  با توجه به . فهميد كه پدر بچه كيستاز فرورفتگي چانه و خط ابرويش بايد مي 
صداي خنده ها  با يادآوري . فراست بايد حدس مي زد كه چنين هرزگي هم از او بعيد نيست

صيغه هاي  حرمسرايآنجا  ، حدس زد كه و نواي ماندوليسي كه از طبقه باال شنيده بود
تاجر برده آن  حراز سمت سوگليزمان مشغول دسيسه براي اآن  رنگارنگ كاپيتان بود كه در

بومي زنگبار  تا برايش بچه هاي دورگه بيشتري بزايند كه به جمعيت اسلحه فروش بودند
  ...مناسب براي  يك رسم قديمي شرقي است و خيلي ... سقوط نژاد سفيد را بهتر اثبات كنند

  ؟ چه طور جرات كرد
ر داسكاتلندي اش به ارث برده بود  نيوانگلندي و جده تمام اصول اخالقي كه هيرو از اجداد

خشمي كه در غضب اوليه اش نسبت به دخالت كاپيتان  و او را با حس وجودش زنده شد
حس مي كرد به جسم كثيفي دست  . ، مي سوزاند بود فراست در فروش برده و اسلحه شديدتر

گري در مقابل در واقع به محض رسيدن به كنسول . بشويد داغآب  را باآن  زده و بايد كثيفي



وقت از سال آن  در . داغ كردآب  ، وان را پر از آب آشفتگي فريده و پسرك مسئول آوردن
داغ استفاده آب  ، كسي از برگهاي نخل و نوشيدني خنك بودند نيم گرم باآب  كه همه خواهان

 از مرضي مغزي رنج مي برد كه بايد خون را ازحتماً  شمخان نمي كرد و فريده فكر كرد كه
با صابون ضد عفوني كننده و برس حمام به هيرو يك حس  اما يك حمام داغ . سرش دور كند

 ظهرشان برگشتند زا بعد وقتي كنسول و خانواده اش از سفر بوليك تغسيل از آلودگي داد ومس
،  مطالب مهم تري براي فكر كردن بود . تلخ را فراموش نمايد تصميم گرفت كه تمام گذشته ،

، چون عالوه بر اداي دينش  ها هم ضرر نكرده بود مالقات از خانه دلفين در اينكه مطالبي مثل
، سلطان فعلي  حق دارندمطمئناً  دوميل و دوست كريستي و خواهران سلطان فهميد كه ژول

، چون هر دوست و متحد  شود و هرچه زودتر اين كار انجام شود بهتر است زنگبار بايد خلع
 پس براي احراز قدرت فردي نامناسب مي باشد. دش همه فاسد است خوحتماً  اموري فراست
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  دوازدھم ل 



را دارد يا  هيرو كه مي خواست بفهمد آيا برغش صالحيت الزم براي جانشيني سلطان مجيد
در مورد او  شما:  سيد، براي رسيدن به هدفش غير مستقيم در مورد مجيد از عمويش پر خير

  ؟ چگونه فكر مي كنيد عمو جان
  ... ؟ خب سلطان-
هر پنج نفرشان روي تراس در  . داد و سئوال را مورد بررسي قرار داد ويش بر صندلي تكيهمع

ماه بزرگ و طاليي رنگي باالي درختان  . نشسته و قهوه مي نوشيدند مقابل اتاق پذيرايي
ي از يك برگ بزرگ خرما كه باالي سرشان به طنابي وصل زن عمو اب پرتقال مي درخشيد و
  . ، براي دور كردن پشه ها استفاده مي كرد دست داشت بود و سر طناب را به

گرچه بايد بگويم خوشبختانه  . ساير سالطين مشرق زمين باشد فكر نمي كنم چندان بدتر از-
  . مالقات نكرده ام راآنها  تعداد زيادي از
نشده را از اموري فراست  مالقات توصيهآن  عصري كه هيروآن  هستگي ازآ پنج روز گرم به

آن  تماما با فكر رفتار شنيع داشت گذشته بود و اوقاتي كه به درد و دل كريسي گوش نمي كرد
در برطرف كردن رنجشش  گرچه گذر زمان اثري . برده فروش افسار گسيخته گذشته بود

و انعكاس چراغ اتاق  ش موثر بود و اينك زير نور ماه، ولي بي شك در بهبودي صورت نداشت
همه زخم آن  باقيمانده پذيرايي در صورتش اثري از ورم يا كبودي ديده نمي شد و تنها

  . بود ، خراشي كوچك روي لب پاييني اش و موهاي كوتاه شده اش بدشكل
 ، به مي داد ه قراركليتون مايو كه داشت از باالي فنجان قهوه اش صورت هيرو را مورد مطالع

مثال خراش يك اثر  براي . اين نتيجه رسيد كه هر دوي اينها حتي او را خوشگلتر هم كرده اند
كليتون دنبال -خاصي داشت كه لب هايش را به نحوي جلوه مي داد كه كمتر خشن و بيشتر
ه ، چون واژ داد كلمه مناسبي گشت و در شگفت شد وقتي مغزش لغت معصومانه را تحويلش

همانطور حلقه هاي بلوطي رنگ  . بود وصفشان به كار نبرده در قبالًهرگز مطمئناً  اي بود كه
وقار آن  فاجعه بود بدون هيچ انكاري ، به نظرش يك كوتاه شده اش كه بار اولي كه ديدشان

جذاب ، نرمتر كرده بود موي كوتاه باعث  خاصي كه قيافه ي هيرو را بيشتر سرد مي كرد تا
بيشتر شبيه فرشته بونتجلي شده بود تا يك  .بيايد  د كه هيرو جوانتر و ماليمتر به نظرشده بو

كلي با خود . دختر قشنگي بود مطمئناً  ، بله .باستان  الهه مرمرين و دست نيافتني يونان
هم مي شد كه از نظر او خيلي بهتر از زيباي محض بود  انديشيد كه شايد حتي يك روز زيبا

در مورد نظراتش پافشاري نمي كرد و در مقابل آنقدر  و...  خود راي نبوددر آنق اگر فقط
در حاليكه نيمرخ هيرو را مطالعه مي كرد به اين فكر ...  خطاهاي ديگران كم گذشت نمي بود



دقايق وحشتناك در درياي طوفاني روي آن  بدقيافه شدنش به خاطر افتاد كه اثر مفيدي كه
 .د رفتار بد ، فالكت و بدبختي نمي توانست رويش داشته باشد شاي شخصيت هيرو گذاشته ،

بازي كرد بعد به ناپدري اش كه هنوز در مورد سلطان صحبت آن  و مدتي با عقيده جالبي بود
  . كرد مي كرد توجه

اما  خب شايد هم بوده است. به من گفته شده كه پدرش مرد بزرگي بود  :كنسول مي گفت 
قصر  مجيد فقط در. ام و قدرت و ابتكار او را به ارث نبرده است پسرش كه چيزي از استحك

  . مي گردد و مي گذارد كه اوضاع جزيره به خودي خود بگذرد
  ؟ كاري نمي كنيد پس چرا براي عزلش-
اوضاع را به همين مردم   فكر مي كنم اگر. و ربطي هم به من ندارد  .كاري نمي توانيم بكنيم -

خدا ما صاحب  شكر .مي خواهند آنها  ه همين شكلي است كهشكل دوست دارند ، خب ب
  . اينجا نيستيم

  . يك مسئوليت اخالقي كه داريممطمئناً  اما-
 هايمان در اين تنها دليل بودن ما در اينجا به دليل وجود كشتي . مسئوليتي نداريم ما هيچ-

نياز  از هموطنانمان كه به هر كدامو آبهاست و مسئوليت ما اين است كه مراقب خودمان باشيم 
آفريقا  ما مثل انگليسي ها و هلندي ها براي تصرف قسمتهايي از .داشته باشند كمك كنيم 

مزيتي ندارد  اين مسئله كه مردم اينجا حاضرند يك حاكم موروثي را كه هيچ. اينجا نيامده ايم 
  . جز اينكه پسر پدرش است را بپذيرند هيچ ربطي به ما ندارد

  . بزرگترين پسر هم نيست عمو تات تياما او ح-
بزرگترين پسر طاها سهمش را از مسقط  درست است ولي پدرش سرزمينش را تقسيم كرد و-

راه دريايي شان توسط كه بريتانيايي ها  را هم مي گرفت اگرزنگبار  البته. و عمان گرفت 
ن شكست دادند كه ناامن شده بود طاهاواني را چنا كشتي هاي جنگي دو برادر در حال دعوا

  . باشد فكر نمي كنم حاضر به امتحان دوباره
  . ولي برادران ديگري هم هستند-
سعي كرد تاج و تخت را به دست آورد ولي  وليعهد بمحض مرگ پدرشمثالً  .درست است -

هايش و فرمان دادن به  را با جويدن ناخن زمان وقتشآن  برغش جوان از. مجيد زرنگتر بود 
  . كند مي پرآن  اين و

  ؟ فكر مي كنيد برغش سلطان بهتري مي شد : پرسيد هيرو معصومانه



به اشتباه افتاده و سوال را به حساب كنجكاوي  هوليس كه از نحوه ي پرسش هيروآقاي 
. بدتر نمي تواند باشد مطمئناً  .بستگي دارد :  خنده گفت ابتدايي گذاشته بود باكامالً  بيخودي و

دارند يك حاكم سختگير است كه نگذارد پايشان را از  ي ها احتياجاربچيزي كه اين زنگ
به چنين مردي احترام مي آنها .  خواهد خوششان بيايد يا خير حاال مي، گليمشان درازتر كنند 

  . نباشد متنفر هستند گذارند و از كسي كه چنين
از مجيد متنفر هستند مطمئناً  : كريسي كه با توجه فراوان به صحبتها گوش مي داد مداخله كرد

  . مي شد همه مي گويند كه شاهزاده برغش سلطان بهتري. مطمئنم 
ت ه اغريب دفعه اول است كه اين را مي شنوم مگر اينكه منظورت دوستان ؟ راستي ملوسكم-

تخت نشسته و به  فكر مي كنند برادر اشتباهي بهآنها  مي دانم كه بعضي از. در بيت الثاني باشد 
اين شرقي ها  گروه عجيبي هستندآنها  ويم كه آماده ي سرنگون كردنش هستندجرات مي گ

خانوادگي  را تصرف كرده اند هيچ احساسآن  وقتي پاي خواستن چيزي مي رسد كه ديگري
بدون ذره اي  بر عليه همديگر توطئه كرده و نقشه ي مرگ و سرنگوني خويشانشان را. ندارند 

و محرمانه  بعد به سمت هيرو برگشت.  م زدن مي كشندناراحتي و تفكر به يك چشم به ه
از وقتش  نيميظاهراً  .كريسي با چند تن از خواهران سلطان خيلي دوست شده است : گفت 
عربي هم ياد مي  دارد. نجاست آوقتي خانه ييالقها با تيموتها نيست  .مي گذراند آنها  را با

است نيايد و كار مرا  به او مي گويم بهتر. اشد گيرد ، درست متل اينكه يكي از بوميان اينجا ب
  . انجام دهد

كه نمي تواند بفهمد چگونه دخترش  كريسي سرخ شد و هيچ نگفت ولي مادرش بي پرده گفت
آشكار  شايد شاهزاده خانم باشند ولي.  اينقدر به دختران قصر بيت الثاني عالقمند شده است

اي كه ناچار هستند جداي از دنياي  ت بيچارهموجودا. كسل كننده هستند كامالً  است كه
  . ندارند آزاد باشند و يا با مردي مالقالت كنند خارج در حرمها زندگي كنند و هرگز اجازه

، شوهر و  مردان زيادي را مالقات مي كنند برادرهاآنها  اما مامان: د كريس اعتراض نمو
البته شعله و ، القات چه تعدادي را دارند دانيد اجازه ي م نمي ... پسرانشان ، دايي ها و عموها
است آن  شان بسيار بيشتر ازآزادي  پس شوهر و پسر ندارند اما سلمه هنوز ازدواج نكرده اند

به اندازه . سواري و قايقراني مي كنند به پيك نيك و مهماني مي روند .  كه شما خيال مي كنيد
بعدازظهرها ، را پشت درهاي بسته نشسته ايم ما تمام روز . نيستند آنها  هستيم اي كه ما كسل

 خوابيم و عصرها براي سواري و قدم زدن بيرون مي رويم و بعضي شبها هم شام را منزل را مي
  . و يا هتلها هستيمادواردز  سرهنگ



قايقراني مي رود يا مالقات دوستان و پيك نيك  يا به سواري و: كليتون مسخره كنان ادامه داد 
هاي بي ذوق را  ه وار و انگليسييجوان فرانسوي شوال اينكه عشوه گري از مردان البته بدون. 

 . بگوييم
  . بي ذوق نيست من هم عشوه گر نيستم اصالً كلي چطور مي تواني ؟ او-
ستوان مزاحم چه مي كني؟در آن  نيست پس با گري هنيستي ؟ دلم مي خواهد بدانيم اگر عشو-

  . نمي فهمد كه لطيفه است اصالًلطيفه بشنود  ييم اگر يكمورد ذوق و قريحه همه بايد بگو
آبي اش چرخي زد و با شتاب به موسيلين  لباس در. كريس با اوقات تلخي از جايش پريد 

 ، تو كه ميداني خوشش نمي آيد خيلي بدي كلي: مادرش با عدم تائيد گفت . داخل خانه رفت 
اگر در مورد فتوحاتش مورد شوخي قرار  معموالً .ر چنين مسائلي مورد تمسخر قرار گيرد د

عنوان يك تعريف حسابشان مي كرد فقط تازگي  مي گرفت اعتراضي نمي كرد و در واقع به
هم بد  اصالًبا ستوان دعوايش شده است كه ،  پرسيدب مناگر از  هاست كه كمي حساس شده و

چون فراست كند كه صرف دستگيري هرزه هايي  نيست چون شايد ستوان حاال تمام وقتش را
  . و كمتر دور كريسي پرسه بزند روت زيادي جمع كرده اندثاز راه برده فروشي 

. كنم ستوان تمام تالشش را مي كند  خب حاال ديگر بس است كلي ، فكر مي : كنسول گفت
در شهر شايعه :  سليم گفت. است  در مورد فراست هم اخيراً توجهش صرف امور ديگري شده

است ، پول زيادي برده سود ظاهراً  حموله اي كه در آخرين سفرش حمل كرده واست كه از م
  ؟ ، هيرو ها .خوبي بدست آورده 

بله ، فكر مي كنم اسلحه :  هيرو بخشكي جواب داد .برادرزاده اش نگاه كرد  هباو با كنجكاوي 
  . كرده حمل مي

ناپدري اش  حرفي بزند ، ، ولي مي خواست هيرو متوجه شد كه كليتون بتندي از جايش پريد
  ؟ اي مگر چيزي ديده ؟ از كجا چنين حدسي مي زني ؟ اسلحه : بسرعت پيش دستي كرد

ورود به  كه يك شب از كشتي ديگري محموله اي بار زدند و شب قبل از منه ولي گفته بود-
  . الي اش كردندخزنگبار در جاي ديگري 

 باعث شد كه ناگهان نظرت عوض شود ؟ چه چيزي.  اما گفتي كه نمي داني چه بوده است-
را بدون فكر و با عجله مطرح كرده و چون به  پشيمان از اينكه موضوع، هيرو من و من كرد 

فرمان صريح آنان ، به منزل فراست رفته علي رغم  كند كهبهيچ عنوان نمي خواست اعتراف 
هاي مرموزي كه در زير در مورد يادآوري بسته  است در مقابل اين اين سئوال سخت دو پهلو



جزيرهاي حمل مي شوند ، مطالبي گفت و اينكه با فكر  نور ماه ديده بوده بوده از ويراگو به
  . بوده اند دقيقتر ، حدس مي زند كه اسلحه

باشد ، ولي اسلحه  شايد شمشير و نيزه و يا حتي تير و كمان. باور نكنيد  : كليتون بتندي گفت
چه  ، را پر كنند صف اين وحشي ها حتي نمي دانند چطور اسلحه، ن ي گرم نه ، مسخره است

نبرده بود بتندي گفت كه  او با استهزاء خنديد ، ولي ناپدري اش كه لذتي . برسد به شليكش
كوچكي را تشكيل مي  فراموش نكن سفيد پوستان اين جزيره جمعيت. حرف احمقانه اي است 

اسلحه ي گرم به داخل جزيره  واقعاً  پس اگر .دهند و بدون وسيله اي براي دفاع هستند 
  . دهيم توجه نشانآن  آورده مي شود ، بايد همه ي ما به

قيام  منظورت يكمطمئناً  :همسرش با ترس ، دستهايش را روي سينه اش گذاشت و گفت 
 . ها نه بر عليه آمريكايي. ؟ ولي دليلي براي اين كار وجود ندارد  هوليسآقاي  نيست

اهداف بلندپروازانه  ، چون دليل حضور ما . حق با شماست مادر : ديق كردكليتون تص
،  منافع كشتي هايمان ما فقط براي تجارت و مراقبت از . مستعمراتي در اين بخش دنيا نيست

به كسي هم آزار نمي  . قصد دخالت در امور دولت محلي را نداريممطمئناً  اينجا هستيم و
، فقط كافيست  باشيم اگر نمي خواهند ما اينجا . ا هم نداريمرسانيم و قصد ظلم به كسي ر

  . احتياجي به شليك كردن ندارند . اعالم نمايند
، ولي با نگاهي به همسرش تغيير عقيده داد و  خواست جواب شديدي بدهد كنسول مي ظاهراً

 بعد جايش را در صندلي . روشن كرد تا در مورد مسئله كمي فكر كند در عوض سيگاري
شايد تمام اين روابط پنهاني و حقه بازي  . حق با توست كلي : گفت مرتب نمود و به آرامي

، تا اينجا  ها خيال مي كنند ما در اينجا هم پادگاني تشكيل داده ايم هاست كه گهگاهي بعضي
  . سرخپوستان تصرف نماييم را هم مثل سرزمين

، حتي اگر در چنين  ندارد شباهتيهيچ  اصالً . اين حرف را نزنيد : همسرش لرزان گفت
، هر قدر هم كه فاسد  ، حاضر نيستم بپذيرم كه هيچ سفيدپوستي ، كه نيستيم موقعيتي باشيم

هم با علم به اينكه شايد بر آن  ، بياورد ، اينقدر تنزل كند كه براي سياهان اسلحه آتشين باشد
  . نژادان خودش به كار رود عليه هم

،  كاش مي توانستم با شما هم عقيده باشم : ميز درآورد و با طعنه گفتشكلكي اهانت آ ، هيرو
 كامالًظاهراً  . ، ارزش كاپيتان فراست را داشته باشد اما فكر نمي كنم چنين فكري!  عمو زن

مطمئن  . به طور كلي هيچ نوع حس مثبتي ندارد . عاري از ميهن پرستي و اخالقيات است
  . ا ديد منافع شخصي مي نگرد، تنها ب كه به همه چيز هستم



باعث راحتي خيال  . ، پس نظرت عوض شد خوب : خنده گفت ابروي كليتون باال رفت و با
، اما  كه از او به عنوان يك قهرمان دفاع مي كني چون گاهي چنين به نظر مي رسيد . است
 خوبي در كار باشدچنانچه پول  ...روزي  احتماالً . زني به طور مستقيم ضربه ميمطمئناً  اكنون

ولي  . ، اسلحه مي فروشد مي خواهند به مادرش دستبرد بزنند ، حتي به گروهي هم كه بداند
كسي پول براي سالحي بدهد كه عليه يك گروه كوچك از   اصالً آنچه باور ندارم اين است كه
  . ، به كار رود كنسول هاي بي دفاع چند ملت دوست بازرگانان سفيد بي آزار يا

  . كرده ام كه باور كنند ما دوست هستيم هميشه سعي : ول به آرامي گفتكنس
  ؟ ، آقا منظورتان چيست-

همسرش دستان تپلش را مضطربانه به  . شدجابجا  بار ديگر در صندلي اش آقاي هوليس يك
زمان سرزمين آن  ، در قلب آنچه در ، چند سال به عنوان تاجر چون پدر كلي . همديگر فشرد

 ، گذرانده بود و اغلب برايش داستان هايي در مورد قيام ها و قتل عام ناميده مي شد آپروكويز

سرخپوستان  ، كه براي شريكش اتفاق افتاده بودآنها  سفيد پوستان گفته بود و حتي در يكي از
 را فراموش نكرد و از داستانآن  ابي گيل هرگز . جيغ زنان و هلهله كنان او را سوزانده بودند

 قادر به جنگ با هر سفيدي ، تمام نژادهاي رنگي در نظرش وحشي و قاتل بالفطره و انزمآن 
وقتي شوهرش مقام كنسولي در  . ، بودند احمق باشد كه پا به سرزمينشان بگذاردآنقدر  ، كه

كم پذيرفته بود ترسش بي مورد  ، مخالفت كرد و درست وقتي كه كم زنگبار را پذيرفته بود
كه مسئله مقدار آمد  اوقاتي پيش مي ، تخدمان بومي هم عالقه پيدا كرده بوداست و حتي به مس

مقايسه با جمعيت بوميان كه خود داراي  ، در كم سفيدپوستان در بهشت استوايي سلطان مجيد
  . نگرانش مي كرد ، زبانهاي مختلف و نژادهاي گوناگون بودند

با اشاره اي به او  جواب ناپسري اش ، در ناتانيل هوليس كه متوجه نگراني همسرش شده بود
مي رسد پشه ها امشب  به نظر!  هيچ : فهماند كه سوال نامناسبي كرده و به طور مبهمي گفت

  ؟ ؟ چطور است برگرديم داخل خيلي اذيت مي كنند
، كنسول با زيركي از هر اشاره بيشتري به موضوع اسلحه يا قيام  صحبت با پايان گرفتن

اما مسئله را از ذهنش دور  . رادرزاده اش خواست كه برايشان پيانو بزندب اجتناب كرد و از
،  ، كنسول بريتانيا روز بعد يك مالقات غير رسمي از سرهنگ جرج ادواردز نكرد و صبح

  . داد انجام
وقتي ورود  ، اما سرهنگ ادواردز مشغول خواندن يك شكواييه طوالني از دفتر مستعمرات بود

،  بريتانيا كنسول . را كنار گذاشت و مودبانه از جايش بلند شدآن  ، همتايش اعالم شد



، تسلط كامل  لهجه ، الغر اندام و مجرد بود كه به پنج زبان شرقي با هفت سربازي بلند قد
، هنديها و  اعراب ، كه حسابش از دستش دررفته بود را با داشت و ساليان زيادي از عمرش

خطرناك در اين زمينه  ، به عنوان آماتوري ه كنسول هوليسبپس  . آفريقايي ها گذرانده بود
  . تخصصي مي نگريست كامالً

را نمونه خالص يك بريتانيايي مستعمره طلب مي  آقاي هوليس هم از طرف خودش، سرهنگ
سياسي احترام مي گذاشت و در  و مورد مسائل محلي اما با اين وجود به دانشش در . دانست

بنابراين در صندلي نشست و سيگار برگي كه به او تعارف  . نياز داشت وموقعيت فعلي به نظر ا
، به عنوان يك شايعه كه در بازار به  تئوري هيرو را در مورد قاچاق اسلحه شد را پذيرفت و
و  . ، تعريف كرد وظيفه خود دانسته كه به همتاي بريتانيايي اش اطالع دهد گوشش خورده و

پس  . اند قانوني عليه ورود اين گونه لوازم به منطقه سلطان نيستكه او مي دآنجا  اين كه تا
  ؟ ، قاچاق نمود بايد چيزي را كه مي شود آزادانه به دست آورد چرا

اگر  . استفاده كندآن  بستگي دارد كه چه كسي بخواهد از : متفكرانه گفت ، سرهنگ ادواردز
از طرف ديگر  . نش آشكار است، دليل قاچاق آورد از اعليحضرت باشد براي هر كسي غير

،  چون ويراگو را قبل از اين كه محموله اش را خالي كند . نداشته باشد شايد اين شايعه اساسي
ستوان الريمور به من گزارش داد كه نتوانسته هيچ  . مورد بازرسي قرار داده اند متوقف كرده و

 اطالعات را به دست آورده مي شود بپرسم شما از كجا اين . بيابدآن  مشكوكي را در جنس
  ؟ ايد
  . براي جزئيات فشار نياوردم . ، حرف هاي مستخدمان است ، خوب اوه-
  . ، به نظر نمي رسد كه مسئله مهمي نباشد اگر مرا مي بخشيد ؟ چرا نه-
چون موجب وحشت خانم ها مي شد و  . نخواستم بزرگش كنم ، ولي شايد همينطور باشد-

  . نرمي برخورد كنيم شايعه بهفكر كردم بهتر است با 
من تحقيقاتي در  . ناراحت نكرد بهتر است هرگز خانم ها را . ، البته بله : سرهنگ تصديق نمود

 چون اينگونه خبرها . فهميد ، بزودي خواهيم شهر خواهم كرد و اگر واقعيت داشته باشد
، چون او فقط انكار مي  تفراست نيس البته فايده اي در پرسيدن از خود . درز مي كندمعموالً 

فكر مي كنم هر ملتي سهم خودش را  ، خوب ... نمي توانم بفهمم كه چطور يك انگليسي . كند
  . از افراد هرزه و فاسد داشته باشد

  ؟ فكر نمي كنيد اسلحه ها را عليه ما خارجيان وارد كنند : تصادفا گفت آقاي هوليس
  . ؟ مردم كه با ما جنگي ندارند ، آخر چراابداً  و اصالً : از اين فكر منزجر شدظاهراً  سرهنگ



 اما مرا خواهيد بخشيد اگر بگويم كه اين حرف . با من ندارندمسلماً  عنوان يك آمريكايي به-
  . براي بقيه شما درست نيست

  . ، هوليس منظورتان را نمي فهمم متاسفانه : لبهاي باريك سرهنگ جمع شد و محكم گفت
، توجه بيشتري  بخواهند به سابقه شما در دنيا ردم كه احمق نيستند و شايد، همه اين م خوب-

داخل شديد و آرام  ، به عنوان بازرگانان كشورهاي شرق شما بريتانيايي ها در نيمي از . كنند
آنجا  ، شما صاحب منافعتان باشد و قبل از اينكه چيزي بفهمند بعد كنسول فرستاديد كه مراقب

، به گسترده اي تبديل شده كه هر  حاال چه دارد بر سر آفريقا مي آيد يد همينببين . شده بوديد
براي خود سهمي بر مي دارد و بعد شما به من مي گوييد كه خطري نيست كه مردم آن  كس از
 ؟ از كجا مي دانيد كه قصد ندارند قبل از اينكه به سرنوشت عليه سفيدپوستان قيام كنند سلطان

دچار  ، قاي جنوبي و يك دوجين محل ديگر كه نمي توانم اسمشان را ببرمهند و برمه و آفري
  ؟ ، همه ما را نابود كنند شوند

آقاي :  مثل يخ ثابت بود و گفت صورت سرهنگ منقبض شده بود و چشمان انگليسي اش
   ... ، من اين مردم را مي شناسم عزيز

را مي آنها  ايد خيال مي كنيد كهش . اجازه مي خواهم كه شك كنم : كرد آقاي هوليس مداخله
، دقيقا همين را  وقت پيش نبود كه افسران و مسئوالن اداري شما در هند شناسيد ولي خيلي

؟ يك قيام خونين كه نزديك بود به  افتادآنجا  بنگال مي گفتند و چه اتفاقي در در مورد ارتش
  . دست دادن كشور بريتانيا تمام شود قيمت از

، ما هيچ قدرتي  اينجا قابل مقايسه نيست موقعيت هند به هيچ وجه با : سرهنگ بسردي گفت
  . قدرت ندست داشت در زنگبار نداريم و نه هيچ آرزويي براي در

را اداره مي كرد كه  سلطان قبلي امپراطوريي . چرند است : آقاي هوليس با لحن شديد گفت
پسرش سلطان مسقط و  ون يك، ولي اكن و زمين هاي ساحلي مي شد ، پمبه شامل زنگبار

، و چه كسي  آفريقاست ، در حالي كه سومي مالك شرق عمان و ديگري حاكم لوهر است
 ! حكومت هند ؟ خود ساخته زدآدم  آن آخرين حرف را در مورد اين طرز تقسيم حكومت

  . دولت بريتانيا
كومت هند ، به حكميت ح سلطنت ، توسط مدعيان ، به طور دلخواه ، موضوع آقاي عزيز-

 زيرا از . ، قرار گرفت هم بود ، كه بي شك عاقالنه ش به اراده سلطان سابق ارائه شد كه راي
غيبت هاي طوالني و متمادي  ، مستقيما به خاطر كه نيمي از مشكالت حكومت قبليآنجا 



، پس زمانش  عمان شد ، كه موجب تضعيف قدرتش در مسقط و سلطان از مركز حكومت بود
  . كه ارث به قسمت هاي قابل اداره تري تقسيم شود رسيده بود

، با شما بر سر اين جريان بحث نمي كنم و فكر  خوب : هوليس شانه باال انداخت و گفت آقاي
، اما زاويه هاي ديگري هم  كنم ادعاي مجيد حتي بدون راي دولت هند هم كافي بوده مي

كردن  بهترين منبع درآمد سلطان را با محدود شما بريتانيايي ها ترتيبي داده ايد كه . دارد وجود
 ، به عنوان شما همچنان در جنگ بين مجيد و برادر بزرگترش . ، كاهش دهيد تجارت برده

 و نوار اسامب، مداخله كرديد و داريد به روشي ديكتاتوري و تحكم آميز در مو يك مانع
سواد  و آفريقايي ها چنان بيساحلي رفتار مي كنيد و از آنجايي كه فكر مي كنم حتي اعراب 

پس وقتي به شايعه اي برمي خورم كه  . ، كه نتوانند نوشته هاي روي ديوار را بخوانند نيستند
،  داشته باشد ، احساس بدي پيدا مي كنم و اگر صحت اسلحه گرم به درون جزيره قاچاق شده

  ؟ دارد و چرا نيازآن  بهآنقدر  پس مايلم بدانم چه برنامه اي در جريان است و چه كسي
تيره كرد و يك  رنگ سرهنگ را خورده و ماهاگونيآفتاب  ، گونه يك رنگ جزئي از سرخي

سختي براي مهار  آشكار بود كه تالش . بار ديگر لبهايش به خط نازك و باريك تبديل شد
با صدايي محكم  چند دقيقه اي گذشت تا مطمئن شد كه مي تواند . زدن به عصبانيتش مي كند

اما  . هايي نداريم هنوز كه مدركي درباره صحت وجود چنين اسلحه : كنترل شده صحبت كند و
، جزيره از  دانيد گرچه همان طور كه خودتان بخوبي مي . مطمئن باشيد كه تحقيق مي كنم

، به جزيره هجوم  باران ، هنگام موسم ، كه همه ساله تاخت و تاز دزدان دريايي عرب شمالي
،  شايعه اسلحه درست باشد اگر اين . ، رنج مي برد ين مردم وحشت مي آفرينندمي آورند و ب

، كه اين بار باج دزدان را با  اند خواهيم فهميد كه اسلحه ها به اعليحضرت سپرده شده احتماالً
  . دارد كه سلطان حق چنين كاري را هم ... گلوله دهند

كردن اسلحه  او هر حقي را براي وارد . ، شما دقيقا داريد حرف مرا بازگو مي كنيد سرهنگ-
مال اعليحضرت  ، بنابراين اما اگر اين شايعه درست باشد كه اسلحه ها قاچاق شده اند . دارد

آمادگي شخصاً  ، اگر به دليل موقعيتي خاص نبود . ، يا براي هر هدف آشكار ديگري نيستند
 . گيرد ت و تاج را به دست، تا تخ ، قصد كودتاي مسلحانه دارد داشتم بگويم خريدار

و اگر او دارد با  برسدآن  ، خودم هم مي دانم كه مي خواهد به منظورتان سيد برغش است بله-
گرفت و سرفه  سرهنگ جلوي خودش را ... ، اي كاش يكي از هموطنان ما يكي مي شود

اخلي امور د ما هميشه سعي كرده ايم كه زياد در : پس از مكثي كوتاه گفت . خشكي كرد
  . كند ، شك دارم كه فراست به او كمك جزيره دخالت نكنيم و در مورد سيد برغش



پس اين  . تواند باشد نمي پس دوست وليعهد . فراست دوست سلطان است. سرهنگ دقيقاً -
مورد  كه درآنجا  تا . شود مي اشاره داشتم و اين فرضيه ردآن  همان موقعيتي است كه به

ولي چون فقط دوستي  . مادرش را هم به قيمت مناسبي ميفروشد ، حتي ام فراست شنيده
باشيم كه مرغ تخم طال را  توانيم مطمئن ، مي سلطان است كه او را خارج از زندان نگاه داشته

مگر اينكه كلك  . متنفر است ، چون از او يا حتي به برغش اسلحه نخواهد فروخت . نميكشد
  . اهميت ندهد كه مال كه هستند روخته باشد و نداند ياها را به يك واسطه ف خورده و اسلحه

او به  . هرچه كه باشد احمق نيست فراست . نه : سرهنگ با اخم سرش را تكان داد و گفت
اي را به هيچكس در  محموله او چنين . داند كه نانش پيش چه كسي روغن است خوبي مي

مطمئن شود  قبالًمگر اينكه  . وشدفر زنگبار يا در هيچ يك از بنادر تحت سلطه سلطان نمي
آسوده باشيد كه اگر او اسلحه به  پس . استفاده خواهد كرد و براي چه منظوريآن  چه كسي از

چون خودش سفيدپوست  . نخواهد گرفت ، عليه اروپاييان به كار جزيره قاچاق كرده است
فراموش  . ناديده بگيرد كشتار همزادانش را در تباهي فرو رفته باشد كهآنقدر  است و حتي اگر

،  توده شورشيآن  قتل عام به همراه دارد و نميكند كه هر قيامي عليه اروپاييان خشونت و
  . هاي شرقي قايل نخواهند شده مخصوصا توده فرقي بين يك سفيدپوست با بقيه سفيدپوستان

زاويه  هميندقيقاً  . متوجه اين موضوع هستيد خوشحالم كه : هوليس به خشكي گفتآقاي 
ها اختالفي داشته  مريكاييآاين بخش از دنيا با  فكر نميكنم كسي در . است كه مرا نگران كرده

، ديگر برايشان نكته كوچكي مثل  ها باشند پريده ، اما وقتي اينها خواهان خون رنگ باشد
وقتي موضوع احساسات ضد خارجي درميان !  نه آقا . تفاوت لهجه اهميتي نخواهد داشت

يا نظراتم يا سياستم و همين حاال به شما  ، نه كشورم ، رنگ پوست است كه اهميت دارد باشد
اي به  ، گلوله طلبي استعمارگرانه دولت بريتانيا زياده عالقه ندارم به دليل اصالًميگويم كه 
  . شكمم بخورد
 : ارد، لبخندي زد و اطمينان داد كه هيچ خطري در اين رابطه وجود ند ميلي بي سرهنگ با

،  يمور جوانردرست است كه ال . خواهيم فهميد كه كل جريان تنها يك شايعه است احتماالً
، ولي از بازديد محموله هم غفلت  ويراگو به دنبال مدركي از وجود برده بوده هنگام گشتن

 مسلماً ، مطابق اظهارنامه كشتي بود و اگر چيزي مثل اسلحه يا مهمات ميديددقيقاً  ، كه نكرده
،  توانيم مطمئن باشيم كه اين داستان حمل اسلحه مي احتماالًپس  . برد زير سوال مي راآن 

  . قصه بازاري نيست و اينكه خبر آورنده شما اشتباه كرده است چيزي جز



خواست داستان هيرو در ارتباط با يك قرار مالقات محرمانه با  مي هوليس خيلي دلشآقاي 
هاي دوكي شكلي در شب و در  ن توقف براي تخليه بار بستهدومي كشتي در وسط اقيانوس و
گفت  با گفتن اين داستان بايد مي . تواند دانست كه نمي ولي مي ، بندري ناشناخته را بگويد

دانست كه اروپاييان از چنين  ميدقيقاً  در ويراگو گذرانيده و اش ده روز را كه برادرزاده
شايد  . آگاه كندآن  ميداد بميرد تا كنسول بريتانيا را ازكنند و ترجيح  مي داستاني چه برداشتي

 . اشتباه كرده بود هكرد داشت و هيرو در مورد اينكه ويراگو اسلحه حمل مي هم سرهنگ حق
،  كرد فكر ميآن  اكنون كه خودش هم به . فقط يك حدس بود و مدركي نداشت به هر حال

، بخشي از زنگبار  پاره و زير نور ماه ديده دانسته ساحلي كه از الي نمي ديد كه او حتي مي
، جايي كه  شايد هم دارالسالم يا خانه صلح . همسايه پمبه يا جايي در قاره بوده يا جزيره

 . برودآنجا  مشغول ساختن قصر جديدي براي خود بوده تا گهگاهي براي استراحت به سلطان
 ؟ يا هركسي از سوي شرق را ؟ تواند ادعا كند كه فكر يك عرب را ميفهمد مي چه كسي

پريشان آنها  توانست اقرار كند كه او مي . ، شهروند آمريكايي كه نميفهميد هوليس اومطمئناً 
، خواسته  اش به كارهاي رزمي شايد سلطان به خاطر عالقه اصالً،  فكرش هستند كننده

 هيچ كس . وارد كنندها را آزادانه  توانسته همان مقداري اسلحه به دست آورد كه مي مخفيانه
 توانست اين مردم را درك كند و كنسول علياحضرت ملكه بريتانيا ، جرج ادواردز هم كه نمي

بقيه  به اندازهآنها  هاي از انگيزه احتماالً . را ميشناسدآنها  كرد احمق بود كه فكر ميآنقدر 
  . بيخبر بود

فكرم  . خواهم بود ا در تماس، با شم خب سرهنگ : هوليس كالهش را برداشت كه برودآقاي 
كار قشنگي نبوده  حمل اسلحه هيچ وقت . كنم كمي نگران بودم را راحت كرديد چون اقرار مي

،  نميخرد مردم اسلحه را براي قشنگي . ، دردسر بزرگ شود باعث دردسر ميمعموالً  و
 . اشتباه كرده دهاما فكر ميكنم حق با شما بوده و خبر آورن . استفاده كنندآن  ميخرند كه از

نبايد زياد خوش بين آدم  قبول دارم كه . ، بله بله : سرش را تكان داد و سرهنگ با عجله گفت
،  بيشتري به دست آوردم اگر اطالعات . به خاطر گفتن اين جريان سپاسگزارمواقعاً  باشد و

دكتر  . د يابدبهبو برادرتان هرچه سريعتردختر اميدوارم حال  . مطمئن باشيد خبرتان ميكنم
اعصابش را تحريك  چنين تجربه وحشتناكي بايد . كيلي به من گفت كه هنوز در اتاقش است

  . كرده باشد
  . ميدانيد كه . شوكه شده است . كند مورد صحبتآن  نميخواهد در اصالً .بله ...ام  ...اه -



وج از خانه بهتر شد، بايد اندازه كافي براي خر وقتي حالشان به. فهمم  ميكامالً  .البته .البته-
فاجعه را زودتر آن  انجام دهيم و مراقبت نماييم كه تمام تالشمان را براي شاد كردنشان

  . فراموش كنند
همتايش را تا دم در همراهي كرد و دور شدنش را در زير نور خورشيد و  ، سرهنگ ادواردز

 هوليس از ديدش خارج شدآقاي  وقتي . ، تماشا كرد دريا را با خود ميĤوردآب  بادي كه بوي
اش نشست و مدت طوالني با انگشتش دماغش را  بر صندلي . دفترش برگشت ، متفكرانه به

داغ آبي رنگ به هم آسمان  رنگي كه در خارج و به برگهاي نارگيل تيره ماليد و از پنجره به
.  هم محتمل بود درواقع خيلي . بله امكان داشت ...اسلحه و مهمات  . شد خوردند خيره برمي

، چون عبور دادنش با  در پمبهمثالً  . را تخليه كرده باشندآن  و در جاي ديگري قبالًالبته شايد 
 در كشتيآنها  يمور اثري ازراي بود و به همين دليل ال هاي ماهيگيري كار ساده زورق كمك

براي  راآنها  اده واش را تغيير د ، جبهه ، فراست آيا امكان داشت كه اين مرتد . نديده بود
دوم در  ؟ اين نظر ؟ يا خود سلطان مرموزانه خواسته خود را مسلح كند وليعهد آورده باشد

طرفداران  چون اگر . رابطه با شناخت سرهنگ از اموري فراست صحيحتر به نظر ميرسيد
متوقف  هايشان را شايد توطئه . برغش آگاه شوند كه سلطان مشغول تقويت نيروهايش است

و آماده مقابله  هايشان بيخبر است اما تا زماني كه ندانند و خيال كنند كه سلطان از نقشه . نندك
، كه اين بار با  دهند مالحظه باشند كه كودتاي ديگري ترتيب پروا و بي بيآنقدر  ، شايد نيست

فراست عالقه به  اي بود كه مردي چون اموري اين تله . يك خشونت بربري خاموش شود
، همان كسي  تخت مالحظه و آتشين خوي و بيصبر براي تنش داشت و وليعهد تند و بيگذاش

آقاي  ، چون آنچه تري كننده ناراحت البته هميشه امكانات ديگر و . ميافتادآن  بود كه در
  . ، وجود داشت هوليس را نگران كرده بود

، ا ظهارات كنسول آمريك، كه در هند خدمت كرده بود به خوبي آگاه بود كه ا ادواردز سرهنگ
، كه موجب  به غرور حاكم بين افسران بريتانيايي و عمال حكومت مقيم در هند دارد اشاره

 دادند بيني كرده و به ديگران اخطار مي عده معدودي كه بحران را پيش . شد 57سال  شورش
 د و سعي ميحاليكه اكثريت چشمهايشان را بسته بودن ، در شدند عنوان ترسو شناخته مي ، به

 اما . نيت بد زيردستانش را باور نكنند و به همين دليل هم جانشان را از دست دادند كردند
هم  ، حتي اگر فرق كرد فرق ميكامالً  مسئله در اينجا . هوليس گفته بودآقاي  همانطور كه به

براي اً مسلم مشغول توطئه عليه همديگر بودند كهآنقدر  ، شهروندان زنگبار اكنون كرد نمي
گرچه  ، مورد فراست در . كردند ، وقت خود را تلف نمي آزار براندازي تعداد كمي اروپايي بي



 ، ميĤمد فردي فاقد اصول اخالقي بود ولي در جايي كه مسئله منافع و امنيت خودش به ميان
  . احمق بودمطمئناً 

،  ل پنجره برگرفتهاي نخ برگ ، نگاهش را از هايش ، راضي از استدالل كنسول بريتانيا
مستخدمش فيروز را به  اي روي ميز كارش را زد و شد و زنگ نقرهجابجا  اش روي صندلي

، تا در اولين  تورذج برساند ، يادداشتي نيز به احمد بن شهر فرستاد تا عالوه بر كسب خبر
 مند بود و شامه غيرقابل عالقه فيروز بسيار به غيبت كردن . فرصت به كنسولگري بيايد

 . اطالع بماند بيآن  ميافتاد كه او از مورد احمد هم كمتر اتفاقي در جزيره ، درداشت  اشتباهي
 ، بودند و اگر داستان قاچاق اسلحه حقيقي بود قابل اعتمادكامالً  هر دو نه تنها مفيد بلكه

  . دانست احمد ميمطمئناً 
ا در برابر وزش باد محكم گذشت و كالهش ر دار خيابان مي از سمت سايه ، كه هوليسآقاي 

 اش در نگراني اوليه . كرد ، احساس رضايت نمي اش مانند همتاي بريتانيايي اصالً،  گرفته بود
متفاوت كامالً  او را ترك كرده بود و مطلبيموقتاً  ، سفيد در جزيره مورد يك شورش ضد

، طبق  تي فراسركه رو كننده اي كشف ناراحت . مشغول داشته بود فكرش را به خود
 ، ، و نه ويراگو وارش مبني بر اينكه بگويند دافوديل اقدام شواليه ، با يموررپيشگويي ستوان ال

  . گرفته بودآنها  ، امتيازي از مرگ برعهده داشته نقش نجات هيرو را از
، بلكه تمام تالشش را نموده بود كه  داستان را پذيرفته بودآن  هوليس نه تنها خودشآقاي 

كه تا همين چند دقيقه پيش هم  . ساير اروپاييان هم قبول شود اران كنسولگري وتوسط همك
 بخواهند اكنون واقعيت راآنها  شد كه اگرآشكار  همان وقت برايش اما در . اشكالي نداشت

 به نسبت اينكه موقعيت بسيار مشكلتر و ناخوشايندتري قرار خواهند گرفت ، در نمايندآشكار 
كاپيتان آشكارا  در واقع انجام چنين عملي ، اكنون غيرممكن بود و . فتندگ مي را از اولآن 

 توانستند او را به وارد كردن نه هيرو و نه عمويش اكنون نمي . امتيازي گرفته بود فراست
مرد آن  ، متهم نمايند و بدون يك اتهام مستقيم اي كه در بارنامه ثبت نشده بود مخفيانه محموله
  . كرد سول بريتانيا هيچ كاري نمي، كن از خود راضي

اش رسيد و كالهش را در سرسرا به مستخدمي سياه داد و  به خانه هوليس با اخالقي بدآقاي 
همسرش به او اطالع داد كه خانم كردول  . ولي هيرو بيرون رفته بود . اش را صدا زد برادرزاده

هيرو عزيز را براي سواري دقيقه پيش به مالقاتش آمدند و كريسي و  و مادام تيسوت چند
در اين  : ، با عصبانيت گفت اي خشمگين بود هوليس، كه به طور قابل مالحظهآقاي  . بردند

  ؟ مگر ميخواهند گرمازده شوند . ديوانه شده باشند ؟ بايد وقت روز



هاي زيادي براي كالسكه  جاده . شوند خيلي دور نمي ، اوه : همسرش با راحتي خيال گفت
چرا آدم  اصالًكنم  جاده مناسبي وجود ندارد و فكر مي اصالً، يا در واقع  د نداردسواري وجو

  . اوليويا ميخواست هيرو را به ديدن خواهران سلطان ببرد ولي . بايد كالسكه نگه دارد
  ؟ كاري كند براي چه ميخواهد چنين-
رود كه به ديدن  مي ار، از هيرو انتظ به عنوان برادرزاده تو.  ، اين رسم ادب است خب عزيزم-

  . هاي درباري برود بعضي از خانم
  . زن شعلهآن  دوباره . بايد خودم حدس ميزدم . الثاني است هاي ساكن بيت منظورت خانم-

  . شاهزاده خانم شعله : كرد همسرش به نرمي تصحيح
  . ماضي بوده است مادرش فقط يكي از كنيزان سلطان . زرشك!  شاهزاده خانم-

هايشان هم عنوان  بچه نه كنيزه و، ، صيغه  صيغه : چشمانش را بست و لرزان گفت،  همسرش
  . شاهزاده و شاهزاده خانم دارند
شاهزاده خانم يا نه ، كريسي زيادي به  : به هم زد و گفت كنسول، بيصبرانه دستهايش را

  . متوقف شود مالقاتشان ميرود و اين بايد
خودت خوب  ؟ ، چرا متوجه منظورت نميشوم صالًا : صداي همسرش از غيظ لرزيد و گفت

گفتي چه  آيد كه يادم مي . ، اين را خودت پيشنهاد كردي ميداني كه وقتي تازه آمده بوديم
رنگارنگ  انگيز است كه كساني كه خود را الگوي سياسي براي حكومت بر نژادهاي رقت

اي  كننده شكل شوكه د و اين تنها بهدانن الزم نميآنها  مالقات اجتماعي را باآشكارا  ، ميدانند
  ... باشد و ، بلكه نشانه كوته فكري نيز مي بدرفتاري است

 خوب به ياد دارم و در كل هنوز هم . احتياجي نيست كه حرفهاي خودم را به خودم پس دهي-

 و ررتيسوتثدانستم  موقع نميآن مثالً  . ، مواردي را تغيير ميدهد اما شرايط . نظرم همان است
و  ، قصد ايجاد دوستي با مشتي از خواهران و دخترعموهاي سلطان را دارند زن انگليسيآن 

  . تبديل شودآنها  كردم كريسي به خميري در مشت از طرف ديگر فكر نمي
بيند كه به خمير مشت  مطمئن هستم كه كريسي حتي در خواب هم نمي : گفت همسرش لرزان

ها نشست و برخاست  يعي است كه بخواهد با جوانفقط جوان است و طب . كسي تبديل شود
  ...ثرر . كند
 ببين چشمانش چطور روي كلي مي . ، اگر بيشتر نباشد و يك راهنماي بد سالش است سي-

 ، يا با او قدم ميزند يا صدايش كرده براي قايقراني مي وقت پسرك را ول نميكند هيچ . گردد
آيد و  خوشم نمي اصالًبه تو بگويم كه  . يدعجيب است كه تيسوت پير هيچ نميگو بردش و



كله است  مورد اليويا كردول هم فقط يك دختر بچه بي در . كلي از او جدا شد خوشحالم كه
هايش خالص شده خوشحال  از اينكه مرده و از جوش و خروش و وراجيحتماً  كه شوهرش

، كه  گذراند ميآنها  كريسي بيشتر وقتش را با!  براي دخترت يك جفت دوست مناسب . است
خوشم  اصالًبه تو بگويم كه  . دور و بر بيت الثاني ميگردند در حقيقت هر سه نفرشان اغلب

  . آيد خوشم نميآن  از اصالًنيتي دارند كه  زنهاي قصر يكآن  ، آيد نمي
  ؟ چيست ؟ منظورت هوليسآقاي  قصدي دارند-

زيبايي در  هاي پرتغالي كه به وفههوليس از نگاه همسرش اجتناب كرد و به سمت شكآقاي 
كنسول  . دانستم مي كاش . نميدانم : كوزه سفالين آبي بزرگي چيده شده بود اخم كرد و گفت

هايش  بود و تندي قدم دستهايش را به پشت سر گرفته . شروع به قدم زدن به دور اتاق نمود
به مقابل  شد و وقتي باالخره متوقف . اش بود دهنده اضطراب و تشويش دروني نشان

اولين رئيس ( ، به ديواري كه حاوي يك تابلوي اثر استوارت از جرج واشنگتن همسرش
به ديوار  ، كه كاري شده در قاب كنده) هاي انگلستان جمهوري آمريكا و مخالف قوي سياست

 : تبدون ربط گفظاهراً  خيره شد و بعد به سنگيني وآن  اي به چند دقيقه . ، ايستاد آويزان بود
آنها  مشاجرات داخلي روش ما نيست كه در امور و سياست ساير كشورها دخالت كنيم و يا در

، بلكه در عمل نيز بايد  انديشه نه فقط در . پس بايد تالش كنيم كه بيطرف بمانيم . درگير شويم
شويم كه در سراسر  ناچار مي ، كرديمآن  ، چون وقتي شروع به گيري اجتناب كنيم از جبهه

وقت ناچار به آن  . اند شدهآن  گرفتار ها همانطور كه بريتانيايي . نيا همينطور عمل كنيمد
كاشفان  . كنيم تا جنگ را بخوابانيم پس بايد فشار وارد . دخالت هستيم و قبول مسئوليت
جنگهاي تمام نشدني بود كه مهاجرت  ها و ، به دليل دخالت سرزمين ما و ساكنان فعلي آن

را به دست آوردند و سريعترين راه آن  خدا بودند و به لطفآزادي  خواهان صلح وا آنه . كردند
با منازعات غيرقابل اجتناب ملل خارجي  ، اين است كه خودمان را براي از دست دادنش

، به زنهايشان  هيوبرت پالت خلآن  تيسوت و هيچ ربطي به من ندارد اگر هري . درگير كنيم
ام  اما به دختر من يا برادرزاده . سلطان نمايند عليه دعواا قاطي دهند كه خود ر اجازه مي

  . اي نميدهم چنين اجازه
 يا به:  همسرش خواست اعتراض كند كه كنسول چرخي زد و به او خيره شد و گفت،  اما نات-

 به روشي كه اخيرا دخترت حرف ميزند همه . دهم اجازه نمي!  شما هم همينطور خانم هوليس
 هم براي برغش بهآن  . كند نند براي انتخابات رئيس جمهوري دارد راي جمع ميخيال ميك

 كند خيلي كند و مطمئن هستم كه خيال مي گيري مي او دارد جبهه!  عنوان تنها كانديدش



ا ، اما در واقع خود ر مثل بازي در نمايش سلطان بدجنس و وليعهد شايسته . آور است هيجان
قانوني كه روش  مردم ابتدايي و بي . رنگين پوست ميكند درگير جنگهاي خصوصي مردم

، از كشتن  خواهند فهمند و هرگز براي به دست آوردن آنچه مي فكر ما را نمي زندگي و
، به  اش كنم بايد براي عالج سر رفتن حوصله ، فكر مي خب . ابايي ندارند خويشان خود هم
ام دماغشان را در  يك از اعضاي خانواده، چون اجازه نميدهم هيچ  باشد دنبال كار ديگري
، كه من به  ندارد فرو كنند يا براي سرنگوني حاكم سرزميني كمك كنندآنها  اموري كه ربطي به

اين حماقت و بيشرفي كامل است و بايد متوقف  . ، فعاليت دارم نماينده كشورم در آن عنوان
  . شود
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روي فرش ابريشميني در  ، چهار زانو ، شير عمان ، سيد سعيد ، دختر سلطان فقيد سيده سلمه
، نشسته بود و با  زنگبار يكي از اتاقهاي آخرين طبقه بيت الثاني ، يكي از قصرهاي سلطنتي

  . خواند را مي، تاريخ پيشوايان و سيدان مسقط و عمان  صداي بلند
داد كه  و بعد سيد سلطان بن االمام احمد بن سعيد به نيواز رفت و به مردان خاصش دستور... 

كه بايد در دژ  ، جايي به المطرح رفته و منتظر خصيف بمانند و بعد او را به مسقط بفرستند
قايق برده و  جسدش را با بماند تا بميرد و باالخرهآب  بدون غذا وآنقدر  عربي زنداني شود و

خواست سلطان و بعد به اس  ، بسيار دور از سرزمين بيندازند و چنين كردند به در قعر دريا
  ... حمله كرد و تسخيرش نمود ، زمان در دست برادرش سعيد بن االمام بودآن  سوايك كه در

لغزيد كتاب سنگين از روي زانوانش .  و باالخره خاموش شدآرام  ، رفته رفته صداي نرم سلمه
، صفحاتش را به هم  وزيد به درون مي ها و روي فرش افتاد و نسيمي كه از البه الي كركره

  . زد
 ولي در. بودآرام  ، اتاق آينه كاري شده پوستي ها و جنبش دستخط هاي كركره جداي از تخته

ها و  صداي برخورد ديگها و قابلمه .شنيد مي ، سلمه صداهاي ديگري هم سكوتآن 
، صداي  رسيد طبقه همكف به گوش مي جيغ مانندي كه از بخش مستخدمان در فريادهاي

،  فروش و زمزمه كند و آهسته شهر دار نارگيل شستند و فرياد ريتم امواج كه ساحل را مي
،  صلح و امنيت به همراه داشتند دهنده و آشناي هر روزه كه زماني با خودآرامش  صداهاي

  . ولي ديگر چنين نبود
، در  هاي پرسروصدا خانوادگي و اختالف عقيده هاي كه مشاجرات و كينه فكر كرد

چون گرچه سلطان پير تا سالها تنها يك  ، ، غيرقابل اجتناب است خانوادهاي مثل پدرش
هاي  از سيركاس . هر نژاد و رنگي بود هايي از ، ولي حرمش پر از صيغه همسر قانوني داشت

، كه فرزندانشان همگي جزو  آبنوسي هايي با پوست يشبچشم آبي و سفيدپوست گرفته تا ح
گروه عظيمي  . ، داشتند سيده بنامند خانواده سلطنتي بودند و اين حق كه خود را سيد و

 ها ، عموزاده ، عموها ها ، عمه ها مادربزرگ ، ها كه با مادرهايشان ها و ناخواهري نابرادري
، كه قصرهاي زنگبار و يك  هاي مراقب ردهب هايشان و گروه ها و خواهرزاده ، برادرزاده

، زير چشم  هم ، خوش و خرم در كنار . بودند هاي ديگر سلطنتي را پر كرده دوجين مسكن
 . چيز را تغيير داد تنها مرگش بود كه همه كردند و ، زندگي مي خيرخواه و مهربان شير عمان

گاهي شبها  . خاك سپرده شد ، به با مرگ او سلمه با تاسف فكر كرد كه صلح و خرسندي هم
، براي امپراطوري عظيمي كه پدرش  رفته بود براي تمام آنچه از دستآرامي  بيدار شده و به



غم  ، براي روزهاي شاد و بي تقسيم شده بود كرد و اكنون بين سه پسرش حكومت ميآن  بر
 ، مي رسد سوخت علف خشك به پايان مي ، كه دعواها ناپايدار بودند و به سرعت كودكي
سوخت و بسيار مرگبار بود و  مي و مداومآرام  ، آتش نفاق بسيار ولي اكنون . گريست

  . كرده بود كه زماني خوشبخت و متحد بودند را چند پاره يخانوادهاي
 اثر باران ، كه در هاي قاب طاليي ، روي يكي از آينه ، بر روي عكس خودش نگاه پريشانش
 . ماند ، ثابت شد اش در تمام قصرهاي پدرش پيدا مي د و نمونهدار شده بو ، لكه هاي موسمي

صبح خيلي  ، به ياد يك با ديدن درخشش نور بر مداليون جواهرنشاني كه به پيشاني بسته بود
جواهري كه  روز بدون اينكهآن  در . يك صبح آبي و طاليي در قصر موتوني . قديمي افتاد

 هركدام از هايي طاليي كه به انتهاي نين با سكهبيست گيسش را به هم وصل مينمود و همچ
، از دست  باشد ، را مرتب بسته ، تا در اثر برخورد به يكديگر صدا كنند شد بسته ميآنها 

نامرتب آمده  ، پدرش او را سرزنش كرد كه چرا پرستارش فرار كرد و به سمت پدرش دويد
دست او ناراحت  اري بود كه پدرش ازاين تنها ب . است و با خواري او را نزد مادرش فرستاد

بيت  . به ياد داشت ، شاد و زودگذري كه سالهاي آفتابيآن  تنها لحظه عصبانيت در تمام . شد
، دور بود  شلوغي شهر ، چون از سروصدا و بوي بد و ، قصر مورد عالقه پدرش بود الموتوني

، منزلي  قصر . فراگرفته بود هاي سبز و باغهايي از گل و دور تا دورش را نخلستان و بيشه
 . گرفت نفس خنك باد را مي هايش رو به دريا قرار داشت و بلند و چند طبقه بود و پنجره

اطرافشان را كودكان و مستخدمان و  ، در حاليكه ، دوستانه ها اتاقهايش رنگارنگ بود و صيغه
 ، همسر قانوني سلطانهمه اينها توسط  كردند و ، زندگي مي بردگان و خواجگان پر كرده بود
در حاليكه  . شد ، اداره مي فرمانده بود ، متكبر و بچه ، بي سيده عزت بست سيف كه زشت

هاي  كردند و يا ساعت و غيبت پر مي ، مالقات يكديگر بزرگترها اوقات خود را با خياطي
ش نوشتن و سواري بر اسبهاي سرك ها خواندن و ، بچه گذراندند طوالني را در حمام مي

هميشه باغهايي براي  . گرفتند مي پدرشان و راندن قايقهاي سبك در سواحل مرجاني را فرا
بچه گربه و ميمون و كاسكو و  بازي كردن وجود داشت و حيوانات بيشماري مثل طاووس و

  .ند ميكرد و نوازششان ندغذا ميدادآنها  يك بز كوهي اهلي كه به
ريزي  به برنامه هرگز نيازيآنها  يدانه و لوكس بود و، شاد و بيق زندگي در بخش زنان موتوني

 دستور داده شده بود ، همانطور كه در كتاب خدا روزهاي طوالني و آفتابي . براي فردا نداشتند
و حالت امنيت و  يافت مي شد و به همان روش هميشگي ادامه ، با پنج نوبت نماز تقسيم مي

تمام اينها به  رسيد كه شايد روزي ن سلمه نميهرگز به ذه . كرد ابدي بودن را متجلي مي



زنگبار رسيد و  بار آشوب عمان به خبر مصيبت . به آخر رسيدآنها  ، ولي همه پايان برسد
، به سمت  بردگان ، مستخدمان و سلطان سعيد همراه با بسياري از پسرانش و بهترين ركاب

و اين آغاز  . كند اش محافظت يي، حركت كرد كه از با ارزشترين دارا ، پايتخت عمان مسقط
 اينكه صداي توپ ، بدون شنود دانست كه هرگز صداي تفنگها را نمي سلمه مي . پايان بود

 شليك مي ، گذشت از موتوني ميآرامي  ، كه به هايي كه در روز وداع كشتي مجلل پدرش
 مي داده وزنان و كودكان در ساحل جمع شده بودند و دست تكان  . آورد شدند را به ياد

، چقدر قصر سوت و  پس از رفتنش . كردند گريستند و براي بازگشت سالمت سلطان دعا مي
 ، با پدرشان رفت برادرش برغش . خارج شده باشدآن  مثل اينكه روح قصر از . شده بود كور

،  زنگبار خالد بزرگترين پسر متولد . اما شاهزاده خالد و مجيد جزو پسراني بودند كه ماندند .
عزه مرده  ، نايب السلطنه بود و مجيد جانشينش و چون در اين زمان سيده در غياب پدرشان

اما  . شعله سپرد ، ، اداره بخش زنان و قصرها را به زيباترين و عزيزترين دخترش ، سلطان بود
  . ، روزهاي خوشي نبودند روزهاي بعد از رفتن او

انست مانع بروز حسادت در ميان زنان كمتر ، نتو نيت خيرشعلي رغم  ، داشتني شعله دوست
سختگير  خالد هم به نوبه خود بسيار . دعواها و اختالف ها زياد شد و مورد توجه حرم شود

، متوجه  داشتند يك بار كه آتشي در يكي از قصرها رخ داد و زنان جيغ زنان قصد فرار . بود
سربازان دستور داده بود كه  بندند و بهشدند كه نايب السلطنه دستور داده تمام دروازه ها را ب

برخي هم  . زنان سلطان را ببينند ، صورت نگذارند كسي قصر را ترك كند كه مبادا مردم عادي
، اما هفته ها به ماه ها  دعا نمي كردند ان سعيدطبه داليلي براي بازگشت سريع و سالمت سل

د نه تنها خوب نبود بلكه حاكي از مي رسي اخباري كه از عمان . و ماهها به سالها انجاميد
مجيد مهربان و سهل . و اكنون مجيد بود  . درگذشت خالد بيمار شد و . بازگشت سعيد هم نبود

  ... وليعهد سلطان نشين بود ، عياش و سست كه نايب حكومت شده و گير
 و در بودآنجا  چرا كه عاشق .بماند  همه مدت از زنگبار دورآن  هرگز قصد نداشت كه لطانس

از جزيره سرسبز و باشكوهش دور نگه  اما مشكالت سرزمين مادري اش او را . خوش بودآن 
 . صخره ها سخت عربستان شده بود داشته بود و ناچار به ماندن در خاكهاي لم يزرع و

طاهاواني را در خشكي شكست داده و  ريا ، لشگر پسربزرگش ، ايراني ها دشمنان قديمي اش
بريتانيايي ها درخواست كمكش را  . بودند پراكنده كرده خودش را در درياكشتي هاي جنگي 

تحقير شد و ناچار  . شكسته شد، فاتحان شده  و او ناچار به پذيرش شرايط سخت رد كردند
  . خانه شدبه به بازگشت 



، يا درياي  هرگز به جزيره مورد عالقه اش نمي رسد و نمي تواند موتوني شايد مي دانست كه
، پيري و  اد را ببيند و يا شايد دليلشبنخل خم شده در  نمرجاني و درختا آلود و سواحلكف 

، با خود الوار مناسب  حيرت و ترس همراهانشعلي رغم  چون . شكست بود سرخوردگي و
برخالف سنت  دداد كه هر كس در اين سفر بمير آورد و دستور اكيد براي ساختن تابوت

به آنجا  ، نگه داشته شود و در بلكه تا رسيدن به زنگبار . شود نمي جسدش به دريا انداخته
بزرگ از مسقط حركت كرد و دماغه كنده كاري و رنگ آميزي شده  كشتي. خاك سپرده شود 

از سواحل را و پنج هفته بعد گروهي از ماهيگيران كه تورشان  اش را به سمت جنوب گرفت
با عجله به زنگبار رفتند تا مژده . ديدند هاي سلطنتي را  ، كشتي سي شل جمع مي كردند

  . بدهند بازگشت شير عمان را
گل را كه با  و حتي تاجهاي دنروز را روي گونه حس كآن  گاهي سلمه مي توانست حتي باد

قصرها جارو شده و  ، افته بودند را بشنوندبخبر ديده شدن پدرش ، براي خوش آمدگويي 
كننده گل ها و  ، با عطر مست ه شد و بوهاي تند آشپزيها آماد مقدمات ضيافت . شدند زينت

چقدر  . ، مخلوط گشت عطر سنگين مشك و چوب صندل و گالب لباسهاي ابريشمي زنان
جواهرشان را  نديدند و نغمه سر دادند و در حاليكه بهترين لباسشان را پوشيده و گرانبهاترينخ

بگيرند و چشمها را به سمت  ر ميان ساحل قرارتا د دزينتشان كرده بودند ، با عجله به بغها رفتن
  . ، و منتظر شوند دريا خيره كنند

غروب  ز، به استقبال پدر رفت و گفت كه قبل ا ، در يك كرجي كوچك همراهانش مجيد با
 اما روز ، شب شد .، مهماني بزرگ و رقص و شادي بود  خورشيد بازخواهد گشت و بعد از آن

نشد و وقتي تاريكي همه جا را فرا گرفت و فانوسها در ساحل همچنان اثري از كشتي  ولي
علي  ، هنوز مردم شهر .هاي شهر مي درخشيدند  ها و ايوان شدند و چراغها روي سقف روشن
شب هيچ كس در زنگبار نخوابيد و آن  . سردي هوا ، منتطر بازگشت سلطانشان بودندرغم 
 ، ساكت و سرما زده و همچنان با دقت به ن، همچنان همه منتظر و نگرا طلوع خورشيد هنگام

 هاي كشتي هاي انبباد و برآمد  ، خورشد باال با روشن ترشدن هوا . دريا خيره شده بودند
  . لنگر انداخته نور پاشيد

همچنان فرياد شادي هزاران گلو را  ، ، مثل اين بود كه سلمه در ذهنشها روزآن  با يادآوري
وقتي پس از انتظار زياد با  . تبديل شد اي عزا و شيونه ناله مي شنيد كه چگونه ناگهان به
قسمت نبود كه  . پرچم عزا پوشيده شده است باآن  ند كه دماغهدنزديكتر شدن كشتي همه دي

عطر ادويه اش را ببيند چون در همان ساعتي كه  سعيد يك بار ديگر جزيره سرسبز و پر از



، امام عمان و سلطان  يد بن سالن امام احمد بن سعيدسع ، سيد ماهيگيران كشتي را ديده بودند
كفن شده و پس از نماز ميت توسط پسرش برعش ، در  جسدش غسل و . زنگبار مرده بود

برعش با سرعت قبل  . شده از مسقط گذاشته شده بود تابوتي ساخته شده از الوارهاي آورده
شب كنار جسد برادرش  پنهاني درتا  . جزيره رساند ز رسيدن مجيد تابوت را برداشت و بها

  . كند خالد نايب السطنه متوفي دفن
مرگ  خبرمطمئناً  سلطنت زنگبار بوده است و يسلمه فكر مي كرد كه برعش هميشه در آرزو

 وده چون هرگز حسي جز اهانت و خواري نسبت به مجيدب، به نظرش خواست تقدير  خالد
 اما . ي جدي بر سر بزرگ طلبي هايش نمي ديدمهربان و ضعيف نداشت و او را به عوان مانع

 مهاي او حمايت كردند پسدمجيد بزرگتر بود و پيران و روساي قبايل و بريتانيايي ها از آ
، اما برعش هرگز  اندمون او به جاي پدرش سلطنت مي كرد و برعش بايد وليعهد مي ناك

  . به نفر دوم شدن نبود راضي
دوست داشتني اش خيره  انه اش گذاشت و به ناخواهرييد و دستش را زير چشسلمه آهي ك

هرگز به ياد نمي آورد كه حتي  . شعله بسيار زيبا بود .، نگاهي نگران و تحسين كننده بود  شد
در  . او را پيروي نكرده باشد نداشته باشد و تحسين نكرده و تبراي لحظه اي او را دوس

داده بود و باز هم اين شعله بود كه  را دلداري ، اين شعله بود كه او اي پدرشزروزهاي سياه ع
 و سر صيغه هاي همدرد و گروه بچه هاي پر در اثر مرگ مادرش در اثر وبا ، وقتي در ميان

شعله او را با خود به  ... محبت كرده بود ، به او صدايشان حس يتيم شدن و تنهايي مي كرد
، تحسين  محبتآن  راقبت كرد ومادري م ، بيت الثاني آورد و از او چون قصر كوچكش

اما ، الهه مصون از خطا تبديل نموده  بچگانه نسبت به خواهر بزرگتر را به ستايشي از يك
اينكه عشقش كم نشده بود ولي نگران بود علي رغم  چون . اخيرا سلمه دچار نگراني شده بود

باالخره اين همه .  عدالتخواهيش غلبه كند بر حس كه شايد شعله اجازه مي دهد احساساتش
  . خواهد برد را به كجاآنها  ، نقشه كشي ها و توطئه ها

و ناخواهري  يك اختالف عقيده جزئي بين سلطان جديد . مام مسائل با يك دعوا شروع شدت
را مي آنها  هاي قصر بيت الموتوني كه شعله ر تملك يك سري از اتاقسخودراي زيبايش بر 
داده ميجي  كه به ه بيوه خالد داده بود و يك گردنبند زمرداتاقها را بآن  خواست ولي مجيد

 . بايد طبق وصيتش به او برسد شعله گفت كه پدرش قولش را به او داده است و يول شده بود
 ولي شعله . مرواريد به او داده بود را به او بدهد و در عوض يك رشتهآنها  مجيد حاضر نبود



آن  درحاليكه قسم ميخورد هرگز به،  ترك كرده را جلويش پرت كرده و موتوني راآنها 
  . برنخواهد گشت

اما در فضاي متغير پس از مرگ  . ساعت تمام مي شد وايي طي چندعمان پدرش چنين دزدر 
تا باالخره آنچه كه از يك  . باقي ماند و ريشه دواند سعيد نه تنها دعوا پايان نگرفت بلكه
 . به عدوات تلخي تبديل شد كه عقلش را پوشانيدعله ش رنجش ساده شروع شده بود از طرف

، وليعهد خودنما و  برادري كه دوستش داشته بود و به نفع برعش تنفر اسلحه اي عليهآن  او از
و تا به حال سابقه دو سوء آمد  هميشه از برادر بزرگترش بدش مي ، كه تاسخوشتيپ و خود

   . د، استفاده كر تخت را داشت قصد ناموفق براي تصاحب
 بينشان درگيرد كه اين نزاع احمقانهناي قبل از .درست مثل شعله  . سلمه مجيد را دوست داشت

پس دوستان هم بايد از او متنفر مي بودند و سلمه را  . متنفر بود اما اكنون شعله از مجيد .
و  ، گريست سلمه كه در ترديد بود . خودش و مجيد يكي را انتخاب نمايد مجبور نمود كه بين
هم پيروز  نهايتاًولي شعله نرم نشدني بود و  . اين تصميم گيري شانه خالي كند تالش كرد كه از

، تقسيم شدند كه عليه همديگر  خانواده خوشبخت و متحد سعيد به دو گروه مخالف . شد
 ، جاسوسي مي كردند و تحت جاسوسي قرار مي گرفتند كردند و نقشه مي كشيدند آنتريك مي

، جواهر يك طرف حد مسخره اي رسيده بود كه اگر عضوي از آن  اكنون به نعداوتشا .
اگر شايعه اي مي  . را مي داشتآن  ، عضو گروه جديد بايد بهتر آويخت جديدي به خود مي
، يكي از  ، خانه اي يا قطعه زميني دارد ، قصد خريد اسب حاميان مجيد شنيدند كه يكي از
حتي شبها هم  . و يا مبلغ باالتري پيشنهاد مي داد . خريد را ميآن  زودي حاميان برعش به

شبها جاسوسان و  . هاي مخفيانه بود ، زمان انجام مالقات هنگامآن  چون در بود ،نآرام  يگرد
به در و پنجره مرموزانه ناخن مي كشيدند تا گوشه .  اخبار را انتقال مي دادند ، بهم زنان دو

 يويند و بعد دستهاي طماعشان را براي دريافت سكه هاي طالمكالمات معمولي را بگ هايي از
  . دراز كنند مزدشان
اعراب به  ، چرا كه عشق ، به هدر مي رفت و عقل هم با آن در بيابان خشكآب  پول مثل
يك بيماري باتي بود كه همه قراين مثل  ... را بيشتر در اين گودال فرو مي بردآنها  ، آنتريك

منطق را نابود مي  د مرگبار كه مغزهايشان را به آتش كشيده بود و دليل ويك فسا . شده باشند
بيت ، قصر كوچك شعله  . نداشتندآن  هم هيچ كنترلي برآنها  كرد و هيچ دارويي نداشت و

و ميجي  برعش با خواهر تني اش ، فقط از طريق عرض يك كوچه باريك از منزلي كه الثاني
طرف منزل خواهرزاده آن  شد و كمي ، جدا مي گي مي كردندبرادر كوچكترشان عبدالعزيز زند



اما نزديكي  . جناح برعش وارد شده بودند هاي سلمه شمبو و فرشو قرار داشت كه همراه او به
 . ، مشكالت ديگري هم بوجود آورده بود بود ك كمك كردهي، غير از اينكه به آنتر سه خانه

، به هر  بود و خود را تحقير شده مي يافت هكه از توجه برادرش به شعله حسود شدميجي 
كرد و به برادرش و همراهان دسيسه اش  شعله بدگويي مي زكس كه به او گوش مي داد ا

روند و اينكه اين توطئه ها عاقبت خوشي  اخطار مي داد كه دارند با سر به دردسر فرو مي
 ، حسادت و شكشرغم  علي ، وليآمد  در نتيجه دعوا و تلخي بيشتري به وجود . ندارند
، ولي دستهايش را  كند پس با او ماند به برادرش عالقه مند بود كه تركشآن  بيشتر ازميجي 

او نمي . همچنان وفادار و فداكار ماند  اما . به هم مي فشرد و بدبختي را پيشگويي مي كرد
 از خارجيانواستن كمك خبرعش و شعله با  توانست وفاداري اش را تغيير دهد حتي وقتي كه

  . ، او را ترساندند
قدرت دخالت در اختالفات خانوادگي ، ، از نظر تئوري  زنگبار گروه كوچك سفيد پوستان در

نداشتند ولي بي تاثير هم نبودند و شعله و برعش هم كه به دنبال هر  مربوط به تاج و تخت را
آنها  ند كه بايد از ميان، به اين نتيجه رسيد رسيدن به مقصودشان مي گشتند وسيله اي براي

 تابحال برعش خارجيان را خوار مي شمرد و شعله تقاضاي مالقات .انتخاب نمايند  ياراني
 هيبورتآقاي  اما هم اكنون همسر موسيو تيسوت و خواهرهاي . همسرانشان را رد مي كرد

   . هوليس تشويق مي شدند به بيت الثاني بيايندناتائيل  بالت و دخترهاي
 ، كه شايد برايشان مي را براي استفاده ايآنها  متنفر بود و تنهاآنها  هاي مالقات شعله از
،  زنان سفيد را كه پوستشان چندان از پوست خودش روشن تر نبود . ، تحمل مي كرد داشت
گرچه دو زن بزرگتر به طرز قابل قبولي حرف مي زدند و  . صيل نكرده مي دانستحو ت جاهل

، اغلب اشتباهات فاحشي مي  به دليل دانش محدودشان از اين زبانها، ولي  عربي كمي هم
 . ولي بسيار ناخوشايند بود . ، بخشيده مي شد بايد به دليل نبودن زبان مادري شان هك كردند
 و نمي ، عربي اش همچنان بسيار ضعيف بود ، خانم كريسيدا هوليس مورد دختر آمريكايي در

گرچه مالقات  . هوده اش شعله را خشمگين مي كردتوانست صحبت كند و تالشهاي بي
 را فريبنده و به همانآن  ، ولي ناخواهري جوانترش براي او عذابي بسيار سخت بود خارجيان

  . ، خطرناك يافته بود اندازه
آن  داد و محجوبانه لبخند مي زد و به ها را تماشا مي كرد و به حرفهايشان گوش ميآن  سلمه
يا حتي شك  ، هيچ كس نمي دانست . شعله نمي دانست . طه مي خوردشان غبآزادي  ها و

 و به يا توسط آنها ديده مي شود خارجياني نيستند كه او مي بيندتنها آنها  نبرده بود كه



فاصله يك  در نزديكي بيت الثاني و به. د نلبخند مي ز هاآن حرفهايشان گوش مي دهد و به
بود كه  فاصله داشت خانه ديگريآنها  نه برعش با، به همان اندازه كه خا كوچه باريك

 ميهماني ، سلمه اغلب شاهد شادي و سروصداي از شبكه پنجره ها . صاحبش يك اروپايي بود
تجاري  آلماني جوان و جذابي كه براي يك شركتروئت  ويلهلم رسهاي شامي بود كه توسط 
روبه  فاظ آلماني جوان ، درستپنجره هاي بي ح . ، برگزار مي شد در هامبورگ كار مي كرد

داشته  چيزي جز عرض كوچه قرارآنها  ، بدون اينكه بين روي پنجره هاي حفاظ دار سلمه
  . ، واقع بود باشد

چون وقتي  . مي اندازد سلمه اكنون مي دانست كه پسرك گهگاهي يك نظر احتمالي به او
پنجره ها براي  چوبيكنده كاري ظريف حفاظهاي  . چراغهاي بيت الثاني روشن مي شد

در تاريكي شب  د و زنان كه خود خارج رار، ديدن درون اتاق را راحت مي ك تماشاكنندگان
اما يك روز كه  بيندازد ، فراموش مي كردند كه پرده ها را ، اغلب در شبهاي داغ نمي ديدند

و آمد  اش كنار پنجره بهويلهلم  ، خانه بودآن  سلمه از پشت شبكه پنجره اش مشغول تماشاي
او را حتماً  هم بايدروئت  ويلهلم زمان بود كه سلمه متوجه شد كهآن  به سلمه لبخند زد و تنها

حتي  . ، او را تماشا كرده باشد مي كرد ن عالقه اي كه خودش او را تماشااديده باشد و با هم
ه قدري گل رز به طرفش انداخت و فاصله ب از آستانه پنجره خم شد و يك ويلهل،  يك بار
وقتي سلمه  . ، به جلوي پايش بيندازد چوبي را از الي كركره هايآن  ه توانستككم بود 

به شاخه گل لوله شده و رويش به عربي  ، متوجه شد كه كاغذي را برداردآن  جرات كرد
را آن  او هم احتماالًماندولين مي خواند و  را با نواختنآن  نوشته شده كه اغلب سلمهشعري 

   ... داده استگوش مي 
  فاصله دورتانعلي رغم  ، را كه دوست مي داري مالقات كن آنهايي

  شمايند گرچه ابرها و تاريكي ها بين
  چون هيچ چيز نبايد دوستي را

  گردد كه دوستش دارد مانعآن  از مالقات
جمع كرد  پژمرده گلهاي ريخته و خشك شده را نهايتاًگذاشت و وقتي آب  سلمه گل رز را در

آنها  ، پسآن  ي يك دستمل ابريشمي پيچيد و در زير جعبه جواهراتش پنهان كرد و ازو ال
 برايش طلسمي بر عليه ترس و خشم شدند و هرگاه كه تب نفرت و آنتريك فضاي قصر

 را درمي آورد و به گونه اش مي گذاشت وآنها  . ، باالتر از حد تحملش مي شد كوچك شعله
 تحسين كنند و صورت خندانآشكارا  به چشمان وشبختي وبه مسائلي چون عشق و صلح و خ



 پدرش هم مهربان بود و شعله هم همينطور و . صورتي مهربان .مرد جوان فكر مي كرد آن 
 شعله است كه چون بي وفايي به . اما او نبايد صفات خوب مجيد را به ياد مي آورد ... مجيد

  . كرد ت رد ميهر صفت خوبي را براي برادري كه زماني دوست داش
آن  ؟ از ولي همه اش كجا رفت ، ، فراوان يافت مي شد زماني چقدر از آن -عشق و مهرباني

، تنها مشتي به عنوان  خنديده بودند همه خواهر و برادر و عموزاده هايي كه با هم بازي كرده و
خود فكر  سلمه با . برغش شده بودند معدودي كه طرفدارآن  تنها . دوست باقي مانده بودند

تا زماني كه مجيد بر تختي آنها  كدام ؟ آيا هيچ كرد كه آيا هرگز دوباره خوشبخت خواهد شد
گله و شكايتش را با حمايت از برادري  چشم طمع دوخته تكيه زده و شعلهآن  كه برغش به

برغش هرگز تسليم نخواهد  ... ؟ شوند ، مي توانند خوشبخت شان مي دهدنعليه برادر ديگر 
هميشه همينطور بوده و سلمه  ... برسد ، او هرگز استراحت نمي كند تا به آنچه مي خواهد شد

يا شعله زيبا و خشمگين و ناتوان از  همانطور كه مجيد . مي دانست كه تغيير نخواهد كرد
، او خودش فضاي پرشور  تا كمي پيش ولي بايد مي پذيرفت كه . ، تغيير نخواهند كرد بخشش

، چون به او كمك كرده  آور يافته بود توطئه و نقشه كشي و تحريك را هيجانو شگفت انگيز 
برغش و شعله با هم  . را فراموش كند بود تا غصه بازگشت دردناك پدر و مرگ مادر عزيزش

، كه  رنگارنگ و رويايي توطئه وارد كردند او را از ميان غصه هايش ربودند و او را به دنياي
او دريافت كه زمزمه ها و نقشه كشي ها و  و در يك نمايش مي رسيد بيشتر به نظر مثل بازي

، نشاط  ، درست مثل دود حشيش وحشيانه اي ، به طور هيجانها و حس درگير امور مهم بودن
 ، تنها يك ماجراي بزرگ مي دانست زنان خارجي را تا قبل از دخالتآنها  آور است و او همه

.  
، كه ناگهان در اتاق ساكت  كرد و با صداي نرمي ندسلمه چانه اش را از روي دستش بل

؟ چرا تشويقشان مي  به اينجا مي آيندآنها  چرا ، شعله:  ، به خواهرش گفت منعكس گرديد
  ؟ خوشت هم نمي آيدآنها  هم وقتي كه حتي ازآن  ؟ كني كه بيايند

، چون  مي كردزنان خارجي فكر  شعله سر زيبايش را حركت داد و مثل اين بود كه او هم به
مي توانند كمكمان آنها  نياز داريم و چون به كمك:  گفتفوراً  گلدوزي اش را كنار گذاشت و

  . كنند
  ؟ كنند چطور مي توانند كمكمان ؟ چطور-
 ، حرفهايشان حرف مي زنند و ازمثالً  . با روشهايي كه حتي فكرش را هم نمي تواني بكني-

مطالبي آنها  همينطور و . ، كه بسيار برايمان مفيد است اغلب طرز فكر مردانشان را مي فهميم



مي رسانند كه براي خودمان  را مي شنوند كه ما نمي شنويم و اخبار را به روشي به دوستانمان
او مكثي كرد و سرش را  ...آنها  ايت از برادرمان برغشحم، و با  بسيار خطرناكتر خواهد بود

  . داشتتكان داد و دوباره گلدوزي اش را بر
  ؟ ؟ ديگر چه كاري مي توانند برايمان انجام دهند چهآنها -

گانه و  ، كه صداي بچه برگشت كه يكي از مستخدمين را صدا كند و . هيچ:  گفتفوراً  شعله
، بلند  ، در حاليكه روي شكم البالي نازبالشها خوابيده بود طرف اتاقآن  شيطان عبدالعزيز از

 : ، گفت ه شيريني بادامي مي خورد و با بوزينه اش بازي مي كردحاليك ، در عبدالعزيز . شد
  . ، من خواهم گفت ، اگر شعله نمي گويد ديگري هم هست البته كه كار

 ، ، با صدايي نيمه آمرانه و نيمه ملتمسانه فراموش كرده بود شعله كه حضور برادر كوچكش را
 ، نهيب زد بچه هم متوجه مي شد، كه حتي يك  اخطاري مي درخشيد در حاليكه چشمانش با

پنج زن ديگر اتاق كرد و شانه اي باال انداخت و به طرف ميمونش  پسرك نگاهي به!  عزيز
، چون همه در منزل  بزرگش مي كنيآنقدر  ، اما نمي فهمم چرا خب اوه خيلي:  بازگشت

چيزي كه ، حتي اقسي مي گويد تنها  در موردش صحبت شده است برادرم مي دانند و بارها
  ... ولي كريم فكر مي كند ، معلوم نيست قيمت است

  ! عزيز-
سفيد جديد كه با دوستان خارجي تان آمده بود كه  ، اين زن ، حرفي نمي زدم داد نزن شعله-

كريم فكر كرد شما داريد  . ، چقدر بلند است شد ديدم ؟ از پنجره وقتي كالسكه شان وارد بود
، نه در وسط  ولي من گفتم كه جرأتش را نداريد . مي كنيد يرايياز يك مرد در لباس زنانه پذ

پسرك  ...، اينطوري  اما درست مثل يك مرد راه مي رفت ، هم جلوي چشم برده هاآن  صبح
، قدم هاي بلند برداشت تا  اي باال گرفته و شانه هاي عقب داده از جا پريد و در اتاق با چانه

تلوتلو خورد و به زمين افتاد و در حاليكه خنده كنان  فرش گرفت و اينكه پايش به حاشيه
  . چقدر مي خنديديم!  ، كاش مي افتاد ، فقط او نيفتاد درست مثل اين:  غلت مي زد گفت

وقت او خيال مي كرد كه چقدر بد تربيت شده اي و بدجنس آن  : كنان گفت ، سرزنش سلمه
  . وقتي كسي صدمه مي بيند خنديد ، نبايد هم هستي

، هفته پيش از  جوشآب  ، با يك ظرفميجي  برده چاقآن  ؟ وقتي خنده دار است چرا كه نه-
، درست مثل يك  جايش خيس شده بود همه . بايد جيغ هايش را مي شنيديد . پله ها افتاد

 . مي خنديدي بوديآنجا  هم اگر ، تو همه مي خنديدند . گربه سوخته مي دويد و جيغ مي زد



ناگهان  ...فقط شما هستيد كه  . ببينم دوست هم ندارم صدمه ديدن مردم را . نه نمي خنديدم-
شما :  مي خواست بگويد وحشت كرده بود از كلماتي كه . متوقف شد و لبانش را گاز گرفت

، ظلم و حيله را  عمان كه خشونت هاي عمان از نسل پيشوايان و سيدهاي مسقط و عرب
و نرمي مادر سيركاسي آرامش حتماً  ، گرچه خون بود ولي خودش هم از همان . دوست داريد

 . هرگز از درد ديگران لذت نمي برد ، چرا كه ، خون آتشين پدري اش را كم كرده بود اش
 انداخت و لرزش سردي او را فرا ، نگاهي به برادر كوچكش و ناخواهري زيباي سنگدلش

 ...عله قول داده بود ش ... نداشت ان، امك ؟ نه مبادا نقشه قتل مجيد را كشيده باشند . گرفت
  . برغش قسم خورده بود

يك روز عصر مجيد در قايقي نشسته بود و از جلوي  . به ياد آورد اتفاق وحشتناك راآن  ولي
، كه البته به هدف  به سمت او پي در پي شليك كردشخصاً  برغش منزل برغش مي گذشت كه

سلطان شده بود قسم خورد كه نمي دانسته مجيد  سوءقصد به جان وليعهد كه متهم به . نخورد
هوا تاريك بوده فقط مي خواسته شوخي كرده باشد و سرنشينان  قايق مي باشد و چونآن  در

غير از مجيد كه  . كسي صدمه اي نديده بود داستانش پذيرفته شد ، كه چون قايق را بترساند
، در روز ديدار  زور سفارت فرانسه ، تا زماني كه به حضور بپذيرد حاضر نشد برادرش را به

فرانسوي از شرق آفريقا كه از زنگبار ديدن مي كرد و با كشتي سي توپه  فرماندهي نيروهاي
  . اچار به قبول و ديدار برغش شدن ، اش حمايت مي شد

يا به اين واقعه به عنوان يك شوخي  . بود ، سلمه به ادعاي برغش شك نكرده تا اين لحظه
قصد صدمه زدن واقعاً  ، اگر برادر خودنمايش ه كرده بود چون متقاعد شده بود كهاحمقانه نگا

اين  . دوجين شليكي كه كرده بود از دست نمي داد ، هرگز چنان طعمه راحتي را با نيم داشت
خود را نامطمئن آن  ولي اكنون با يادآوري . نموده بود بيشتر از تكذيب برغش او را متقاعد

آن  ترسش باعث شد از جا بپرد و به سمت پنجره در ، ترسيد و ن نبوديافت و چون مطمئ
، از ميان شبكه چوبي كنده كاري شده به  زانو زدهآن  سوي اتاق برود و روي لبه سنگي پهن

  . پايين نگاه كند
آبي دريا كه به ساحل مي آب  ، رو به دريا بود و با نگاهي به خانه برغش ، مثل بيت الثاني

، از ميان افكار  ، مثل اينكه با سحر و افسون قايق كوچكي را ديد كه مي گذشت ، سلمه خورد
لميده بود  آن بازرگاني هندي در . ، چون درست مثل قالق مجيد بود حاضر شده بود مضطربش
اين  . ببيند صورتشان را توانست به وضوح سلمه مي كه بردگانش پارو ميزدند و در حالي
،  رابزند آنها گيري دقيق يك نشانه توانست با چون هركسي مي ، لش را راحت كردامنظره خي



ميدانسته چه كسي در قايق دقيقاً  چون شك نداشت كه برغش،  گفته راستحتماً  پس برغش
 ، خواسته كمي مجيد را بترساند اما اگر فقط يك شوخي بوده پس ضرري نداشته فقط بوده و

   ... بدون نور خورشيد نبود وآفتاب  االننروز مثل آ ؟ يك شوخي بودواقعاً  ياآاما 
روز نزديك آن  د كهرسردي به وجودش خزيد ودر گوشش زمزمه ك يكبار ديگر شك به

در هواي  شد فاصله يك هدف متحرك را خيلي راحت مي . تاريكتقريباً  هوا و غروب بود
  ؟... برغش ياآ . نيمه تاريك اشتباه كرد

 . خورد مي هايش به هم دندان لرزيد و در حاليكه مي . سلمه با سرعت از پنجره دور شد
  ؟ يا بيمار استآرا نگاه ميكرد پرسيد كه  شعله كه او

  ؟ يا تب داري، آ رسيد حالت خوب به نظرنمي اصالًامروز صبح -
پس نديمه .  است ولي شعله راضي نشده بود گفت كه حالش خوب سلمه به زور لبخندي زد و
 به محض . را به خانه برادرش فرستاد او رغم بي ميلي عبدالعزيزعلي  هايش را مرخص كرد و

 ... به من بگو ؟ ازچه ميترسي سلمه:  پرسيد و به طرف ناخواهريش برگشت ، اينكه همه رفتند
  ؟
  ... منظورم ، ترسم نمي-

 به طوري كه دستبندهاي سنگين مانند زنگوله به هم دستان ظريفش را به هم پيچاند سلمه
  ؟ برند را به كجا مي خر ماآفقط گاهي نگران ميشم كه اين توطئه ها :  گفت خوردند و

هم  برغش و براي ؟ پس به كجا فكر كردي ! به پيروزي البته:  با بي قيدي گفت شعله خنديد و
دوباره  ، نشست بر تخت پدرمان او و وقتي پيروز شديم و كشد ، چندان طول نمي ما ديگر

به ما  هيماه بخوچ برغش هر تو جايزه خواهي گرفت و م داشت وفرصت براي شادماني خواهي
  . از او بخواهيم فقط بايد ، قصر برده ، ، لباس،  جواهرات.  خواهد داد

  ؟آمد  خواهد مجيد بر سر چه ... ومجيد-
كند  چه فرقي مي:  گفت عصبانيت با ، به خشكي صداي خلخالهاي نقره ايش شعله بلند شد و

 برغش است و ، اهميت دارد تنها مطلبي كه ؟ يدآ باشيم كه چه بر سرش مي چرا بايد نگران ؟
  . هر چه زودتر بهتر

توانست به وضوح  نمي . تمام كند نتوانست جمله اش را و ؟... تو كه نميخواهي ... شعله تو كه-
 ميز وآاما شعله داشت با چشماني تحقير ؟ به قتل برسانيد خواهيد كه او را نمي:  بگويد كه

 توانست يكي از شعله نمي . كرد نگاه مي حسابگر به او به طرز عجيبي درك كننده و
بگذارد كه همدردي ناخواهري  خطر كرده و توانست نمي نيز را از دست بدهد و طرفدارانش



 بيش از حد هم رقيق القلب بود دانست و حد مي از سلمه بيش.  جوانش براي مجيد رشد كند
درك اين  با ، پيوست يك فاجعه بود مي به مجيد شكست و ميها آن با اتحادش را اگر ،

 فكرواقعاً  : گفت غوش گرفت وآ در دختر جوان خجالت زده را موضوع شعله خنده اي كرد و
  ؟واقعاً  ؟ بكشم برادرانم را كردي من چنين هيواليي هستم كه نقشه قتل يكي از

 زيبا و ، اين خواهر بزرگتر ر به دامگدييك بار  . تكان داد سرش را خنديد و ، سلمه سرخ شد
اعتراض  . كرد تحسينش مي داشت و او دوستش و چقدر با او مهربان بود فريبنده اش افتاد كه

 كنم به خاطر گرما بود فقط فكر مي ... اوه ... ؟ است چطور ممكن ... نه البته كه نه:  كنان گفت
 ، خانم خارجيآن  راي فهميدن حرف هايب تالش بعد هم و ...همه ي اين نگراني ها  و ...

ولي فهم حرف هايشان  ، كنند سعي مي خيلي داراي رفتار دوستانه هستند و خيلي مهربان و
  . سخت است

چون به  . زياد به خودت زحمت نده:  زننده گفت حالتي را ول ميكرد با حالي كه او شعله در
  . داشته باشد ندرت حرفي ميزنند كه ارزش شنيدن

  ؟ يد شعلهآ مينخوشت آنها  ا ازچر-
چون تحصيل  ، چون خارجي هستند:  گويم نميداني برايت ميواقعاً  اما اگر ، خب معلوم است-

با  چون رفتار مناسبي ندارند و ، پررو هستند پرسروصدا و و چون احمق ، بيشرم نكرده اند و
بدون  ، زنان بد مثل چون درست . كنند حركت مي پوشند و مي بيشرمانه لباس بروريزي وآ

  ؟ راضي شدي ، همين . نامطبوعي دارند ويبچون  و دنگرد نقاب در خيابان مي
 چون به طريق ديگري بلد نيستند . بكنند توانند كاري نمي .فكر ميكنم خيلي سخت ميگيري -
 چيزها يادشان بدهيم ومطمئنم سپاسگزار توانيم خيلي ما مي ؟ نبايد سعي كنيم روشنشان كنيم .

  . خواهند بود
 شان ندارم و اما هيچ عالقه اي به سپاسگزاري ، همينطور است بي شك:  غرور گفت شعله با

 ، ورندآخواهند دستورالعمل ايمان راستين را بدست  اگر مي . بدهم خواهم چيزي يادشان نمي
ما به ا . را روشن خواهند كرد نهاآعلماي روحاني ،  جلو بيايند شك ندارم كه اگر به درستي
آنها  فقط از . كنند بربري هاي عامي ياد بدهم كه چطور رفتار من ربطي ندارد كه به اين

بمحض اينكه  به درد ما بخورند وآنها  كند كه شايد احساس مي كنم چون برغش پذيرايي مي
گلدوزيش را  . لي دور نيستين روز خآ كنم و كار را نمي ديگر اين ، فايده شان تمام شد

 در جعبه بزرگ كنده كاري عمان را كتاب تاريخ بينوايان و سلمه را ترك كرد كه برداشت و



ورده آدرآن  خروج مالقات كننده هاي خارجي از پس از ، شده زركوبي كه يك ساعت پيش
  . بگذارد ، بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  دھمھار ل 



در موردشان چه فكر ميكني ؟ شاهزاده خانم شعله دوست  خب ، :مشتاقانه پرسيد  كريسي
  ! چقدر سلطنتي -روي زمين نيست ؟ چقدر پرشكوه و باوقار و چقدر آدم  ترين داشتني

در حاليكه در ذهن داشت شعله را با زهره كه در خانه .  زيباست بسيار :هيرو تصديق كرد كه 
چشمان درشت او به نظرش بسيار دلنشين  هيكل ظريف و . كرد مقايسه مي ، دلفينها ديده بود

نگاه خيره و بي احساس سيده شعله بود ، اولي شايد يك كنيز بود و  ي بي نقص وياز زيبا تر
با اين ياد  . دادند اكثريت به زهره راي مي ولي در مقام مقايسه ، سلطنت ، دومي از خاندان

ستري داشت نه سياه يا قهوه چشمان خاك عجيب است كه شاهزاده خانم شعله ،:  آوري گفت
  . اي

هم  اصالً :مقابلش نشسته بود گفت  در چرمي كالسكه ، زن فرانسوي ظريفي كه در صندلي
حتي چشمان روشنتري دارند  بسياري از بچه هاي سلطان ، به من گفته شده كه. عجيب نيست 

  . به دليل مادرهايشان است ،
به طور خيلي قشنگي گوشتالو و به طرز  ،ظريفي داشت  ترزتيسوت ،موهاي تيره و بسيار
مورد غبطه تمام زنان سفيد پوست  گل سرهايش ، لباسها و . اعجاب انگيزي شيك پوش بود

طبيعت با او سر سازش آشكارا  چون بود ، زنگبار بود و حدس زدن سن واقعي اش مشكل
گمراه كننده مطمئناً  كه ، كرد قيافه جواني پيدا مي برد داشته و با آرايشي كه بصيرانه به كار مي

 كرد را هم نمي لهجه جذابش وقتي انگليسي صحبت مي حالتهاي سرزنده و دهان گرم ، . بود
  . دانست شد بي تاثير

سيركاسي اش را  بچه هاي زنان صيغه هاي سلطان ، :توضيح داد  مادام تيسوت براي هيرو
حسودي شان آنها  بچه ها به گربه صدا مي كنند چون پوست و چشمان روشني دارند و ساير

  . مي شود
او بيشتر به  احتماالً ! خواهرش نيست اما مادر سلمه هم سيركاسي بوده ، ولي او به سفيدي-

 . غمگيني داشت و چقدر خجالتي بود خيلي دلم برايش سوخت ، چه لحن . پدرش رفته است
  . متوحش به نظر مي رسيدكامالً  گاهي

 ! اوه ؟ از چه ؟ متوحش : ين كالسكه شوكه شده و عصبي گفتچهارمين سرنش خانم كردول ،
  . از چيزي اطالع ندارد اطمينان دارم كه سلطان

راننده ي بومي كالسكه اشاره  كريسي اخمي كرد و با حالتي كه عالمت سكوت بود به سوي
  . اوليويا خواهش مي كنم : كرد و گفت



به خاطر داشتن  . فراموش كرده بودمكامالً  اوه عزيزم ، : احساس گناه گفت اوليويا كردول با
همه مي توانند يك تقريباً  هميشه مراقب زبانش باشد چقدر سخت است و اينكه بايدآدم  اينكه

خانم كردول زني موبور و احساساتي بود كه در هفده سالگي با  . خبررسان باشند جاسوس يا
ري تيفوئيد در ماه عسلشان فوت كرد مسن تر از خودش ازدواج كرده بود كه در اثر بيما مردي

نكرد و  بيوه اش را در تنگاي مالي باقي گذاشت ، اليويا ديگر هيچ پيشنهاد ازدواجي دريافت و
گذرانيدن  پس از چهارده سال زندگي در تنهايي با خوشحالي پيشنهاد زن برادرش را براي

عزيز را مي رساند و  جينباتي اوليويا فكر مي كرد كه اين مهر . يكي دو فصل در استوا پذيرفت
شوهر بيوه ي فقير و مسن  آگاه نبود كه همسر هيوبرت از ترس اينكه مبادا وجود يك خواهر

بود تا بلكه بتواند پيشنهاد  ي خود و شوهرش تأثير بگذارد او را دعوت كردهآينده  در زندگي
چون او در سي سالگي  . خود جلب كند ازدواج يك تاجر اروپايي يا كاپيتاني در زنگبار را به

سفيد بسيار كم يافت مي شد شايد  س در محلي كه زنپاش بود و چندان بدقيافه هم نبود 
همچنان اثري از شوهر ديگري نبود  اين جريان مربوط به سه سال پيش بود اما .جلوه مي كرد 

ي و عالقه ي يادگيري زبانهاي عربي و سواحيل مانده و خود را باآنجا  ، ولي اوليويا همچنان
  . مشغول مي كرد شديد به روابط خانواده ي سلطنتي زنگبار

فرصت كمي براي  زن برادرش كه او را زني خل ، پرجوش و خروش و احساساتي مي دانست
شده بود كه  او داشت ، برادر گرفتارش كه حتي وقت كمتري داشت پس او به خودش واگذار

خواهرش  لبته هيوبرت پالت وقتي متوجه شد كها . خود وسيله ي سرگرمي اش را فراهم كند
بيشتر  در جناح مخالف سلطان دوستاني پيدا كرده است اعتراض ماليمي نمود ولي موضوع را

   . كرد اگر چه حتي اگر مي داد خواهرش چندان به حرف او گوش نمي . ادامه نداد
كننده و پر  جواني كسل اوليويا هميشه آرزومند عشق و ماجرا بود و اثري از هيچ كدامشان در

 .د اش نيافته بو از وظيفه شناسي اش يا در ازدواج كوتاهش و سالهاي خسته كننده ي بيوه گي
پيچيده ي شاهزاده  اما اكنون اوليويا محلي براي بروز احساسات سركوب شده اش در روابط
ن بار در براي اولي خانمهاي عرب كه قصد سرنگوني حكومت را داشتند يافته بود و اكنون

چرخش وقايع مهم بود  زندگي اش نه تنها احساس زنده بودن مي كرد بلكه به طور مؤثري در
  . مست نموده بودكامالً  و اين حس نشاط مانند مشروبي قوي بر او اثر كرده و او را

كه مردم اين جزيره  خاطر خواهد بود زمانيآسايش  چقدر مايه ي ! اوه : اوليويا نفسي كشيد
عقايدشان را بدون ترس يا  داشتني بتوانند زنجير اسارتشان را پاره كنند و آزادانهي دوست 

  . تعصب بيان نمايند



و خانم كردول سرخ شد و موضوع را رها  ! اوليويا:  زد اين بار مادام تيسوت بود كه نهيب
زنگبار  در . شروع به نشان دادن مناظر ديدني سر راه نمود كرده و با عجله رو به هيرو كرد و
مناسب كالسكه سواري باشد و به همين دليل عده ي كمي  جاده هاي معدودي وجود داشت كه

 برادر اوليويا ، جين بالت كه از مادام تيسوت خوشش نمي اما زن . كالسكه نگه مي داشتند
بر شوهرش فشار آورد تا ناچار به آنقدر  كمتر داشته باشد و نمي خواست از او چيزيآمد 

 بزرگتر و زيباتر از كالسكه ي ترز شد و اكنون اين وسيله ي سنگين ن يك كالسكه يوارد كرد
داده بود و در جاده ي خاك آلود ناصافي كه از سايه ي درختان پوشيده  را در خود جاآنها 

تا به دروازه هاي يك خانه ي يك طبقه ي تميز صورتي رنگ در حومه ي  بود جلو مي رفت
صاحبخانه كه براي  . تجارتي ساحل شرق آفريقا رسيدندباتي از كم بالتآقاي  شهر متعلق به

اوليويا با زمزمه اي دسيسه  . جزيره ي همسايه بمبه رفته بود در منزل نبود يك سفر تجاري به
ي ديگر برنمي گردند پس ما  جين و دوقلوها هم با او رفته اند و تا يك هفته : داد وار توضيح

 اهيم يكديگر را با امنيت كامل در اينجا ببينيم ، چون كسي ديگرتوانيم هر چقدر كه بخو مي
  . حرف نمي زند

  ! نمي شود گفت كه نخواهند فهميد : مادام تيسوت اخطار داد
 . كالسكه ي پر جمعيت و گرم به طور مطبوعي خنك بودآن  پذيرايي خانم پالت بعد از اتاق
 ه در اتاق پر سايه حكمفرما بود بسيار ازها با حصير پوشانيده شده بودند و آرامشي ك پنجره

 شربتپسركي مستخدم با لباس سفيد در ليوانهاي بلند برايشان  . جاده هاي پر باد بهتر بود
توانيم  خب ، حاال مي : آورد و بمحض اينكه در پشت سرش بسته شد اوليويا مشتاقانه گفت

  . درست و حسابي صحبت كنيم
مي داني  ؟ كه كسي صدايمان را نمي شنود مطمئن هستي : فتكريسي كه نگران پنجره ها بود گ

  . كه هر چقدر هم احتياط كنيم كافي نيست
كردول با اطمينان سري تكان داد و براي احتياط از روي صندلي اش بلند شد ، روي  خانم

را باز كرد تا اگر كسي پشت در گوش ايستاده آن  پا به سمت در اتاق رفت و ناگهان پنجه ي
 ولي كسي در سرسرا يا ايوان پشت پنجره هاي سبك فراسوي اتاق نبود ، تنها . گير بيفتد باشد

مي آفتاب  باد دريا بود كه از ميان طاق نماها مي وزيد و مارمولكهايي كه روي سنگهاي داغ
ما  اكنون ترز . كسي نيست : خانم كردول در حاليكه به صندلي اش برمي گشت گفت . خوردند

  ؟ هستيم ، چه خبري داريهمه بيقرار 



ابرويش  . بعد دوباره به سمت ميزبانش برگشت تيسوت متفكرانه نگاهي به هيرو انداخت و ترز
اشكالي ندارد ترز ، نبايد در  : گفتفوراً  اين نگاه را به عالمت سوال باال برد ، كريسي با ديدن

مي دانم كه با ما همعقيده اين مورد كمي برايش گفته ام و  مورد هيرو نگران باشي ، چون در
  .ت اس

او همسفر  . ژول دوبيل هم به من گفته بود : نيمه لبخندي زده بود گفت ترز در حاليكه
با هم صحبتي كرده و ايشان را همدرد يافته بودند ولي شايد نخواهند ظاهراً  مادموازل بوده و

امروز صبح از مسايل  من پيشنهاد مي كنم كه . با امور كوچك ما خسته نمايند خودشان را
  ؟ كنيم ، باشد ديگري صحبت

لو دهد ، ولي او نمي دهد  شما مي ترسيد كه ما را : كريسي با غيظ و با حالتي متهم كننده گفت
  ؟ ، مگر نه هيرو

شما بگويم كه اگر مشغول همان كاري هستيد كه من  نه ، ولي بايد به : گفتآرامي  هيرو به
كريسي تو براي يك دسيسه شريك  . محتاط باشند حق دارند خيال مي كنم پس مادام تيسوت

  . كني بدي هستي ، چون به همه اعتماد مي
  . ولي هيرو تو هم با ما همعقيده هستي-
در صد با توجه به وضعيت وحشتناك بردگي و عدم  صد ؟ كه سلطان فعلي بايد عزل شود-

ي رفتار با متخلفين هر چه  وضعيت تكاندهنده رعايت بهداشت كه در شهر بيداد مي كند و
همان كسي باشد كه انتظار دقيقاً  اميدوارم وليعهد البته . زودتر اين كار انجام گيرد بهتر است

  . به اندازه ي تو در اين باره اطمينان نداشتظاهراً  نات در پاسخ پرسش من داريد چون عمو
كه  ... چطوري بگويم ... عموي شما مادموزال نظري دارند كه : كرد ترز با نرمي مداخله

احترام مي گذارد و  زاو همچنين به نظر كنسول بريتانيا سرهنگ ادوارد . است محافظه كارانه تر
دولت سرهنگ از  . كند كه بايد از نظرات همتايش در اين مورد حمايت كند بي شك فكر مي

ت حمايت مي كند اما دليل اينكه پدرش او را به جانشيني انتخاب كرده اس به،  مجيد، اين مرد 
كه پدرش انتخاب اشتباهي داشته است ، پس لزومي ندارد كه طوطي وار بگوييم  همه مي دانند
آيا حق  ؟ از مجيد حمايت مي كند ، بلكه بايد از خود بپرسيم كه عدالت چيست كه قانون هم

  ؟ يا طرف مردم محرومش مي باشد ؟ اوست هم طرف
بودند با طراوت به عالمت تصديق سر  دوستشان شده كريسي و اوليويا كه مجذوب فصاحت

من همچنان مي  : پاسخ دادآرامي  به تكان دادند ولي هيرو كه مورد پرسش قرار گرفته بود
او براي پايان دادن به اين تجارت  خواهم مطمئن شوم كه برغش شايستگي دارد و مي شود به



آيا مطمئن  .له است ئاين مهمترين مس به نظر من . است تكيه كردآن  برده كه زنگبار مركز
  ؟ را ادامه نمي دهدآن  هستيد كه او هم

برايم خيلي راحت است كه به دروغ بگويم  : تيسوت سرش را تكان داد و موقرانه گفت مادام
چون اين . هيچ كس نمي تواند  .اما افسوس كه نمي توانم چنين بگويم  ! مطمئن هستم بله من
به ميل مردمش بستگي دارد ، كامالً  يك شب انجامش داد بلكه نيست كه بشود ظرف كاري

اما در يك مورد مي توانم به شما اطمينان دهم كه  . را نوعي از زندگي مي دانندآن  كساني كه
ي  برغش سلطان شود معاهده ي ناجوانمردانه اي را كه با بريتانيا دارند و اجازه ي ادامه اگر

نمايد و  لغو ميفوراً  ير وابسته به سلطان نشين را مي دهداين تجارت در اين جزيره و جزا
بزرگتر طاهاواني  معاهده اي كه زنگبار را ناچار به پرداخت خراج ساالنه به برادرآن  همراه با

بريتانيايي ها را مسئول  او اين كار را انجام خواهد داد چون ! كرده است نيز لغو خواهد شد
نكردند و موجب شكسته شدن  ل ايراني ها به سعيد كمكابمرگ پدرش مي داند ، زيرا در ق

به پدرش خيانت كردند پس مي آنها  قلب پيرمرد و در نتيج مرگ او شدند و چون باور دارد كه
نمي شود و به شما قول مي دهم كه  وارد هيچ معاهده ي ديگريآنها  توانيم مطمئن باشيم كه با

  . تغيير مي دهد ين آبهااين تصميم كل چهره ي تجارت برده را در ا
مي كنم كه اين نكته به نفع  تغيير خواهد داد و اعترافمسلماً  بله ، : هيرو متفكرانه تصديق كرد

بريتانيايي ها ندارد ننگين مي  چون هميشه اين معاهده را كه هيچ افتخاري براي . اوست
هايش قبل از اينكه شخصيت و توانايي  دانستم ، ولي بايد بگويم كه آگاهي بيشتر در مورد

به من گفته شده كه به عنوان . تر است  بخواهم كمكش نمايم كه به تخت برسد اطمينان دهنده
  ؟ به من گفت ولي آيا اين كافي است عمويم خودش ،سلطان بدتر از برادرش نخواهد بود 

  ... بودم كه اما من به تو گفته : كريسي با تغير شروع كرد
شما  : تصديق كرد گاهي ساكت كرد و به سمت هيرو برگشت و با خندهمادام تيسوت او را با ن

اما شايد همين كافي  حق داريد كه دقيق باشيد مادموازل ، من به دقت شما احترام مي گذارم
و مجيد بپرسيد ، ولي  زادوارد البته مي توانيد از هر كسي در زنگبار به غير از موسيو. باشد 

برادر هرزه اش مناسبتر و باهوشتر  مبني بر اينكه سيد برغش از اگر آماده نيستيد كه حرف ما
 معقرب را به ارمغان آورد و از غتمدن  يا اين مسئله مي تواند براي مردمش، است را بپذيريد 

نتيجه اي آنكه  كنيد پس اين كار عالوه بر ناآگاهي هاي قرون وسطايي رهايشان سازد را قبول
بلكه موجب بروز حرفهاي  . كه ما قرار داريم موقعيت تنگي هم درآن  جز اتالف وقت ندارد



خاتمه فوراً  بهتر است به اين مالقات كوچكمان ناراحت كننده اي هم مي شود پس فكر مي كنم
  ؟ نه براي راحتي فكرتان و راحتي خودتان ، مگر .وقوعش را فراموش كنيم  اصالًداده و 

ه هيچ لغت ديگري نمي توانست چنان اثري داشته برخورد ك اين كلمه چنان به هيرو!  راحتي-
كه راحت باشد و البته كه اين زن فرانسوي كوچك اندام درست  او به زنگبار نيامده بود . باشد

وليعهد سلطان بهتري خواهد شد يا خير ، فقط مجيد و حاميانش ،  مي گفت ، پرسيدن اينكه آيا
و ممكن است قيام برغش را در نطفه نابود  فراست را هوشيار مي كند تاجر بردهآن  از جمله

نه او  . كساني كه به اين مسئله اهميت مي دهند ناراحت كننده خواهد بود كنند كه براي تمام
هم توسط نه هر كسي بلكه خود پسر آن  كرد مگر به او گفته نشده بود اين ريسك را نمي
 تانيا خواهان حكومت برغش هستندبود كه كل اروپاييان غير از كنسول بري كنسول فرانسه گفته

نظر عمو نات  ! خائن ويراگو هم اقرار كرد كه برادر جوانتر مرد قويتري است حتي كاپيتان ؟
طبق گفته عمو نات  . بسختي ستايش آميز بود ولي هر دو نظريه را تاييد مي كرد هم گرچه

راي شخصيتي قوي بود ، در حاليكه برغش دا هيچ مزيتي نداشت جز اينكه پسر پدرش مجيد
 را وادار كند كه مراقبآنها  احترام عموم مردم جزيره را هم دارا مي باشد و مي تواند است و

 پس چرا بايد به مادام تيسوت ، كريسي و . اعمالشان باشند ، خواه خوششان بيايد خواه خير
چه مي  بدانند در زنگبار زندگي كرده اند كهآنقدر  خانم كردول كه همه حامي اين نظر هستند و

را  يا خانم كردول شنظريه هاي سطحي دختر عموي نه اينكه حاضر باشد و ؟ گويند شك كند
آشكارا  در مورد موضوعي چون اعتماد بپذيرد ولي مادام تيسوت از قماش ديگري بود چون

بودن  هور چرندياني چون احساساتيقبه نظر نمي رسيد كه م اصالًهم زيرك بود و هم توانا و 
 داليل قوي داشت و مثل كريسي ومطمئناً  اگر او داشت از برغش حمايت مي كرد . شدبا

او  . داشت اطمينانكامالً  هيرو در اين مورد . اوليويا به خاطر رويايي بودن تهييج نشده بود
لحظه ي  آگاه بود كه منتظر پاسخ او هستند و گرچه به جوابش مطمئن بود ولي باز هم چند

 صحبت دوباره درست مثل روز اولي كه به زنگبار آمده بود در حاليكه به . ديگر سكوت كرد
 هاي كريسي در مورد سلطان ضعيف و شرير زنگبار و وليعهد جسور و بي صبر براي تخت

 و شايد مقدر . همان كاري است كه در انتظار من استمطمئناً  اين : گوش مي داد فكر كرد
 اين همان لحظه اي است كه . ر انجامش به او كمك كندباشد كه اين زن فرانسوي و نه كلي د
بود ،  را انجام دادهآن  زمان انتخاب فرا رسيده بود و او . بيدي جيسون پير پيشگويي كرده بود

  . او مي رفت كه كاري كه بايد انجام مي داد را انجام دهد



شما شك دارم ، قصد بايد مرا ببخشيد اگر به نظر رسيد كه به  : واضحي گفت با صداي بلند و
شما حق داريد و اميدوارم كه جلسه مطمئناً  باشم ، بلكه بايد مطمئن مي شدم ، نداشتم بي ادب

  . نزنيد و در عوض بفرماييد براي كمك چه كاري مي توانيم انجام دهيم هم را بر
 زمان ! عمل . اين دل و جرات است خانم هوليس عزيزم . آفرين : زد و گفت اليويا دستي

  . عمل كرد حرف زدن گذشته و بايد
  بله ، ولي چه عملي ؟ : كريسي پرسيد

  ؟ مگر نه ترز . براي ما دارد او اخباري . ترز به ما مي گويد-
اعتقاد داريد قسم بخوريد كه مطالبي كه به آن  البته ولي اول بايد به آنچه بيشتر از هر چيز به-

  ؟ متوجه شديد . يچ كسه . نكنيدآشكار  شما مي گويم را براي هيچ كس
روز به روز در  : ژستي عالي گفت صدايش را پايين آورد و با بعد از اينكه همه قول دادند

 نه تنها روساي قدرتمند قبيله ي الحارث ميان مردم به تعداد طرفداران وليعهد افزوده مي شود و
طاهاواني از مسقط و  بلكه از طرف برادر بزرگترش تصميم گرفته اند به نفع او وارد عمل شوند

ستاده شده تا صرف سرمايه گذاري براي پيشرفت رف عمان هم مقدار زيادي پول برايش
هاي طال است كه بايد فروخته يا ذوب  بشقاب پول به شكل سكه و شمش و . كارهايش شود

  . شوند
ي  آينده نده كه زندگي اش به طرز نامعلومي از پيشگوييژ پيرزنآن  هيرو با خود انديشيد

داشت درست آن  و تمام ؟ گذشت از كجا اين را مي دانست آشپزها و مستخدمان بوستون مي
طاليي كه نمي شود شمرد كه مي بايست دستش  ... حاال طال بعد كار و، ، اول سفر آمد  درمي

اين  .منصفانه بود كامالً  چون حق هم همين و . بهره اي نمي بردآن  بگذارد ولي ازآن  را روي
  . بهره مند مي شدند و او هم انتظار ديگري نداشتآن  از منافع زنگبار بودند كهمردم 

چون  . متوجه كه هستيد ،از او حمايت مي كنند بايد پول دريافت نمايند  آنها كه : ترز مي گفت
خاطر وفاداري شان به برغش از چشم سلطان افتاده و شغل خود را از  آنها به بسياري از

بسياري هم مايل به پيروي از او هستند ولي به دليل تنگي معاش نمي  يزدست داده اند و ن
ترز توضيح داد كه طال بسالمت رسيده و اكنون در انبار  . زيادي نياز است توانند ، پس به پول

در شهر جاسازي شده ولي بايد هر چه سريعتر به محل امن تري منتقل شود تا اينكه  خانه اي
امكان ماندنش در محل فعلي نيست چون هر لحظه  . يعهد قاچاق شودتدبيري به خانه ي ول با

.  او يك بازرگان هندي مي باشد . كشف شدنش مي رود و صاحبخانه بسيار عصبي است خطر
مي ترسند چون به عنوان يك  زو همه ي اين بنيان ها از سرهنگ ادوارد »بنيان«يك  مي دانيد



 د و سرهنگ به عنوان كنسول حق گشتن منزلشان راانگلستان نبايد برده داشته باشن تبعه ي

مخفي  بايد دوست يكي از افرادي است كه بسيار به ما كمك نموده ولي نامش »بالورام« . دارد
سرهنگ به او  ولي اكنون شنيده است كه به همين دليل رضايت داده طال را مخفي نمايد بماند و

آنها را  پس خواهش كرده هر چه زودترمشكوك شده است كه شايد چيزي پنهان كرده باشد 
 دليل مراقبت جاسوسان سلطان چون به ؟ كه اينها رو به كجا ببريماست جابجا كنيم مشكل اين 

  . داد را به منزل هيچيك از هواداران برغش انتقالآنها  نمي توان
  . وردآرا به اينجا آنها  نمي شود :هيرو پرسيد 

 : گفت دستانش را به هم زد و اني خوردند بعد اوليوياتك همه.  لحظه اي سكوت حكمفرما شد
  اين ؟ البته دختر باهوش چه چيزي بهتر از

را تكان داد وگفت احتياجي به  اوليويا دستش...  توجه كن ... صبر كن ... عزيزم ...اما اوليويا -
اين يند پس آديگر نمي  تا يك هفته،  جس كه در پمبه هستند هيوبرت و. دارد نفكر كردن 

را چگونه به منزل شاهزاده آن  ساده ترين كار دنياست وقت زيادي خواهيم داشت تا فكر كنيم
  . برسانيم

كجا . سنگين  هاي بزرگ و صندوق.  صندوقند. اما بسته هاي كوچكي نيستند عزيزم -
  ؟ كنيد پنهانشان مي

ار اتاق خوابم كن.  چمدانهايم اختصاص داده است وقخانه اي كه جين براي گذاشتنددر صن-
چه مي داند شايد يكي از آدم  ، خوب،  چون درش را هم هميشه قفل ميكنم باشد و مي

از قسمت  ايده ال است وكامالً  . نمي رودآنجا  خالصه هيچكس جز خودم به... ها  مستخدم
فاصله اي هم  و مقابلش قرار داردكامالً  بعالوه در جانبي باغ هم.  مستخدمان هم دور است

  . رد پس اين بهترين راه استندا
اجازه كه مي دهي . ورد آها را به اينجا مي  بالورام همين امشب صندوق چقدر عالي پس-

  ؟ اوليويا
 ... كسي باشد فرض كن مطمئناوه فكر ميكني -طال.  ترز عزيزم باعث افتخار است البته-

منظورم .  نمي رود چيزي خطرناك كه به كار ... كريسي با ناراحتي گفت براي خريدن چيز
  ؟ ا گلوله يا وسايل وحشتناكي مثل اينهايتفنگ 

  . نترس اصالًتريسي عزيزم تو چقدر رقيق القلبي اما نبايد بترسي  : گفتباتي ترز با مهر



 من و كريسي حق دارد بايد اول از اين موضوع مطمئن شويم: مداخله كرد  هيرو قاطعانه
د موافقت كنم ومطمئنم همه ما بر رميز داآيت خشونت هيچ كاري كه ماه نمي توانم باشخصاً 

  . داريم سر اين موضوع توافق
 سيد برغش . بود چون هيچ خشونتي در كار نخواهد، توانيد با اطمينان بخوابيد  ميمطمئناً  بله-

...  در مورد سلطان ولي . به مردمانش عالقه دارد كه اجازه چنين رويدادي را نخواهد دادآنقدر 
ريخته شده  ون خونريزيبدنقشه يك انقالب ،  نه مادموزل عزيزم، يك ترسو است  سلطان
اينجا هم مثل  چون همانطور كه به شما گفتم،  يك كودتا كه احتياج به پول زيادي دارد. است 

  . را خريدآنها  شود جناحي نيستند ولي مي دار هيچفمردم زيادي هستند كه طردنيا  يهمه جا
  ؟ منظورتان رشوه است: عدم تاييد گفت  هيرو با اثري از

مردم  ؟ هر دو يكي است مگر نه :گفت  هاي گوشتالويش را باال انداخت و مادام تيسوت شانه
 مي ترسند كه بنابراين، مخارج خانواده هايشان را تامين كنند  بايد زندگي كنند و و فقير هستند

به سيد آشكارا  ،باشد وجود داشته ايشان اما اگر پولي بر. عليه استبداد سلطان صحبت كنند  بر
 كودتايي، وقتي كه به ساير وفاداران اضافه شوند  دوستش هم دارند مي پيوندند و برغش كه
سلطان چه كاري .  صدمه خواهد بود خواهد شد كه به خودي خود بدون دردسر و ترتيب داده

تواند  فقط مي ؟ برعش باشندروستاها طرفدار برادرش  وقتي تمام مردم شهر و تواند بكند مي
فريقا ساخته است آبه قصر جديد دارلسالم كه براي خودش در  بازنشسته شود و بي سروصدا

كار سخت براندازي ظلم  و رفته هلهله از تخت باال برادرش هم با زندگي نمايد وآن  در و رفته
  . دغاز نمايآكه مدت مديدي است بالي جان مردم شده است را  و بندگي فقر و

مادام تيسوت . ترديد بود  شك و درخواست دست بزند اما قيافه هيرو همچنان  مي اوليويا
فكر مي كنيد امكان ندارد يا چون اطالعي  : و گفت انگشتش را به طرف او تكان داد و خنديد
به  خوب اين؟  كه خريدن طرفداران با پول كار صحيحي نيست خيال مي كنيد دنداري از شرق

مي دانيد كه طرفداران سلطان  . ترجيح ميدهم بخرم تا بكشمشخصاً  است ولي بوطخودتان مر
گروه سيد برغش هم از همان طريق وارد شود نتيجه اش فقط  اگر دارند و تفنگهاي زيادي

 ميآن  مطمئن هستم كه شما هم مخالف.  هاي بيشمار خواهد بود كشته خونريزي و جنگ و
اين سرنوشت را از مردم شهر دور نموده ، فرستاده شده  مسقط زپس بايد از ثروتي كه ا،  باشيد

  ها را خريد ، متوجه شديد ؟آن و براي اطمينان بيشتر ، حمايت
رذل و پولكي ، چون اموري فراست هم آدم  هيرو با آسودگي مطمئن شد كه حتي .البته ، بله -

ن كه شنيد طرفداران سلطان اما از اي.  به دشمنان با نفوذترين حامي اش ، اسلحه نمي فروشد



به دست هاي مطمئني برسد بهتر  پس هر چه زودتر پول مسقط... مسلح هستند نگران شد 
  . دادند است ، آشكار بود كه حتي لحظه اي را نبايد از دست مي

ها را سالم به دست آن پس اگر همه هم عقيده ايم ، تنها بايد راهي بيابيم كه: ترز تيسوت گفت 
منزل تمام طرفداران  چون جاسوسان سلطان ، مراقب رسانيم ، كار مشكلي است ،سيد برغش ب

 كرده و مي گردند و برغش هستند ، حتي سبزي فروشان و سقايان و رخت شويان را متوقف
  . وال بگذرندئاجازه نمي دهند صندوق هاي طال بدون سمطمئناً 

 نفر بايد بتوانيم مي كنم ، ولي ما چهارنه فكر ن: هيرو در حالي كه به مساله فكر مي كرد ، گفت 
كنم كه يك شمش طال خيلي  ها را به بيت التالي برسانيم ، البته نه در صندوق ، فكر نميآن 

هيچ كس  .حمل مي كنيم آن  ها را زيرآن بزرگ باشد و ما هم شنل هايمان را مي پوشيم و
سكه ها  .هزاده خانم ها مي رويم شا وال كند كه چرا به ديدنئجرات نمي كند ما را بگردد يا س

آمد  به نظر راهي عملي مي...  زير لباسمان را هم در كيف هايمان مي ريزيم و بشقاب ها را هم
چون توضيح داد كه صندوق ها با مهر مخصوص  رد كرد ، راآن  ، ولي متاسفانه مادام تيسوت

ز آنچه كه انتظار مي رفته ، پول ا بعداً اگر مهر شكسته شود و سيد طاهاواني ، مهر و موم شده و
را براي خود برداشته آن  گفته خواهد شد كه زنان سفيد ، بخشي ازفوراً  باشد ،آن  كمتري در

اين ريسكي بود كه نبايد  همين منظور خود را وارد ماجرا كرده بودند ، به اصالًاند و اين كه 
  . مبرا مي بودندها بايد مثل زن سزار از هر شكي آن زيرا قبول مي كردند ،

 پيشنهاد ديگري داد مبني بر اين كه مادام تيسوت و خانم كرودل به تصديق نمود و كامالًهيرو 
به بيت التالي رفته و با كالسكه هايشان صندوق ها را يكي يكي ، يا اگر  ، عنوان ديد و بازديد

. ست برادرش برساند ها را به دآن  باشد دو تا دو تا حمل كنند ، تا سيده شعله امكان داشته
 چنين حياطي وجود .ها از در حياط پشت قصر وارد شوند آن بايد ترتيبي داده مي شد كه تنها

يكي  روز ، هنگامي كه براي ديدن سيده ها مي رفتند ، ازآن  را صبحآن  داشت و هيرو خودش
مالقات  يگرچه مدخلش محرمانه به نظر مي رسيد و شايد برا .از پنجره هاي قصر ديده بود 

 كالسكه ها از گشاد بود كهآنقدر  آن هاي معمولي مورد استفاده قرار نمي گرفت ، ولي دروازه
.  وارد مي شوند درآن  شايد بشود قصه اي هم جعل نمود كه توضيح دهد چرا از .بگذرند آن 

 امالًكو مردم محلي  مي توانند بگويند كه دوست ندارند جمعيت براي شما كوچه باز كنندمثالً 
  را داد ؟آن  فكر مي كنيد بشود ترتيب . درك مي كنند
مطمئناً  .مادمازل ، به شما درود مي فرستم : ، بزرگوارانه سري تكان داد و گفت  ترز تيسوت

 ها به دست سيده شعله برسدآن مراقبت مي كنم كهشخصاً  ترتيبش داده خواهد شد و من خودم



طال  امشب هم در تاريكي ، وقتي همه خواب هستند ، .د دستورات الزم را خواهد داحتماً  و او
  ها را به اينجا مي آوريم ، باشه ؟

فقط به بهانه اي مناسب جهت مالقات هاي حتماً  بله ، اوه: ، بنده وار موافقت كرد اوليويا 
  . آينده ، قبل از اين كه هيوبرت و جين برگردند ، نياز داريم متعدد از بيت التالي ، در چند روز

مي رويم كه فارسي درباري را ياد بگيريم ، سيده با آنجا  ما به! درس :  ترز ، خنده كنان گفت
  . پيشنهاد كرده اند كه به ما درس بدهند ، پس ما هر روز به مدرسه مي رويم لطف فراوان

 به بهانه خوبي است ، بعالوه موقعيتي به دست مي دهد كه ديدارهايتان را: موافقت نمود  هيرو
شب  داغ ترين ساعت روز منحصر نماييد ، در اواسط روز كمتر شك برانگيز است تا عصرها و

  ها ، آيا مي شود به خدمتكاران بيت التالي اعتماد نمود ؟
 رفته بودنداز دنيا سيده ها و برادرانشان و تمام توطئه چينان ، خيلي وقت پيش  اگر نمي شد ،-
 . مورد مطمئن باش در اين .
  كاران خودتان ؟و خدمت-
مي اوليويا همان طور كه به خدمتكاران : چشمكي ادامه داد  ترز با .م يها رشوه مي دهآن به-

خوبي بدهي ، دهانشان را هم خوب مي بندند و اين بهترين راه  اگر به اين مردم پول .دهيم 
  . رفتار با آنهاست

  كرده باشيم ؟آيا مطلب ديگري هم هست كه بحث ن پس همه كارها مرتب است ،-
مي آنجا  ادامه يافت و هر كس از بحث هاي جالب تري در مورد مسائل كوچكتر جلسه با

وراجي زن ها را مي شنيد ، خيال مي كرد كه تنها چند تن از خانم هاي بي  گذشت و صداي
بي مطمئناً  روز صبح نتايج بسيار زيادي در بر داشت وآن  اما كار .چاي دارند  آزار ، مهماني

  . نبود زار همآ
 مواجه شدند كه به داغي دماي ، با استقبالي كريسيدا و هيرو در بازگشت به كنسولگري

اين مدت  در انتظارشان را مي كشيد و كنسول كه حداقل دوساعت بود . خيابانهاي بيرون بود
منفجر شد و تا مي توانست دخترش را آنها  ، با ديدن عصبايتش به نقطه اوج خود رسيده بود

 ، نه تنها با اوليويا كردول و ترز اش دوستي هاي بسيارش از بيت الثاني و مورد مالقات در
آفريقايي دعوا  عضوي از نژاد عرب و هر فرانسوي ها و ، بلكه با كل انگليسي ها و تيسوت
ماند و صبر نمود تا نفس عموي آرام  ، ولي هيرو به خوبي گريه اش گرفتفوراً  كريسي . نمود

، مرا ببخشيد اگر نمي  عموجان: كننده گفت آرام  با صدايي د، بع پايان رسيد به غضبناكش
ه ب لطفاً سر . گيج شده امكامالً  ؟ شده ايدباتي مي شود لطفاً بگوييد چرا اينقدر عص ، ولي فهمم



 عرب داشتيم و يك مالقات هما تنها يك مالقات كوتاه از زنان فريبند . كريسي نگذاريد سر

 بايد بگويمشخصاً  . به صرف خوراكي دعوتمان نمودباتي خانم كردول كه با مهر ر ازطوالني ت

اگر باعث  و اينجا برايمان اتفاق مي افتد ، مخصوصاً كه كمتر صبح جالبي در بسيار جالب بود
هاي  كه از غيبت اما خيلي وقت بود . زن عمو براي نهار منتظر بمانيد ، متأسفم شديم كه شما و

دانيد زنها چطوري  ، شما كه مي رفت ت نبرده بودم و فكر مي كنم زمان از دستم درزنانه لذ
زنانه با كامالً  روشي و با هنرمندانه مكثي كرد او ... ، وقتي شروع به صحبت مي كنيم هستند

هوليس آقاي  موثر واقع شد وكامالً  روشش . نمود ، از ادامه صحبت اجتناب توجه به ساعت
، با خونسردي ،  هيرو . مناسبي هم از دختر گريانش نمود شد ، بلكه عذرخواهينه تنها تسليم 

اين  از هايمان را اجازه كه مي دهيد مالقات: نتايج رفتارش استفاده كرده و ملتمسانه گفت  از
زندگيشان با  شدن با زناني كه ؟ نمي دانيد آشنا شاهزاده خانمهاي فريبنده ادامه دهيم ، مگر نه

بود كه ببينند  برايشان مفيد خواهيمكامالً  رد چقدر جالب است و مطمئن هستم كهما فرق دا
،  برخواهد خوردآنها  بهحتماً  مورد مادام تيسوت و خانم كردول هم در . همه زنان كاال نيستند

شماست ما فرمانبردار  هالبته اگر اين خواست . هايشان را رد كنيم من ساير دعوت اگر كريسي و
  ؟ مگر نه كريسي . هستيم

 نه : ، معترضانه گفت از جبهه گيري قبلي خود عقب نشيني مي كرد حاليكه با شتاب كنسول در
سي يحاال كر .، خيال مي كنم كه اشتباه كرده بودم  خب ... شايد ، من فقط فكر كردم كه نه ،

ا متوجه فقط موقعيت ر . كه از داد كشيدن بر سرت متأسف هستم ، گفتم اينقد فين فين نكن
  . صحبت نمي كنيمآن  مورد ديگر در .خب فكرش را نكنيد  ... نشده بودم ، فكر كردم

به  ، جريان پايان گرفته بود و خوشبختانه نمي دانست كه كه به عمو نات مربوط مي شدآنجا  تا
 در كند و ، خانم كردول دارد از غيبت برادرش ، استفاده ناروا مي خاطر پيشنهاد برادرزاده اش

رفته آنجا  ، ده صندوق قفل شده ، با درشكه هاي معمولي به آن شب با استفاده از تاريكي هوا
مالقات ديگري  اينكه صبح همان روز ، ترز ند و يااصندوق خانه اش كنار هم چيده شده  و در

  . از بيت الثاني داشته است
 شعله . و را پذيرفتانگيزي شكرگزار شد و به گرمي نقشه هير سيده شعله ، به طرز اعجاب
اين نخواهد بود ، چون خانم هوليس حق داشته كه مالقات زنان  گفت كه هيچ كاري ساده تر از

آينده  در مي تواند ناراحت كننده باشد و بسيار هم شوكه شده اند و بدون حجاب از بيت الثاني
 مدام تيسوت و خاناو هر روز صبح ، منتظر ما . مناسبي داده خواهد شد اي اين مسئله ترتيبرب

عقب  فارسي درباري خواهد بود و خوش شانس هستند كه راهي از در كردول ، براي درس



بي شك خواست خداوند چنين بوده است ، !  هم ازآن مي گذرد قصر وجود دارد كه كالسكه
چنين  گذر هپيچ هستند كه اجاز پيچ در بقدري باريك و چون اكثر خيابانهاي شهر ،

  . دهند ركيبي را نميدستگاههاي بدت
 نقاب نيمه گلدوزي شده اي ، شعله و با رفتن او مادام تيسوت با تشكرات مناسبي مرخص شد

 خواست تادستهايش راآب  مدت حضور او به صورت داشت ، را به كناري گذاشت و ، كه در
قصر ، كه  براي سرايدار پير باز كنند و پياميكامالً  بعد دستور داد كه پنجره هارا .بكشد آب 

بازار و خيابانها و كوچه  اين پيامي بود كه اگر در . فرستاد وظيفه اش مراقبت از دروازه ها بود
 ، كنسولهاي غربي و تمام اروپاييان ديوانه مي شدند ،آن  ، از شنيدن پخش مي شد هاي شهر

 از پذيراييكه رفتار مناسب و مودبانه مانع مي شود كه زنان بيت الثاني آنجا  گفتند از چون
سرباز  روز اصرار دارند ، درآنها  خارجي ، كه با بي شرمي تمام به مالقات همهمانان ناخواند

زير پوشش  به عالوه بايد از . بردگان پذيرفته مي شوند در ازآينده  زنند ، لذا خارجيان در
و  پوشند مي لباسي است كه هم بدليل گستاخي رفتار وآن  داالن مستخدمان عبور نمايند ، كه

،  انجام دهند با يك وسيله نقليه سرپوشيده هايشان را خواسته شده است كه مالقاتآنها  از
ورودشان جلوگيري  ، از روباز وارد شوند هپس اگر زماني خواستند از در اصلي و با كالسك

  . شده و پس فرستاده خواهند شد
 ديگري در بي خبر ماند و حرف عمو نات از تمام اين مسائل -يا شايد بدبختانه -خوشبختانه

برگشت ،  لينچآقاي  ولي وقتي كليتون از شكار با دوستش .مورد موضوع سيده ها گفته نشد 
هايي زد  حرف صبح هيرو و كريسي ناراحت شده و هبه طور اعجاب انگيزي با فهميدن برنام
كاري با مادام  ه هيرو نصيحت نمود كه ديگرباو قوياً  . كه با كلمات كنسول رقابت مي كرد

احساس  هخود نشان تيسوت و بيت الثاني نداشته باشد و وقتي هيرو با صدايي ، كه به خودي
پاسخ شنيد كه نيت هر  توسط كلي خلع سالح شد ، چونكامالً  خطر بود ، دليلش را پرسيد ،

،  ناراحتي برايش به بار آورد مرد عاشقي است كه از عشقش در برابر هر چيزي كه كوچكترين
  . حمايت كند

اين باره  اصراري به بحث در اصالًود ، ولي هيرو متوجه نشد و چون بن اين البته جواب سئوال
كلي را راضي نكرد   اصالًلبخند دلنشيني پذيرفت و صحبت را تغيير داد ، كه  با راآن  نداشت ،
 . نگهدارد امادام تيسوت را از هم جد داليل خاص خودش ، ترجيح مي داد هيرو و ، چون به

ولي اكنون ، نداده بوده است  به هيرو درمورد ترز آگاهي قبالًاو افسوس مي خورد كه چرا 
قصد ازدواج با هيرو را داشت و مي  ديگر دير شده بود ، گرچه هنوز نامزد نشده بودند ، ولي



آن  ندعواهاي بيشتر و بدتر شدن روابط ميا اين زمينه ، باعث ايجاد دانست كه هر فشاري در
كه اوضاع به خير بگذرد و خودش را بسيار  دو خواهد شد ، تنها مي توانست اميدوار باشد

، گرچه اگر هر زن  فشار عاشقانه اي اجتناب نمود دلچسب و عالقه مند نشان داد و از هر گونه
شب ، نسيمي با حلقه هاي بلوطي رنگ موهاي  آن ، معطل نمي كرد ، چون در ديگري بود
گرفته  غروب ، دور سرش چون هاله اي قرار رنگ روشنايي ارغواني كم مي كرد وهيرو بازي 

در هيرو وجود  بود و حالت بسيار شيرين تر و زنانه تري به او داده بود كه هرگز فكر نمي كرد
و به خوبي مي  ، احمق نبودآمد  اما كليتون ، جايي كه پاي زنان در ميان مي . داشته باشد

شور  و پيش موضوعات ديگري است و اينكه وقت يك نمايش پردانست كه حواس هير
  . عاشقانه نيست
، چون به هر حال وقت زيادي در  موضوع بي جهت نگرانش كند اشت كه اينذكليتون نمي گ

،  ، مي دانست كه اگر آهسته حركت كند حالت و روحيه هيرو هب يبا دختر .پيش رو داشت 
مت ازدواج كردند ، آنوقت اوضاع بسيار متفاوت به سال زودتر به مقصد مي رسد و وقتي

  . خواهد بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  دھمپا ل 



پمبه بازگشتند و اوليويا با علم اينكه  آقا و خانم هيوبرت پالت و دوقلوهاي چهارساله شان از
ك و تارهاي خودش و گرد و خا ديگر صندوق خانه اش فقط حاوي چمدان هاي خالي

در مدت غيبت شان حوصله اش سر  ها اطمينان داد كهآن عنكبوت مي باشد با راحتي خيال به
  . نرفته است

، ترك كرده بود و همچنان به دنبال  از خانه دولقينها ويراگو بندر را روز بعد از مالقات هيرو
ن براي استراحت و كه براي گشت به كيلوا رفته بود اكنو دافوديل . امور مرموزش غايب بود
كامالً  نامه هايي از وطن رسيده بود و همينطور به طور . بازگشته بود بارگيري آذوقه و سوخت

 هديه اي ، العاده به كنسولگري آمريكا آورده شد اسب اخته ي عربي فوق ، يك غيرمنتظره اي
سواري در حومه به  ندبيت التاني به برادرزاده ي كنسول كه شنيده شده بود از طرف خانم هاي

  . است ي شهر عالقمند
اما نمي  ؟ ؟ فوق العاده نيست ، زيبا نيست اوه:  ، كه به وجد آمده بود نفس زنان گفت هيرو

عدم قبولش  . را رد نماييآن  مي ترسم نتواني:  كنسول افسرده جواب داد . توانم قبولش كنم
گونه حرفها را به  كه نمي تواني اين بايد به تو آگاهي مي دادم . را توهين برداشت خواهند كرد

به تو كادو خواهند  سالطين عرب بگويي زيرا سريعا آنچه را كه فكر مي كنند تو مي خواهي
آنها  چيزي به همان خوبي به داد و آنچه مهمتر است اين اصل مي باشد كه تو هم بايد در مقابل

  . بدهي
يرو به ياد مي آورد كه در مورد لذت گرچه ه يافتن چيزي به همين خوبي بسيار مشكل بود و

كرده آنها  اين هديه در عوض خدمتي است كه به سواري به سلمه گفته بود ولي مي دانست كه
، پس اطمينان داد كه در مورد يك  توضيح دهد را براي عمويشآن  نمي توانستمطمئناً  ولي

اسب  . يده ها فرستادتشكر محترمانه براي س هديه ي مناسب فكر خواهد نمود و يك نامه ي
اسبي  . ناميده شد) شاهزاده(مسئول اين هديه بود شريف  به خاطر وليعهد كه به طور غيرمستقيم

عمويش براي سواري هيرو بود چون كنسول نسبت به اسب بي  بسيار بهتر از اسبهاي اصطبل
 در مورد ورزش اسب سواري تنها منحصر به گردشي كريسي هم عقيده اش . تفاوت بود

پس  . سواري نمي كرد اصالًزن عمو ابي هم  . شهر بود موقرانه دور ميدان يا جاده هاي سالم
را در هكتارها درختان ميخك و البالي راههاي بلند در  اين كليتون بود كه به طور ثابت هيرو

هيرو ترجيح مي داد صبح هاي زود براي  . همراهي مي كرد ميان درختان نارگيل بيرون شهر
ملحق مي شدند از آنها  و اغلب سواركاران ديگري هم به ... برود تا در خنكي عصرهاسواري 

كه دوست صميمي كلي (، جوزف لينچ  ستوان الريمور ، ، ژول دوبيل جمله سرهنگ ادواردز



 ويلهلم،  آلماني جوانآن  ، ترز تيسوت و )كرد بود و در يك شركت صادرات ادويه كار مي
سبهاي عربي باشكوه شيوخ و مالكان عرب و حتي در يك مورد خود و نيم دو جين از اروئت 
  . ، سيد برغش بن سعيد وليعهد
گرچه صورتش تيره تر از  . برغش، همان طور كه كريسي گفته بود مرد خوش تيپي بود سيد
 اعرابي بود كه تاكنون مالقات نموده بود و به هيچ عنوان با رنگ پريده و عاج مانند ساير

با  ، مخلوط اما حالتي شاهزاده وار و رفتاري زيبا . ، قابل مقايسه نبود ش شعلهناخواهري ا
 ، ، در مقابل يك اسب سياه شيطان شكوه و وقار بزرگان داشت و در لباسهاي گران بهايش
شود  او مي خواست كه به هيرو معرفي . تصويري از غرور و شكوه مشرق زمين را ارائه مي داد

كه هيرو مي آنجا  ها را به عربي به هم معرفي كرد و تاآن برعهده گرفت و و كليتون اين مهم را
مودبانه و به انگليسي  شاهزاده . فهميد داشت از او و مهارتش در سواركاري تعريف مي نمود

به همين جهت اميدوار بودم  چند تن از خواهرانم در مورد شما با من صحبت كرده اند و:  گفت
از آنها  خيرخواهانه تان به امور كوچك ما را پيدا نمايم و به خاطر توجهكه افتخار آشنايي با ش

  . مالقات نمايند اميدوارم روزي ما را در مارسي . شما تشكر نمايم
  ؟ مارسي؟ شما به فرانسه مي رويد-
مارسي يك ملك  . شما اشتباه كرديد:  كه مي خنديد ادامه داد برغش در حالي. نه ، ، نه  اوه-

را آن  اينجا فاصله ندارد و پدرم به ياد يكي از شهرهاي فرانسه است كه چندان ازروستايي 
؟ ولي اكنون متعلق به  نمي دانم، هم به خاطر خوشايند فرانسويان بود  ، شايد بدين اسم ناميد

سواري كرد و آن  پاركي وجود دارد كه مي شود درآنجا  در . سلمه هستند دو فرزند خواهرم
بايد  . زيادي زندگي مي كنند كه فكر مي كنم براي شما جالب خواهد بود هايدر اصطبلش اسب

كه جشني ترتيب دهند و اميدوار باشم كه شما و عموي محترمتان و خانواده ي  بخواهمآنها  از
سپس تعظيم كرد و بدون اينكه منتظر جواب  . ما را مفتخر مي كنيدآن  حضور در ايشان با

   . ت در آورد و رفتشود اسبش را به حرك هيرو
اگر جاي شما بودم :  گفتآرامي  بشنود به نزديك بود كه حرفها راآنقدر  ستوان الريمور كه

  . نمي رفتم خانم هوليس
ستوان  . برگشت و نگاهي به او انداخت كه حاكي از نفهميدن منظورش بود هيرو به تندي

تا وقتي جلوي چشمانم  . شيدبرغش مردي است كه بهتر است از او دور با سيد:  توضيح داد
  . مطمئن نيستمكامالً  لحظه همآن  اطمينان نمي كنم حتي در نباشد به او



، ناراحت از اينكه اين  بعد اسبش را برگرداند كه به كليتون ملحق شود ؟ و راستي:  هيرو گفت
هم  از طرف مردي شده كه آشنايي كمي با او دارد و او را جزو دوستانش توصيه ي ناخواسته

  . شناسد نمي
ناخوانده تر بود  هم توسط كسي كه به مراتبآن  ولي دو روز بعد با اخطار بيشتري مواجه شد

بود تا ارقام گزارش مورد  كلي در منزل مانده . و اين بار هم كليتون با او نبود كه همدردي كند
پس هيرو  . ندصبح كنترل ك روزآن  نياز ناپدري اش را براي يك مالقات رسمي با سلطان در

داشت قبل از اين كه خيلي  انتظار . ، تنها با همراهي يك مهتر به سواري رفت سحرگاهآن  در
گرچه ، نمايد كه همين طور هم شد  لينچ يا يكي ديگر از اروپاييان برخوردآقاي  دور شود با

بوته  ي باريك ميان بيشه اي از كسي كه حدود يك مايل بيرون از شهر با اسبش در يك جاده
مايل به  اصالًنبود كه هيرو  كسيآمد  هاي قهوه ي وحشي از سمت مقابل به طرفش مي

،  هيرو در نظر اول او را نشناسد لباس عربي كه مرد پوشيده بود باعث شد . مالقاتش باشد
را متوقف كرد و با صداي شگفت زده  مرد اسبش . بنابراين نتوانست از ديدار او اجتناب كند

  ! پري دريايي ... داي منخ:  اي گفت
مانع شد كه هيرو بتواند دور آمد  بلند و اين واقعيت كه مهتر درست پشت سرش مي بوته هاي

، به حالتي كه بيشتر شبيه تكان  با صدايي سرد در حالي كه سرش را خم كرده بود پس، بزند 
ظاهراً  ست كهكاپيتان فرا . صبح بخير«:  كردن بود تا خوشامدگويي به اختصار گفت مرخص
با دقت و لذت به گونه اي آشكارا  اين نكته نشده بود همچنان راهش را سد كرده بود و متوجه

 كاپيتان با . و پشتش از خشم منقبض شدآمد  را نگاه مي كرد كه خون به گونه هاي هيرو او
 شما را اصالًاكنون كه صورتتان به حالت عادي برگشته :  رك گويي غيرقابل بخششي گفت

آن  نمي دانستم كه چنين چهره ي قابل تحسيني را پشت اصالً!  عجب پيشرفتي . نشناختم
مي  البته شايد اين طوري بهتر بود چون اگر . كبود و زخمها و بريدگي ها پنهان نموده ايد چشم

باالخره  مي كند شايدآشكار  سرد چنين صورتي راآب  دانستم چند هفته اي مراقبت و كمپرس
كم دارم  دختر بدقيافه اي نيستيد و كم اصالًخانم هوليس  . شدم شما را بدزدموسوسه مي 

  . افسوس موقعيت از دست داده ام را مي خورم
هيرو آگاه از چهره ي سرخ شده اش و با  . تواضع كرد او به هيرو از روي زين اسبش

 . گذارم من به حساب تعريف نمي:  مي خواست گفت عصبانيت و وقاري كمتر از آنچه دلش
  . سواري ام ادامه دهم اگر لطفا كنار برويد دوست دارم به



 من هيچ به خودم زحمت نمي دهم . يك تعريف بودواقعاً  اما اين:  كاپيتان فراست اصرار نمود
  ... كه

كه ...  : انتقام دنباله ي سخن كاپيتان را ادامه داد هيرو سرخ شده و مقهور ميل دروني اش به
  . گفته بوديد هم قبالً . ا بدزدمدختران زشترو ر

 . ولي شما به ياد داشتيد . يادم نبود اصالً؟  گفته بودم:  قهقه ي كاپيتان فراست فضا را پر كرد
دانستم چه چيزي در اختيار  ، اما من كه نمي ؟ عذر مي خواهم يعني اينقدر ناراحتت كرده بود

اول  . زمين كشيده شده بوديد رويتي با؟ شما شبيه يك بچه ي ولگرد خيا ، مي دانستم دارم
 . گيسهايتان را مي بافيد و پيشبند مي بنديد كه فكر كردم بيشتر از پانزده سال نداريد و هنوز

قدر بزرگ كه بهتر آن  كه بايد بزرگتر باشيد يعني فقط زماني كه به منزلم آمديد متوجه شدم
ي حرفم را قطع كرديد اين بود كه هرگز با تندآنقدر  كه بدانيد ولي آنچه كه مي خواستم بگويم

به  ناما حرفي براي گفت . ، اتالف وقت است گفتن را نمي دهم به خودم زحمت دروغ مودبانه
  . بخواهيد كمي با من سواري نماييد ، پس شايد شما شما دارم

خودش خجالت كشيد كه به گستاخي بچگانه  و ناگهان از . ، نمي خواهم نه:  هيرو رك گفت
ديوانه كننده ي كاپيتان فراست بود كه مي  اين هم يكي ديگر از كارهاي . سل شده استمتو

پايين بياورد كه با او آنقدر  بدهد و خودش را تا وقارش را از دستكند توانست او را تحريك 
اما من از  . متاسفم:  صدايي فرونشانده شده گفت پس لبانش را گاز گرفت و با . بحث نمايد
خداحافظ كاپيتان  . بيشتري براي گفتن به هم نداريم و ما هم هيچ مطلب ... ي رومراه شما نم

  . فراست
متاسفم كه :  كاپيتان بدون اينكه تالشي براي باز كردن راه او نمايد ادامه داد . البته كه داريم-

ي سواري تان را خراب كنم ولي گرچه شما شايد حرفي براي گفتن به من نداشته باشيد ول بايد
ترجيح مي دهيد پياده شويد و گوش دهيد يا  . حرفهاي زيادي براي زدن به شما دارم من

؟ لحن صدايش هنوز مهربان ولي حالت نگاهش به گونه اي مضطرب كننده بود و  بمانيد سواره
يك  . است شوكه شدباتي هيرو ناگهان از كشف اينكه عص . با صدايش هماهنگي نداشت اصالً

 ميق و سرد كه باعث شد در وجودش احساس ترس مسخره اي رسوخ نمايدبسيار ع عصبانيت
به پشت سرش انداخت و آماده شده بود كه سر اسبش را برگرداند كه روري به  نگاهي سريع .

هايي را كه دان الريمور دو روز  دهنه ي اسبش را گرفت و كم و بيش حرف جلو خم شد و
ي كه نه دان و نه هيچ كس ديگر تا به حال با هيرو به تكرار كرد اما با لحن صداي پيش گفته بود

  . نبرده بود كار



  . اگر جاي تو بودم اين كار را نمي كردم-
گونه هايش ديگر قرمز نبودند بلكه از عصبانيت و  . خيره شد هيرو با چشمان گشاد به او

نش روي انگشتا . نفس مي زد درست مثل اين كه دويده باشد نفس . وحشت سفيد شده بودند
به روشي آن  منقبض شده بودند اما اگر قصد داشت از دسته ي عاج شالق سواري اش

نگاه خيره و ناخوشايند ديد كه پس از لحظه اي فكر متقاعد آن  نادرست استفاده كند حالتي در
توانايي دارد كه مشابه همان كار را در مورد خودش كامالً  بكند او شد اگر جرات شالق زدن را

 . فشرده اش را آزاد كرد و چشمانش حالت ترديد به خود گرفت پس چنگال . دهدانجام 
بسيار كار عاقالنه اي :  اين كه فكر هيرو را خوانده باشد گفت خشكي مثله كاپيتان فراست ب

  . است
را برگرداند و لحظه اي بعد هر دو در كنار هم در جاده ي باريك به سمت  روري سر اسبش

 را با فاصله ايآنها  مي خورد و مهتر با خونسرديآنها  برگهاي بوته ها به . راندند پايين مي
  . مناسب تعقيب مي كرد

وقتي  خودش را كنترل كند و كرده وآرام  براي هيرو دو دقيقه تمام طول كشيد تا تنفسش را
خواستيد به من  خوب گاپيتان فراست چه مي :باالخره توانايي صحبت كردن را يافت گفت 

پرداخت شود البته  اگر نظرتان در مورد جايزه نجات من تغيير كرده نظارت ميكنم ؟ دبگويي
  ... و رفتيد قيمت نامعقولي نباشد اما بهتر بود پيش عمويم مي

گرچه هيچ ، بود خواهد براي گفتن دارم برايش بي نهايت جالب  نچهآشك ندارم . شايد بروم -
شدم كه  ده روز گذشته از جزيره دور نبودم مانع ميطي  بايد بگويم اگر. ربطي به پول ندارد 

 نمي دانم خانم هوليس خودتان مي دانيد داريد چه مي اصالً.  چنين حماقتي را انجام دهيد
  ؟ كنيد
 . به سردي گفت نمي فهمم كه چه مي گوييد هيرو

شما مرد خوش نيتي است بداند كه كنم عمويتان  لحظه هم فكر نمي براي يك. بايد بفهميد -
از جمله خودم ، اما نبايد خيال كنيد ديگران ،  ورده ايدآاز كجا  اين اسبي كه سوارش هستيد را

  . باوريم زود
گرفتن آرام  پس از.  خفه اش كند وحشيانه شد كه نزديك بود هيرو دچار سرفه اي تند و

  . كنيد مي نمي فهمم در چه موردي صحبت اصالً : سرفه ها گفت



مي داني در  خودت خوب. بازي كني  تواني با من نمي. چرند است  :گفت  كاپيتان بي صبرانه
 ؟ را انجام داديآن  براي چهاين است كه نچه مي خواهم بدانم آ مورد چه صحبت مي كنم و

  . كنم خيلي كم هوش هستي اال فكر مي كاري و ديگر نگو چه
  ... مي خواستم بگويم من-
لغزشت را روي زبانت ببينم ولي اگر فكر كرده اي مرا با  توانم مي، ... خواستي  مي، ه بله آ-

 دانم كه تو و چون به خوبي مي اه نمايي اشتباه كرده اي، سيگمراه كننده چرند  يك نمايش
  . قصدي داريد دوستانت چه

خوب پس بگو چه كاري مي د ، زني مي فقط حدس،  دبداني دنمي تواني.  هيرو تكان خورد -
 ؟ كنم
  ... بازي با جان مردم، بدتر  وت يا حتيبازي با بار-
دمها آبي وجدان كه از فروش  يتو.  حرفي به من بزني چطور جرات ميكني چنين، تو ... تو -

  . هيرو ديگر نتوانست ادامه بدهد ... كه وري انسانهايي ناتوانيآپول در مي 
كه  حالي در . كنم ن مياما من زندگيم را از اين طريق تامي: خنده كوتاهي كرد  كاپيتان فراست
 اند هم پرداخته اي مبلغ منصفانه، يا شايد هم عالوه بر اين  اي وردهآاسب بدست  تو فقط يك

.  
خيلي ظاهراً  .بايد بدانيد دقيقاً  اما شما كه : هيرو اسبش را نگه داشت ودر نهايت نرمي گفت

 . مطالب در مورد من مي دانيد
 عالقه به چه خانم چون عالقه داشتي و ؟ نه مگر كردي خانم هوليس، چون دلت خواست -

قصد داري نقش چه كسي را بازي  ؟ ؟ هيجان يا فضولي بهم زني دو بدجنسي و ؟ هوليس
  ؟ مك فلوراند يا ژاندارك
 اصًال: انگار دست خودش نبوده چون گفت  جوابش را نمي دهم اماكرد خودش فكر  هيرو با

 . فهمي هيچ چيز تو هيچ چيز نمي .اينطوري نبوده  اصالً. نمي فهميد 
ن همه جنس خطرناك را به دست آ ؟ مگر نه،  فقط در مورد طرز رساندنشان عقيده تو بوده-

براي رسانيدن  قادر به قتل هر تعداد انسان را خودبيني اش او مردي زياده طلب كه حسادت و
كلي هيجان  كردي و را خيلي باهوش فرض خودت احتماالً! رسانيدي ، به اميالش كرده است 

از مسايل درگيري اطالعي  اصالًباور كنم كه  حاضرم.  دلنشين از انجام اين كار به تو دست داد
 اما نصيحتي به تو مي.  دورويي كرده اي دروغ و از ييا اينكه خود را درگير چه دام نداري



 نند چه مي كنندبدست كساني بسپار كه مي دا مسايل كثيفي فضولي نكن و ديگر در چنين: كنم 
.  
  . صداي هيرو از خشم زبانه كشيد؟ خودت مثالً -
كمتر مرتكب خطاهاي  شما اطمينان مي دهم كه در چنين مسايلي از شما بهترم و به. دقيقاً -

  . شوم مي خطرناك
ماده هستي كه آخودت  گرچه ؟ مگر از جناح مخالف رشوه گرفته اي؟ منظورت چيست -

تحمل كني كه كس ديگري  باشد را قاچاق نمايي ولي نمي تواني لوازمي كه به نفع يك طرف
پول بيشتري به دست  ترسي كه از تو نكند مي،  كار را براي طرف ديگر انجام دهد هم همان

 . ورمآ
  ؟ ي كه هيچ پولي در نياورده ايددرسانرا  اما شما كه به طور ضمني اين مفهوم-
  . ودهمنظورم چه بدقيقاً  خودت خوب مي داني كه-
مي گويم  اندازه منظور مرا خوب مي فهمي وقتي تو هم به همان. و مطمئن هستم  مي دانم-

  . شود متوقفبايد  دخالت در اموري كه به تو هيچ ربطي ندارد
  ؟ د كاپيتان فراستنك چه كسي مرا متوقف مي-
شما را متوقف اگر او نتواند  باشد و اگر او قدرتي روي شما داشته، به عنوان مثال عمويتان -

او شود چرا كه موردي هست كه هر دو  ماده است كه نمايندهآ زكند شك ندارم سرهنگ ادوارد
  . توافق كامل دارندآن  بر سر

باور مي  خيال كرده اي كه هيچكدام حرفت راواقعاً  : گفت مصنوعي كرد و هيرو خنده كوتاه و
 بايد مرا احمق فرض كرده. دارم  كه من شك.  ندحاضر به پذيرفتنت بشو اصالًاگر  ؟ كنند

ز ادوارد سرهنگ هم عمويم وآن.  باشيد اگر خيال كرده ايد از تهديدي اين چنين نامعقول بترسم
  . دو نفري كه شما را خيلي خوب مي شناسند، 
شايد هم حق داشته باشي گرچه اميدوارم كه اشتباه كني وگرنه . خيلي كم  را توظاهراً  و-

هاي زيادي ايجاد خواهد  ناراحتي، اين دخترم  با تو وارد عمل شوم واً شخص شوم مجبور مي
 بعد با سرگرمي ترسناكي نگاه كرد و چشمان براق هيرو روري به لبهاي به هم فشرده و . كرد

 گستاخ خوش قيافه اي باشي اما به نظر من لوس و شايد زن جوان و، ميداني  : متفكرانه افزود
شك دارم براي كسي جذابيت  دانم و حد افراط كسل كننده مي مخلوطي كه من در. هستي 
 كنم تالش كني بر اين عيوبت قبل از من پيشنهاد مي و مايوآقاي  حتي براي . باشي داشته
  . خيلي دير شود غلبه نمايي اينكه



اما مي  قا كه نميتوانم نصيحت مشابهي به تو بكنمآمتاسفم  ؟ راستي : گفت هيرو با لحني تلخ
 كرده ايد و ماكنون اگر صحبتهايتان را تما ديگر خيلي دير شده باشد و در مورد شما ترسم

شخصيتم نداريد دوست دارم به سواري  مورد چگونه بهتر كردن رفتار و در پيشنهاد ديگري
تا  شريف گرچه در مورد و دهنه اسب را كشيد . خداحافظ كاپيتان فراست. تنها  ... دهم ادامه

با  و دور زدرا مده بود آ اسب جاده اي كه اين بار كرد و ستفاده نكرده بودحاال از شالق ا
ابر سفيدي از غبار  و تعادلش را از دست بدهد سرعت بازگشت به طوري كه مهتر نزديك بود

  . گرفت البالي بيشه هاي درهم پيچيده را فرا پشت سرش
  

***  
  

زن عمو  كريسي و.  كرده بود ا پرفضاي كنسولگري ر، نان تازه  بخش قهوه گرم وآرام  بوي
 اشتهاي خوبي داشتمعموالً  اينكه هيروعلي رغم  . كليتون سر ميز صبحانه نشسته بودند ابي و

شريف از شدت سواري  . بخورد روز نتوانست چيزيآن  ولي هم پس از سواري در صبحآن 
بود نه خستگي ولي اين خشم  . گرمش بودو شده  لودآخاك  خودش خسته و. عرق كرده بود 

مي ناممكن  و جرعه قهوه رااز د غيرفرو دادن هر چيزي و  راه گلويش را بسته بود جسمي كه
  .ساخت 

با او از چنان  چيز اقرار دارد دزدي كه خودش به همه يك قاچاقچي اسلحه و، يك تاجر برده 
ان مدرسه اي اينكه او يك بچه شيط برايش سخنراني فرموده مثل صداي بلندي استفاده نموده و

 گفته بود يا كسي به اوآ ؟ فهميده بود چطور، است كه از بشقاب اعانه روز يكشنبه دزدي كرده 
 . جرات انجام اين كار را نخواهد داشت؟ مطمئناً مي داد  بريتانيا لو كنسول يا به عمويش وآ ؟
ات بخواهد از ن اگر عمو ؟ يا مي كردند،به حرفش گوش نمي كردند  و نها او را مي شناختندآ

نمي مطمئناً  تهامات سر زند چوناتواند از پاسخگويي به  مي ؟ بگويد او باز خواست كند چه
ها و برادرش برغش كه ممكن است  جداي سيده ... اوليويا را لو دهد و كريسي تواند ترز و

 اگر.  ام دهدبله بايد همين كار را انج ... يا حتي بدتر اگر سلطان بفهمد و بيفتند همگي به زندان
اجازه دهد خيال كنند كسر شان  بايد سكوت نمايند و انگليسي پست به عمويش بگويدآن 

  . بدنامي بر او وارد شده دفاع كند و در مقابل اتهاماتي كه از چنين فرد فاسد كه اوست
هيرو تكاني  صداي كليتون افكار ناراحت كننده اش را شكست و ؟ ناراحتي هيرو از چيزي-

به او خيره شده ومشخص  ديد كه كلي با جديت همراه با اخمي و كرد سرش را بلند خورد و



پس لبخندي زد وگفت نه كلي  . شود در صورتش نشان داده مي شفتگي اش بوضوحآشد كه 
:  گفت اخم كلي در پيشانيش عميقتر شد و نه نرمي صدايش كارساز نبود وو اما نه لبخند 

مطمئن  اصالً ، من سواري نمي كردي بدون كاش ر مي رسيخيلي خسته به نظ مطمئن هستي ؟
  . خسته كنيآفتاب  و خودت را زير اين ديگر اينكه نبايد خيلي دور بروي . نيستم كه امن باشد

اين شخصاً  : ، گفت ، كره مي ماليد حاليكه داشت روي يك بيسكويت داغ ، در كريسي
 مي دانم كه خانه را خنكتر مي كند ولي . بلكه باد است ، ناراحتم مي كند خورشيد نيست كه
اين صداي تكان خوردن درختان نارگيل از  . ، خوشحال مي شوم مي شود هر وقت متوقف
 . گاهي مي خواهم جيغ بزنم . برخورد امواج به ساحل هيچوقت تمامي ندارد ميان كركره ها و
  ؟ گرما يا از حاال از باد عصبي شده اي . خيلي رنگت پريده است ، مي داني هيرو

 ، جاده را اشتباهي رفتم و مهتر هم حرفي نزد در راه بازگشت . خسته ام ، فقط كمي هيچ كدام-
  . راه بيايمآن  خودم خواسته ام از ، چون خيال كرد

هيرو يك ميل ناگهاني پيدا كرد كه  . اما همچنان مراقب او بود . حرفي نزد كليتون ديگر
براي كسي،  بخش خواهد بود كه كل ماجرا راآرامش  چقدر . درا به او بگوي محرمانه جريان

اما آيا  . كند ، تعريف گيرد و نصيحتش مي كند و به او مي گويد حق داشته كه طرف او را مي
 من كه به تو گفته بودم:  ؟ بيشتر احتمال دارد بگويد داشته است كليتون به او مي گويد كه حق

كلي به او گفته بود كه ترز تيسوت و خواهران وفادار  . ودنخواهد ب حمايت كننده اصالًكه  .
رفته و كل  اصالًشايد  . آنوقت فكر مي كند كه چقدر حق داشته است . نكند برغش را مالقات

، چون عقايد خسته  نبايد در چنين اموري به مردها اعتماد كرد . عمو نات بگويد ماجرا را به
اما وقتي  .دارند و او نمي توانست اين ريسك را بپذيرد در مورد مسايلي چون وظيفه  كننده اي

وقتي برغش سلطان مي شد و جزيره به روشي بهتر و آزاد ،  ي ماجرا به پايان مي رسيد همه
معاهدات سنگين و رسوا كننده اداره مي گشت و از تأثيرات يك تاجر برده ي بي شرم  از

 انات را برايش تعريف مي كرد وهمه ي جري،  مي شد و مردم خوشبخت تر بودند خالص
، مگر اينكه كاپيتان فراست  زمان نبايد بفهمدآن  ولي تا . به نقش او افتخار مي كرد كليمطمئناً 

 هيرو يك بار ديگر خودش را در همان نقطه ي آغاز ... اتفاق بيفتدآن  اگر . را لو بدهد او
حركت  وه اش را كناري زد و با يكبنابراين فنجان قه ، يافت و در حال مواجهه با همان بحث

همان تندي  معذرت خواست و اتاق را ترك نمود اما كليتون هم با . بلند شدفوراً  ، تند و خشن
اتاق صبحانه را  ، در حركت نمود و هنوز هيرو به پله ها نرسيده بود كه كلي وارد سرسرا شد

  ... كن ، صبر هيرو : پشت سرش بست و گفت



كلي با سه  . ، متوقف شد حاليكه به نرده ها تكيه كرده بود پله ها در جلو،  ، با بي ميلي هيرو
مطلبي تو را  : پيمود و دستش را گرفت و به آهستگي گفت گام بلند بلند طول سرسرا را

 . از لحظه اي كه وارد شدي مشخص بود . نيست انكار كني ؟ الزم ، مگر نه ناراحت كرده است
  ؟ است ه شدهنمي تواني به من بگويي چ

  . كنم خواهش مي . االن نه . نه كلي-
امكان نداشته آن  برابر هر نگراني حمايتت كنم و اگر ؟ بايد بداني كه مي خواهم در چرا نه-

؟ بايد  ، مگر نه موقع سواري اتفاقي افتاده است . شوم شريكآنها  ، حداقل با تو در باشد
؟ چه كسي  چه كسي را ديده اي هيرو . دخيلي خوب بو همينطور باشد چون ديشب كه حالت

  ؟ تيسوت ؟ ترز ناراحتت كرده است
  !؟ ترز-

 گفتفوراً  سرخ شد و دستش را رها كرد و . نمود خيال كلي را راحتآشكارا  تعجب صدايش
او معروف به ايجاد فتنه  . ناراحتي ات شده است فقط حدس زدم شايد حرفي زده كه موجب :

مي دانم كه  . از ناراحت كردن مردم لذت مي برد ر خوشش مي آيد وچون او از اين كا . است
، غيبت هايي  تأسف است كه براي يافتن ماجرا ، اما باعث حوصله اش در زنگبار سر رفته
  . آفرينند اختراع و پخش مي كند كه دردسر

غير  مطمئناً كه چنين مطلبي را در مورد او بداني و امكان ندارد . اتهام بزرگي است كلي-
  . شايعه محكوم نمايي عادالنه است كه كسي را به صرف يك

ت بدوست ندارم نس : گفتآرامي  را برگرفت و به نگاهش . سرخي گونه ي كليتون بيشتر شد
اعتراف مي كنم كه زماني دلم به حالش مي  . خاطر تو ، مگر به به هيچ خانمي نامهربان باشم

پير است و ترز هم بچه اي ندارد كه مشغولش  مزاحمآدم  ، يك ، چون هنري تيسوت سوخت
،  وظيفه ي ماست كه سعي كنيم بجاي انتقاد از او فكر مي كردم . كند و دلداري اش دهد

اما زود فهميدم كه اشتباه مي كرده ام و هر چه در  ، زندگي را برايش قابل تحمل تر كنيم
 مي خواستم زياد به او نزديكبه همين دليل بود كه ن . موردش شنيده بودم درست بوده است

  ... شوي
،  ؟ خودش به تو گفت چطور فهميدي كلي:  ايستاد و پرسيد و كنار اوآمد  هيرو يك پله پايين

  ؟ او را نزد تو خراب كرده بودند فهميدي قبالًيا از طريق همان مردمي كه 
مي خواهي  گرا : گفت . برگرداند چشمان خاكستري اش پر درد و بي تزوير بود كلي سرش را

نادرست است و هدفش تنها مي توانست خراب كامالً  به من زد كه مي دانستم حرفي ، بداني



شايد  .فقط مي توانم اين را به تو بگويم  . يك مرد و خوشبختي يك زن باشد كردن سابقه ي
، نگران شدم كه مبادا خانم تيسوت را  آشفته بوديآنقدر  چرا وقتي برگشتي و اكنون بفهمي
  . باشد در مورد كريسي گفته ... فكر كردم برايت شايعات سنگيني در مورد . ديده باشي

 به هر حال اين ترز نبود كه مالقاتش . را دوست دارد ؟ ترز خيلي كريسي ، چرا خداي من نه-

 . كردم
  . تو را ترسانيده و ناراحت كرده است ، كسي كه پس كسي را مالقات كرده اي-
  . نه اگر اشكالي ندارد االن ، صحبت نكنمآن  ، ترجيح مي دهم در مورد يكل!  نه ... بله-
  ؟ دليل است كه نمي تواني بگويي ؟ به همين آيا به من مربوط مي شود-

؟  چطور مي تواند چنين مطلبي باشد . ديگر داري بي معني مي شوي:  خنده گفت هيرو با
  . بگذارم دوشت ارتباطي به تو ندارد نمي خواهم باري بر اصالًچون 

  ؟ بلكه افتخار است چه و اگر بگويم كه نه تنها بار نيست-
، قول  ، ولي وقتي خواستم االن در موردش صحبت كنم ، مطلبي است كه مايل نيستم نه كلي-

  ؟ ، حاال راضي شدي خب ... خواهي بود مي دهم به اولين نفري كه بگويم تو
  . ناچارم كه باشم  ظاهراً-

دنباله ي دامنش روي  . نمود ، با چشم دنبال اليكه با عجله از پله ها باال مي رفتهيرو را در ح
هيرو در پاگرد  . مي رسيد ه گوشبپله ها كشيده مي شد و صداي قدم هايش روي زمين براق 

جايش  ولي كلي از . شد و شنيد كه در اتاقش پشت سرش بسته شد پله ها از نظرش ناپديد
كريسي از  تفكر ايستاده و به فضاي خالي خيره شده بود كه مادرش وتكان نخورد و همانجا م
حاليكه از حالت چهره ي پسرش نگران شده بود به تندي  ، در ابي . اتاق صبحانه بيرون آمدند

صورت كلي حالت جدي خود را از  ؟... ؟ آيا هيرو افتاده است ؟ اتفاقي چه شده كلي:  پرسيد
يك چيزي  .به من نمي گويد  . نمي دانم ماما:  انداخت و گفتباال  دست داد و شانه هايش را

  . است و خورشيد يا باد هم نبوده يا كسي ناراحتش كرده
  ؟... با هم نامزد شديد شايد وقتي-

مطمئناً  اگر كريسي او را به ديدن افرادي چون ترز تيسوت تشويق نكند:  خشونت گفت كلي با
  . زودتر خواهيم شد

 ، هر روز ترز را براي سواري مي پارسال در اين موقع يادت رفته!  اوه : خواهرش جواب داد
  ؟ بردي



:  گفت كلي به سردي. خواهرش فهميد عالمت خطر است  دهان كليتون به حالتي جمع شد كه
درك كامالً  اما . ، نمي خواهم اين دوستي ادامه يابد ، چون ترز را بهتر از تو مي شناسم دقيقاً

عشوه مثالً  . لج كني تا تو با من ط بايد عدم تأييدم را در مورد كسي نشان دهمكرده ام كه فق
را براي ادامه يافتن  مردك توي كشتي انجام مي دهي و تمام تالشتآن  گري هايي كه براي

  . استآن  ، نمونه اي از حضورش در اين منزل مي كني
م و اجازه نمي دهم چنين وقت چنين كاري نمي كن هيچ : و گفتآمد  خون به صورت كريسي

روز هم آن  برگشته تنها يك بار به ما سر زده كه از وقتي كه هفته ي پيش .حرف هايي بزني 
  . بپذيرم سرم درد مي كرد و نتوانستم او را

خودت هم مي داني كه وقتي ستوان پرسيد آيا  . كلي درست است : مادر نگرانشان دخالت كرد
، خواهرت پيغام فرستاد كه نمي تواند  سواري ببرد را براي، كريسي  مي تواند يك روز صبح

درك مي كند و ديگر كامالً  او هم گفت كه . داشت بگويد چه موقعي حال سواري خواهد
  ؟ مگر نه ، كريسي عزيزم . اينجا نيامده است چون ديگر به .همديگر را نديدند 

،  شد و با صدايي غمگينچهره ي كريسي رخت بر بست و صورتش پريده رنگ  عصبانيت از
صدايش موج برداشت و  ... كنم فكر مي ... فكر مي كنم . ، نيامده است نه:  خفه و كوتاه گفت

  . طبقه ي باال و اتاق دختر عمويش دويد با عجله به . شكست
، كنار پنجره موسيلين  لباس خانه ي هيرو در . سواركاري هيرو روي نيمكت افتاده بود لباس

، بدون اينكه به  كريسي برگشت و به تندي با ورود . و به باغ پر گل نگاه مي كرد ايستاده بود
؟ آيا  مادرت امروز چه مي كند . را ببند بيا تو كريسي و در : كريسي وقت صحبت دهد گفت
  ؟ رود در خانه مي ماند يا بيرون مي

مادرم قرار است  : قفلش نمود و گفت، احتياط آميز هيرو  كريسي در را بست و در اثر حالت
  ؟ چطور هيرو . كيلي برود براي صرف قهوه به منزل خانم

ظاهراً  ، ولي چون البته ترز بهتر است چون عاقل تر مي باشد . اوليويا را ببينمفوراً  چون بايد-
 مخصوصاً دلم نمي خواهد . ، بناچار بايد اوليويا باشد هم پدرت و هم كلي مخالف او هستند

 بنابراين!  مروز صبح خواسته ام اوليويا را ببينم چون مشكوك خواهد شدكلي بفهمد كه ا
  . گفت به او خواهدمطمئناً  ، چون مادرت هم نبايد بفهمد

كلي  . پس راست است:  دستانش گرفت و گفت كريسي نفس عميقي كشيد و گلويش را با
  ؟ شده ، چه هيرو . گفت كه اتفاقي افتاده است



بايد پيامي  . ، وقت را تلف كنم نمي توانم االن با گفتنش تفاق بد ولييك ا:  هيرو لرزان گفت
 مادرت چه ساعتي مي . زنگ را براي احضار فريده بزن كريسيآن  لطفاً . براي اوليويا بفرستيم

  ؟ رود
  . و زنگ را زد...  فكر نمي كنم زودتر از ده و نيم برود-
هم كه امروز صبح با سلطان كار دارند پدرت و كلي  . پس فرصت كافي داريم . عالي است-

د ههيچ كس هم نخوا . حدود نيم ساعتي به اينجا بيايد پس براي اوليويا ساده خواهد بود كه
مرباي آن  خواهند كرد براي قرض گرفتن كتابي يا گرفتن دستور ، خيال اگر هم بفهمند .فهميد 

  ؟ تخب حاال قلم من كجا اس . آمده انبه يا چيزي از اين قبيل
:  او نفس زنان توضيح داد . ولي تنها نبود . ، نيم ساعت بعد وارد كنسولگري شد كردول اوليويا

را  ، اما ترز آمده بود از جين در مورد نشاهايي كه قولش اطمينان داشتم كه ناراحت نمي شوي
ولي جين  ... عالقه داردآنها  ، مي داني شوهر ترز خيلي به لوبياي رونده . داده بود سؤال كند

 را با خودم آوردم پس ترز . دوقلوها را برده بود كه با بچه هاي لسينگ بازي كنند. بيرون بود 
  ؟ اشكالي كه ندارد .
در واقع ترجيح مي دهم كه هيچ كس ، كه كسي خبر ندارد ظاهراً  . بوده است خواست خدا-

  ؟ كنيم صوصي صحبت، كجا مي توانيم خ كريسي . صبح اينجا بوده ايد نفهمد شما امروز
، رفتند و وقتي كه  كه متصل به اتاق خواب كريسي بود آنها به اتاق پذيرايي زنانه ي كوكي
 بست و به طور خالصه گفت ، هيرو در را حوالي نيستآن  مطمئن شدند كه هيچ مستخدمي در

،  پريد شاوليويا ناله اي كرد و كريسي رنگ . شده استآشكار  بايد به شما بگويم كه رازمان :
پول  ؟ يا اينكه صندوق هاي ؟ كه طرفدار برغش هستيم كدام راز : گفتآرامي  اما ترز به

  ؟ رسيده از مسقط را به دستش رسانديم
 يك نفر . بايد يك خائن در بيت التاني باشد و به همين دليل به دنبال اوليويا فرستادم ، هر دو-

  . دارد ش جاسوسي وجودبه سيده شعله خبر دهد كه در منزلفوراً  بايد
 اما ترز . بدانند كه كارهايشان فاش شده استفوراً  همدستانش به نظر هيرو بسيار مهم بود كه

تعجبش مي  چون گفت تنها مطلبي كه باعث . نمي ديدآن  در هيچ مطلب خطرناكيآشكارا 
چون همه  ، بيت التاني تنها يك جاسوس وجود دارد نه بيست تا ، اين است كه بفهمد در شود

در شرايط  . و غذا واجبتر استآب  آنتريك هستند و برايشان از مي دانند كه اعراب عاشق
جاسوسي مي كنند و از دو طرف پول مي گيرند و هر دو طرف را لو  فعلي همه براي يكديگر

  . دهند مي



  ؟ ؟ مي دانستي كه لو مي رويم اين را داشتي يعني انتظار : هيرو با ناباوري گفت
اما اكنون كه همه ي كارها بخوبي تمام شده  . هم با چنين مردميآن  ، امكانش بود يشههم-

، چون نمي  ايدشنبايد ديگر نگران چيزي باشيم و كمتر از همه نگران غيبت آگاهان  ، است
از مطمئناً  ؟ تو از كجا متوجه شدي كه تمام مسائل كشف شده است . را ثابت كنندآن  توانند
  ؟ تان نبوده استهاي عموي حرف

  ! ؟ اوه هيرو از پاپا : زد كريسي جيغ
 ، از كسي كه امروز صبح موقع سواري مالقاتش كردم و ، البته كه نه نه : عجله گفت هيرو با
 و با تمام جزئيات هم ... مه چيز را مي دانده، ولي گفت كه  مي دهم نامش را نگويم ترجيح

  ؟ نگوييد كه شما هم تأييد كرده ايد به من : هيرو مكثي كرد و ترز گفت . دانست مي
چون به  . اما فايده اي نداشت . ، سعي كردم وانمود كنم كه نمي فهمم چه مي گويد كالم نه با-

 ، اوه ...گفت كه همه چيز را مي داند و اينكه البد من خودم را خيلي باهوش مي دانم و  من
 نكته اين است كه او مي دانست و . ممهم نيست كه او چه گفت يا من چه گفتم و چه نگفت

 پس فكر مي كردم كه . ، مگر اينكه كسي در بيت التاني حرف زده باشد امكان نداشت بداند
 شده بودم بيهوده نگرانظاهراً  ، ولي خبر دهدآنها  شما بايد اطالع داشته باشيد و اينكه كسي به

.  
  ؟ ن است نگران نشد؟ چطور ممك بيهوده نگراني : ، وحشت زده گفت اوليويا

  ؟ چگونه ممكن استواقعاً  ، موافقم : كرد ترز تصديق
 : دستش را باال برد و گفت ترز آمرانه ... كه دولي همين االن گفتي : اوقات تلخي گفت با هيرو

، اما از گفته ي  اصطبلتان شنيده ايد چون فكر مي كردم اين اطالعات را از مستخدمان يا مهتر
فكر مي كنم الزم  . جدي تر بگيريم ، پس بايد موضوع را رعكس مي باشدشما پيداست كه ب

  . بدانم باشد نام اين شخص را
؟ اگر هيوبرت بفهمد در غيابش از  برادر من كه نيست ... نه : خفه اي گفت ، با صداي اوليويا

  ؟ است ، بگو كه هيوبرت نبوده هيرو . از خجالت مي ميرم صندوقخانه چه استفاده اي كرده ام
  !؟ دان : بيشتر مي پريد گفت ، در حاليكه رنگش ، نفس زنان كريسي

فقط اينكه  ، و فكر نمي كنم نام او مهم باشد . ، هيچ كدامشان نبودند نه : گفت يبعص وهير
  . ميداند مهم است كسي

مهمترين مطلب اين است كه چه  : ترز محكم ادامه داد.  اينجاست عزيزم كه اشتباه مي كنيد-
  ... بنماييم نمي توانيم پيش بيني احتياط هاي الزم را ، سي مي داند و تا اين را ندانيمك



 ؟ بيني چه پيش-
 توانيم كمي اينطرف و آنطرف حرف هايي بزنيم كه صحت گفته ميمثالً  . پيش بيني هاي زياد-

  ... ، يا مشكوكانه جلوه دهد هاي اين فرد و اهدافش را
ويش و اضطراب مي شنيد و پشيمان بود كه چرا جلوي زبانش را شتهاي او را با  هيرو حرف
دير به ياد آورد كه كلي در مورد ترز و عالقه اش  . روز صبح نگرفته استآن  وقايع در مورد

 ، از دورنماي كشف ميزان آشنايي اش با يادآوري آن . ، چه گفته بود غيبت و ايجاد دردسر به
 . نيامد ، خوشش وليويا و داستان واقعي ورودش به زنگبار، توسط ترز يا ا با كاپيتان فراست

، اين  بدانيد اگر : پس آه عميقي كشيد و با دقت بيشتري كلماتش را انتخاب نمود و گفت
  . شخص مردي است به نام فراست

  . كرد خنده ي ترز اتاق را پر . شوخي مي كنيدحتماً  ؟ فراست روري-
به شما اطمينان مي  . بفهمم چرا چنين فكري مي كنيد نمنمي توا:  هيرو با كمي تندي ، گفت

  . نيست دهم كه به نظرش مسئله يك شوخي
 ؟ اما براي چه كاپيتان روري گفته از همه چيز خبر دارد ، مي گويي ، مسخره است اما هست-

   ؟ ؟ چرا بايد چنين كند
 خ و مهاجم بود و مرا بهاو گستا . او تهديدم كرد : يادآوري صداي جسورانه اش گفت ، با هيرو

كنم  را به كساني واگذارآن  چيزي سر در نمي آورم و گفت كه بايدآن  اموري متهم نمود كه از
  . بود منظورش خودشظاهراً  ، كه كه مي فهمند

چشمانش را با دستمال روبان دوزي آرامي  هبترز  . خنديدم بايد مرا ببخشي كه ... ، البته اوه-
مگر نمي  : ، گفت ، كه به خنده اش مسلط شد دو لحظه س از يكيشده اش پاك كرد و پ

خوشش نمي آيد بفهمد كه به محض اينكه  اصالً؟ و  است دانستي كه او طرفدار سلطان مجيد
نيست خودمان را به خاطر  م، ولي الز برغش استفاده كرده ايم به نفعآن  ، ما از پشتش را كرده

رد كسي هم كه به او اطالع داده همه مي دانند كه او در مو . كاپيتان روري ناراحت كنيم
آن  كه برايش تمام حرف هاي بازار و آبروريزي هاي قصر و حتي دوستان كنجكاو زيادي دارد

كاري نمي شود كرد و ما هم بهتر است . شود را باز گو مي كنند  ، زمزمه مي چه در بخش زنان
  . ندهيم اهميتي

  . باعث راحتي است كر ، چقدررا ش ، خدا آه : اوليويا گفت
،  لحظهآن  چون هيچ كس در هيجان . همين را بگويد ، هيرو هم مي توانست به دليلي متفاوت
، در مورد مرخص  ، و حرف ترز روري فراست بپرسد به فكر اينكه در مورد آشنايي اش با



 ط بعد از رفتنفق . ، باعث راحتي بود اين لحظه كردن روري به عنوان يك خطر احتمالي براي
آن  او خودش كه هيچ نكته خنده داري در . دليل ترز افتاد بود كه هيرو به فكر خنده بيآنها 

فكر هيرو را به خود مشغول  اين مسئله كوچك براي بقيه روز . خنديد ، ولي ترز نمي ديد
  . را فراموش كردآن  ، تا زماني كه كلي و عمو نات از قصر بازگشتند و او هم نمود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  دھمشا ل 



مي وزيد و بوي بد زباله و فاضالب روز را با خود  باد شبانگاهي با شدت از خشكي به دريا
،  ميخك و شكوفه هاي پرتقال به قصر شهر مي رسيد تنها عطر ضعيفي از . به دريا مي برد

، براحتي بر روي فرش هاي  يكي از دوستانش گبار باسلطان زن، جايي كه مجيد بن سعيد 
در  .داده و از ظرفي نقره اي شيريني برمي داشتند  ايراني و توده اي از كوسن هاي ابريشمين لم

ستارگاني به روشني و بي شماري شن هاي بيابان مي  پهناور باآسمان  باالي سرشان
،  ط صداي برخورد برگ هاي نخل در باد، فق ي زياد ، از فاصله در زير پايشان . درخشيدند

  . ، شنيده مي شد زمين صداي امواج و تمام صداهاي يك شهر مشرق
كرد و براي راحتي بيشتر بر روي يك آرنج تكيه زد و  مجيد بن سعيد عمامه اش را جا به جا

ديد شدنش نمود كه ناگهان از جايي نامعلوم ظاهر شده بود و با ناپ ستاره اي دنباله دار را تماشا
مني كه  . هنوز كه هيچ نكته جديدي نگفته اي كه خودم خبر نداشته باشم:  آهي كشيد و گفت
، در  ، بلكه چندين بار حس كردم را نه يك بارآن  ميان موهايم گذشت و شليك گلوله از
، از پنجره ي خودش به روي من آتش گشوده  ، با دستان خودش عزيزم برغش حاليكه برادر

اين يك  .بار اولي نيست كه خانواده ي من چنين كارهايي مي كنند !  دانم بته كه مي، ال بود
  . است سنت شده

 ، مقابله نكنيدآن  نكرده و قبل از اينكه خطرناك تر شود با شايد ولي اگر اين توطئه را متوقف-
   . كه به زودي ريخته خواهد شد ، اعليحضرت است اين خون شما
، خرمايي كه رويش شكر پاشيده  ال انداخت و از محتويات ظرف نقرههايش را با مجيد شانه

 ، انسان خيال مي كند قصد ترورش ديگر كار با شنيدن سخنان تو : انتخاب كرده و گفت بود را
  . چندان خطرناكي نبوده است

با توجه به اينكه در فاصله ي سي ياردي در هف گيري  : كوتاهي كرد و گفت روري خنده ي
، بيش از  اوالً كه كل ماجرا . اقدام خاص را جدي حساب كنمآن  نمي توانم ، كردهاشتباه 

خيال مي كنم او در درد و  . شده استآن  بوده و انگيزه ي لحظه اي موجب اندازه جسورانه
، كه اتفاقاً شما را در حال قايقراني كنار پنجره اش مي بيند و  وختهسخود مي  كينه و حسادت

را آنها  پس . يكي دو تپانچه دم دستش بوده . تنها شانسش در يك عمر آيد احتماالً به نظرش
، همه ي شليك ها به خطا مي  اما به علت شدت خشمش . قاپد و شروع به شليك مي كند مي

 ، به عوض اينكه خودش شما را به قتل برساند طرح ريزي كرده بود قبالًاگر بقيه اش را  . روند
 صورت ديگر من و شما االن اينجا بحث نميآن  تخدام مي كرد و دريك تيرانداز ماهر اس ،



قلمرو  از مكه مي توانستآنجا  رجسته ي خود ملحق گشته و من تاب، چون شما به اجداد  كرديم
  . است اما شكر خدا كه او تيرانداز مزخرفي . جانشينان دور شده بودم

به ياد داشته باش كه هوا در  : انه آوردبد برادرش به ، براي تيراندازي ، عذر خواهانه سلطان
  . بود حال تاريك شدن

  . نباشد شايد چنينآينده  دفعه ي-
  ؟ وجود دارد اينقدر مطمئن هستي كه دفعه ي ديگري-
  . هستيد به همان اندازه كه شما مطمئن-

انگشش را روي  . گذاشت و با لذت مزه مزه اش كرد سلطان قطعه اي حلواي بادامي به داهن
 . شايد باز هم خطا كند : كرد و اميدوارانه گفت ، با حاشيه ي زر دوزي پاك دستمال يك

 . تيرانداز خوبي نبود حتي وقتي بچه هم بود . است چون همانطور كه گفتي تيرانداز ضعيفي
چون نمي توانست  . چقدر ناراحتش مي كردم . شد ميباتي ، چقدر عص وقتي خطا مي زد

اهميت نمي دادم ، يا چندان اهميت نمي  من خودم هرگز . ول نباشدتحمل كند در همه كار ا
  . دادم
، آنچه نابرادري ات در گذشته انجام  ، از موضوع پرت شده اي مجيد :ت گف خشونت با يررو

  . است آنچه اكنون مي كند خطرناك . نداده بي اهميت است داده يا
  ؟ قبل خطرناك تر از-
متأسفانه بايد بگويم كه برادرت اسباب هايي به دست  . و همين جاست دوست منتاشتباه -

گرچه فكر نمي كنم بتواند  . حساب شده عليه تو برانگيزدكامالً  آورده كه مي تواند يك شورش
را دارد و شايد  وسايلي ولي مسئله اساسي اين است كه چنين . ببرد استفاده ي زياديآنها  از

بجنبيد و كاري در  پس بايد . شليك را شروع نمايد فكر كند كه به اندازه كافي قوي شده و
  ؟ گويند كه دو سلطان در اقليمي نگنجند ، مگر نمي انجام دهيدآن  مورد

منتهاي آرزوي من است ولي  اين دوست من ، پس پيشنهاد ميكني كه او را به قتل برسانم ؟-
 اينكه بعد از ار است ؟برخورد در حاليكه او از حمايت خارجيان توانم چنين كنم ، چگونه مي

و چه اتفاق افتاد ؟يك كشتي  من حاضر به ديدار يا صحبت با او نشدم تالش كرد مرا بكشد ،
يك فرمانده نيروي  و يك كنسول وآمد  به لنگر گاه- سي توپ كشتي با-بزرگ خارجي

 ت ؟ميبيني كه چگونه اس ، دريايي خارجي به ديدارم آمدند و مجبورم كردند كه او را بپذيرم
 مزاحمي كه به كار خودشان نمي آن هم توسط اين اروپائيان دستهايم با ناتواني بسته است ،



يك خنجر است ، يا  اينگونه مسائل ، كنند كه بهترين و سريعترين راه حل رسند و درك نمي
  . است اننآن سالح ز اگر الزم شد سم ،

ني كه خودش خواسته ،گرچه آ زو نه بيشتر ا يك گلوله بهتر است ، : با خشونت گفت يررو
آن هم در اين  ، شود پا مي كه اگر به قتل برسد هياهوي زيادي به منظورتان را ميفهمم ،

  . به نفع شما كاري كند هم مشكل بتواند زادوارد مزاحم پير ،آن  و حتي موقعيت بحراني ،
ن كار را مشكل اي ميكني ؟ ولي چرا سرهنگ خوب ما ، اينطور فكر :سلطان با تعجب پرسيد 

  . نيست او كه از دوستان برغش مي يابد ؟
ايستادنش در كنار شما و اينكه هيچ  كه در واقع دليل نه ولي به نظم و قانون اصرار دارد ،-

كه خداوند روحش را  -پدرتان چون شناسد همين است ، مدعي ديگري را به رسميت نمي
اما اين موضوع به شما اجازه  ، ب نمودشما را به عنوان وليعهد انتخا-قرين رحمت فرمايد

  . كشتن جانشينتان را نميدهد
 مي بگونه اي با من رفتار منظورم سرهنگ است ، او خاري است در گوشت من ، ، شايد نه-

گويي معلم من يا پرستارم مي باشد و من هم يك بچه احمق هستم كه بايد براي صالح  كند كه
او هيچ همدردي با موقعيت من در مورد مسئله  . سخنراني بشنوم و سرزنش شوم ، خودم

 يد كه فالني برده ميخرد ياآآن ، به اينجا مي  و هر روز با شكايتي عليه اين يا بردگان ندارد
سر  يا گناه من است كه پدرم معاهده اي با انگلستان بست كه برآ . ميفروشد و يا نگه ميدارد

 يا ك شكاف بسيار عميق ايجاد كرده است ؟هر تاجري كه بخواهد كشتي هايش را براند ي
اين  زاد گذاشته و يا ورود و حملشان با كشتي ازآاينكه حركت آزاد بردگان را در قلمرو من 

برده  رزوي تجارتآچنين موقعيتي مردان زيادي را كه در طبعاً  جزيره را منع نكرده است ؟
 كه خودت ميداني منفعتش هم كند چون گرچه خطر زياد است ولي همانطور ه ميسهستند وسو

بايد  او كرد ، اگر فقط كنسول بريتانيا دوستانه تر و صلح آميزتر رفتار مي . بسيار مي باشد
  . خودش را با گرفتن همسري و بزرگ كردن پسران بسيار تسكين دهد

را  خانواده ي اعليحضرتآرامش  ولي ، امري است كه به نفع همه خانواده ها مي باشد-
  . كند يتضمين نم

بخشي از  دوست عزيز ،آن  بله اما آه ، :شد  متوجه كنايه ، زميآسلطان ، با خنده اي تشكر
 داد و با نرمي و با دقت يك شيريني ديگر او با افسوس سرش را تكان .شخصيت اعراب است 

ا خواهيم دع اگر تنها دختر به دنيا بيايد ، نياز داريم ، ، ما به پسر :به دهان گذاشت و ادامه داد 
اگر خداوند لطف  به رماالن و طالع بينان پول خواهيم داد ، كرد و به زيارت خواهيم رفت و



ولي تنها يك  .و با خود شادماني فراواني به همراه خواهد داشت آمد  پسري بدنيا خواهد كند ،
پس بايد پسر ديگري براي جانشيني وجود  شايد در بچگي بميرد ، چون پسر كافي نيست ،

 و هميشه تولد پسر شادي به همراه مي آورد و مادر يك پسر ، ، ديگر اشته باشد ، و يكيد
بله ولي سعادت تا زماني است كه  مفتخر است ، پسران بي شمار بسيار زني مغرور است و پدر

تواند منتظر مرگش  وقت بزرگترينشان به تخت پدر طمع ميكند و نمي آن ، پسران مرد ميشوند
كنند و  توطئه مي برادران ،آن  برادرانش و مادران تخت دست مي يابد ، ي او بهپس وقت . شود

هزاران سال است كه بدين شكل بوده است  . را به نوبه خود از او بگيرندآن  چينند كه نقشه مي
تاريخ سيدان مسقط و عمان را بخواني تا ببني كه واقعيت دارد و تا زماني  فقط كافي است كه ،

به همين  خالي باشد ،ز دنيا وجود دارد كه از سفيدپوستاني چون سرهنگ ادوارد كه محلي در
  . ادامه خواهد داشت طريق هم

حداكثر استفاده را  اين وضعيت ، بهتر است از پس مردمت :روزي خنده صداداري كرد و گفت 
تو در ترسم اين تنها اولش باشد و اينكه  مي ، چون ديگر چندان طولي نخواهد كشيد،  ببرند

فضولي اش را به صورت مالقات يك عموي دلسوز  مبدا دوران دخالت غرب هستي كه هميشه
  . جلوه ميدهد

روش  به اين چرا نژادهاي سفيد با ما . ترساند اين فكر تو مرا مي :سلطان آهي كشيد و گفت 
 ، جنگ افروزي و تالش براي پيروزي را هاي بيشتر سرزمين ؟ آرزو براي رفتار مي كنند

انتظار ندارم عقايدم را در مورد اينكه چه شخصاً  . خير ، ولي بقيه را بخوبي درك مي كنم
آنها  است بپذيرند و نه مي خواهم روش زندگي خودم را بر چيزي درست و عادالنه يا مقتضي
بوضوح مي بينيم كه  ، را يا مرا بپسندندآن  بايدآنها  كه تحميل نمايم و فكر هم نمي كنم

چون خونشان رقيق است و سرد و  . نيستآنها  حال ، مناسب ز روشهاي مابسياري ا
انتظار نمي رود كه زير نور ماه نغمه هاي زيبا و شيرين  از كالغ ، افكارشان متفاوت مي باشد
تغذيه نمايد تنها به اين دليل كه هر دو پرنده هستند و پرواز مي كنند  سر دهد يا بلبلي از مردار

، هرگز سفيدپوستي نديده ام كه خيال  ولي به غير از تو . از تخم درمي آيند و جوجه هايشان
، يا كسي كه سعي  سود بسيار نمي بريمآنها  مردمم با تغيير روشهايمان و تقليد از نكند من و

  . است بسيار غريب . باشد برتري تمام قوانين و رسوم سفيد پوستان را به من نشان دهد نكرده
سال قبل  به من نگو كه مسلمانان خوب هرگز سعي نكرده اند از ششصد . تغريب نيس اصالً-

  . كنند ، كافران و بي دينان را به ايمان راستين راهنمايي تاكنون
  . است مسئله دينآن  ، ولي دوست من:  ، سرزنش كنان گفت سلطان



همه از روش  ، ، از اروپاييان گرفته تا روسها و آمريكايي ها ، ولي تمام نژادهاي سفيد آه-
كله  ، مذهبي مي سازند و در موردش متعصب و خاص خودشان در زندگي و تفكراتشان

براي  بعالوه ميسيونرها هم هستند كه به نظر خودشان بهترين و تنها راه ممكن . خشك هستند
روش آن  مردم را طبق هآنهاست كه همآشكار  هوظيف . پيشرفت و سعادت را كشف نموده اند

اسلحه  ، به زور ، در صورت لزوم نيابند راراه آن  ند و كساني كه با ميل خودشان بههدايت كن
  . است ، به خاطر نفع خودشان ، چون هر چه كه باشد و گرز بياورند

نفعي براي من  ، هيچ ولي اگر اين عقايد خارجي را بپذيريم:  ، با ناله اي اعتراض كرد سلطان
به آنها  عقايد . از دست مي دهمآن  ي خود را به خاطرفكرآسايش  ندارد و ثروت و قدرت و

ادواردز حرف  ، موسيو دوبلين يك حرف مي زند و سرهنگ متفاوتي روش عباداتشان است
با جوزف لينچ  اصالًكه  نهرروئ . هوليس كه با هيچ كدامشان موافقت نمي كندآقاي  ، ديگري

و  ن روش در مورد كشيشانهمي . پالت با كارل ليسينگآقاي  ، يا صحبت نمي كند
شمع  چون برخي بي بي مريم را به خواندن آهنگ و سوزاندن . موسيونرهايشان هم وجود دارد

در  . شود و بخور عبادت مي كنند و وعظ مي نمايند كه هر كس چنين نكند براي ابد لعنت مي
را آنها  كه رحاليكه ديگران هيچ يك از اين كارها را مجاز نمي شمارند و مدعي هستند كه ه

چون شعبده  ، بسياري هم هستند كه در ميان اين دو . ، در آتش جهنم مي سوزد انجام دهد
هستند خود را  ، ولي همه در حاليكه از بقيه متنفر بازان بر روي طنابي باريك معلق مي زنند

؟ من  چرا، اند  ، اظهار مي دارند كه از روشهاي ما شوكه شده مسيحي ناميده و همه دوست من
خواست عده اي  ، تنها به چرا ما بايد از مشرق و قوانين و رسوم اجدادمان ، از تو مي پرسم

 توافق كنند دست بكشيم ، كه كشيشان خودشان نمي توانند بين همديگر جاهل ستيزه گر غربي
  ؟ ، اين را به من بگو

نها صاحب يك قايق و وقتي ت . انتخاب داده نمي شود چون به تو حق:  روري نامهربانانه گفت
منظورم تحقير ناوگان دريايي ات . مسلح مقابله كني  ، نمي تواني با يك كشتي يك نيزه هستي

بحثي خسته كننده و طوالني از ابتداي خلقت  . كردم ، فقط داشتم مجازاً صحبت مي نيست
را با يك  اگر تو نزني من دندانهايت: خالصه شود كه  وجود داشته كه مي تواند در اين كالم

همان چيزي است كه در مقابلت قرار دقيقاً  ، دوست من و اين . لگد به حلقومت مي ريزم
  . است گرفته

  . باشد گاهي مي ترسم كه حق با تو:  سلطان سرش را تكان داد و غمگينانه گفت



صبح است  اين فقط ابتداي . ، تنها مي ترسيدم اي كاش من هم در عوض اينكه مطمئن باشم-
تالش خود  ملل غرب تمام هخورشيد هنوز به اوج خود نرسيده است و تا زماني كه هم . مجيد

غروب  خود براي رسانيدن پيام خاص خودشان به تمدن قديمي تر شرق نكنند هرا به نوب
باقي نمانده  ، اين درس بخوبي فراگرفته شده و ديگر مكاني در دنيا زمانآن  نخواهد كرد و تا

دهيم يا حتي فضايي  پناه برد تا هر آنچه بخواهيم انجامآنجا  يشرفت بهكه بتوان از دست پ
، چون  را خفه مي كرد حتي فكر اين مسائل داشت روريظاهراً  . براي نفس كشيدن بيابيم
 . و عظمت افق اطرافش خيره شد كوتاه كنار پنجره به اقيانوس پهناور هناگهان بلند شد و از نرد

 كه از آفريقا مي وزيد پر كندآزادي  مي خواست ريه هايش را از بادگويي  . بازوانش را گشود
، تيره به نظر مي رسيد و موهاي  بلندش در مقابل شب قامت . ايستادآنجا  يك دقيقه تمام .

اي مي زد بعد بازوانش را انداخت برگشت و با صداي  طاليي اش زير نور ستارگان به نقره
  . روز را ببينمآن  داوند دعا كن كه زنده نباشم تاخ به درگاه:  خشن و گرفته اي گفت
   . همينطور من هم:  سلطان خالصانه گفت

دراز  سرش را بلند نمود و دستش را كه به نرمي و ظرافت دست يك زن بود به سمت دوستش
 ، رفتارت اينقدر سخت نگير:  ردايش را كشيد و گفت هوزي شدي دزر هكرد و بزور حاشي
 ، روز پركاري را پشت سر گذاشته ام و اكنون ده است و مرا خسته مي كندبسيار ناراحت كنن

  . بنشين . بنشينم و از هواي شب و مكالمات دلپذير لذت برمآرامي  فقط ميل دارم كه به
گفتن اينكه  اگر خيال كرده اي با:  روري خنديد و در حاليكه دعوت را اجابت مي كرد گفت

من  .اشتباه كرده اي ، ، مي تواني مرا از سر خودت باز كني چه روز خسته كننده اي داشته اي
  . چرنديات رد و بدل كنم خودم هم چندان روز راحتي نداشتم و به اينجا نيامده ام كه

، كه خودم  عليه من توطئه مي كند آمده اي كه بگويي برادرم برغش بر . ، مي دانم مي دانم-
 . بگذار از مطلب ديگري صحبت كنيم حال . كرماخطاري را دادي و من هم متش . مي دانستم

كشتي پر از برده گرفته و برده ها را با  ، پدرو فرناندز را با يك شنيده ام كه ستوان انگليسي
، كه شنا  كشتي طي طوفاني به گل نشسته و فرناندز بادبانها مصادره كرده و سه روز بعد هكلي

كه چنين مرداني بهتر از حيوانات آنجا  از . دخوب ش ، كه بسيار ، غرق گشته است بلد نبوده
آنها  ، وقتي فقط براي يك سوم برده را به خود بدهيم نيستند چرا دردسر سوار كردن سيصد

، كه به كمترين  چنان شرايط بدي به خشكي مي رسند ؟ و تازه زنده ها با اميد نجات است
  . بد هيك معامل ديوانگي است و همينطور ، قيمت مي رسند



مورد فرناندز بيچاره و زيانش  ، ولي ما در حماقت محض است كه حتي بدتر هم مي باشد-
اصرار داري كه از موضوع اجتناب  چرا اينقدر ، ، بحث ما در مورد برغش بود صحبت نكرديم

  ؟ كني
مرا وادار مي كني كه دست به اقدامي بزنم  نهايتاً ، دهيم چون اگر صحبت را در مورد او ادامه-

در خون سفيد تو چيزي  . من نه مثل تو هستم و نه مثل او . كنم دلم نمي خواهد چنين صالًاو 
 هميشه روي پاهاي خودت بايستي و به جلو و عقب قدم برداري وجود دارد كه آرزو مي كني

گرچه من و برادرم از طرف پدري به يك اندازه . بنشينم  ، در حاليكه من ترجيح مي دهم
اوست كه او را چون شالق به حركت در  هبود و خون تير در او يك حبشيعرب هستيم ولي ما

يك گاو زيبا كه در ميان گلها نشسته و آرامش  بود به اما مادر من يك سيركاسي . مي آورد
 دليل است كه ترجيح مي دهم بنشينم و نگران انجام كارها شايد به همين ، كند نشخوار مي

  . نيستم
عازم  چون من در جذر سپيده دم فردا . ين فقط بدشانسي توستا:  روري بدون تغير گفت

همينجا نگران  هستم و چون احتمال دارد براي يكي دو هفته اي نباشم بايد خودت هم اكنون و
  . انجام كارهايت باشي

بگذار صحبت را به وقت :  با تأسف تكان و گفت سلطان آهي كشيد و سرش را . مي دانم-
  ... دهم بعد به تو قول مي . بازگشت تو موكول كنيم

، بايد  مجيد نه . زمان شايد خيلي دير شودآن  تا:  روري با لحني شديد صحبت او را قطع كرد
  .فوراً  ، حاال و همين االن باشد

 ، ، غيرممكن است كه بشود امشب كاري كرد امشب نه ولي . ، كاري خواهم كرد بسيار خب-
فردا مطمئناً  ، بله . فكري كنمآن  شايد فردا در مورد . ستيه متوجهحتماً  بسيار دير است و تو

 . كرد در موردش فكر خواهم
تصميم گرفتن  ديگر كاري نكني و بعد تصميم مي گيري كه هو تصميم خواهي گرفت كه تا هفت-

مي فهمي برادرت بيكار  اما زماني مي رسد كه . را تا ماه ديگر به تعويق بيندازي يا تا سال بعد
رسمي دولت تو را با  او در حال جمع آوري طرفدار است و وزرا و مقامات . ده استنمان

كند و قبل از اينكه  شورش را مي ريزد كه تو را از تخت سرنگون هرشوه مي خرد و توطئ
الحارث را اغوا كرده و عزيز  هاو رؤساي قبيل . بتواني برايش چانه بزني تو را به بهشت بفرستد

برغش  هخان . كارها را مي دهند هخواهرانت حامي او هستند و ترتيب همجوان و سه تن از 
خواهرانت مقدار زيادي نان پخته و  گرم انبار مي كند و هبرادرت اسلح . مركز عمليات است



دانم كه بگونه اي مراقب او هستي و  مي . شبها پخش مي كنند تا براي محاصره ذخيره شود
ولي هرگز  . هايش كنترل شود مالقات كرده و بگردند و دستور داده اي كه خدمه را متوقف

كه به هر كجا مي خواهند بروند و هر  مجازندآنها  . مراقب خواهران و خواهرزاده هايت نيستي
  ! مند به انجامش هستند توطئه براي عزل توست عالقهآنها  ، و آنچه كار كه مايلند انجام دهند

آنها  ، كمي با منگوله هاي طاليي بريشمينش تكاني خوردا سلطان با ناراحتي در ميان كوسنهاي
خواهرانم و  ه، شنيده ام همسرم و بقي بله:  كرده بود گفت ، بعد در حاليكه اخم بازي كرد

هايم در موتوني گفتند كه شعله در توطئه عليه من به برغش  بسياري از عمه ها و عموزاده
مدام اصرارمي كنند كه مجازاتشان كنم و آنها  . هم همينطورميجي  سلمه و ... ملحق شده است

 ! حتي خفه شوند ، شالق بخورند ، گردند معتقد هستند كه يابد جريمه شده و زندان و تبعيد
مخصوصاً نسبت به  ، كينه جو باشند توانند چقدر عجيب است كه زنان چگونه نسبت به هم مي

  ... لي نمي توانم باور كنمو ، دارند آنهايي كه با هم خوب نبوده و از هم رنجشي
  . حقيقت دارد تضمين مي كنم كه ؟ كه آنچه مي گويند درست باشد-
آنها جوان  . باشند توانم باور كنم كه قصد صدمه زدن به مرا داشته ولي نمي ، بله ؟ حقيقت-

آنها از شدت غصه  . است هستند و پس از مرگ پدرم ديگر زندگي برايشان مثل سابق نبوده
زندگي مي كرديم و  در موتوني زماني كه ، كسل شده اند و در اشتياق روزهاي قديم خوردن ،

 هستند چون ، بوديم به قايق راني و اسب سواري مي پرداختيم و زير سايه ي پدرم خوشبخت
 . و بي قرارند غمگين ، را برگرداندآن  دوران سپري شده است و هيچ كس هم نمي تواندآن 

.  بلند را پر كنند دعوا مي كنند و به دنبال كاري مي گردند كه روزهاي پس با ساير زنان و من
 . بايد خفه اش كرد او يك مار مي باشد و.  برغش اين موقعيت را برايشان فراهم كرده است

نشنيده ام كه بخواهد تو  چون هنوز ، شايد هم بهتر ! من هم به اندازه ي تو اين را مي دانم ، بله
خشمگين شوم و آنها  توانم بر چگونه مي . ئله ي او با خواهرانم فرق دارداما مس ، را بكشد

يك بچه است و خيال مي كند  باشم كه تنهاباتي يا با عزيز كوچك عص ؟ مجازاتشان نمايم
اميدوار باشم كه خودشان با  بهتر است كاري نكنم و ؟ برادرش برغش يك قهرمان مي باشد
  . بين خواهد رفت آنوقت تمام مسايل از ، شوندگذشت زمان متوجه حماقت كارشان ب

به طرزي  آن هم ، داردوجود تنها چيزي كه احتمال از بين رفتنش  : گفت روري وحشيانه
بايد  ، هم نيستمخودت هستي و اگر نجات خودت برايت  ي نزديك ،آينده  دردآور و در

 جازه مي دهي شورشيبرغش دوست من نيست و اگر ا . بگويم كه جان من برايم ارزش دارد



 پس هرچه زودتر جلوي ضررم را بگيرم و اين ، عليه تو به پا كند و به جاي تو سلطان شود
  ؟ آورم فكر مي كني وقتي تو بميري من چقدر اينجا دوام مي . بهتر است ، آبها را ترك كنم

به  : گفت سلطان آرنجش را جابجا كرد و با خنده اي موزيانه نگاهي به دوستش انداخت و
غارت كنيد و قبل  ، كه با خدمه ات شهر را به آتش بكشيد و نيمي از زنگبار را اندازه ي كافي

  . از برقراري نظم بگريزيد
  . هم البته فكري است اين : روري نيشخندي زد و موافقت نمود

كردن اشك هاي شادي اش  سلطان به كوسني تكيه داد و با صداي بلند خنديد و بعد از پاك
قسم  ، بودي اگر عرب ! چه تاسفي كه تو يك عرب متولد نشده اي ، دوست من ، آه : گفت

برادرانم  ، مار دوآن  مي خوردم كه تو را به جاي خودم سلطان مي كردم و مي گذاشتم كه با
  . موفق مي شديحتماً  هرگونه كه بخواهي رفتار كني و مي دانستم كه طاهاواني و برغش ،

در اين امر  ، طرف من بدون هيچ كمكي از رقي با برادرت طاهاواني ،هند شباتي كم ظاهراً-
 ندارد و تو هم بايد اما هيچ كس جز خودت توانايي متوقف كردن برغش را ، موفق شده است

  ! شايد فردا هم دير باشد حتي ! چون زماني براي اتالف وقت نداريم ، انجام دهيفوراً  راآن 
  ؟ پيشنهاد مي كني چه كنم-
  . كند بفرست كه دستگيرشباتي هنگ-
  . بسيار دير است ! دوست عزيزم منطقي باش ؟ در اين ساعت ؟ اآلن-
اما حدود  ! بشود او ترتيبي خواهد داد كه ، آشوب برپا مي شود ، دستگيرش كني اگر در روز-

ولگردان بازار و تمام ارازل محله ي  ، گدايان ، شهر آرا م خواهد شد يك ساعت ديگر
پس عده ي كمي شاهد دستگيري اش هستند و  ، عميقي خواهند بود ايي ها در خوابآفريق

بعالوه بطور اتفاقي خبردار شده ام كه امشب چندتن از روساي  . آيد دردسري بوجود نمي
سهمشان را از رشوه  احتماالًكند كه ترتيب آخرين جزييات را بدهند و  قبايل را مالقات مي

او را به زندان  . توضيح دهندآنجا  دارد كه دليل حضورشان را دربرايشان ن بگيرند و ضرري
وقتي شهر فردا صبح بيدار شود ديگر براي  ، نظر نگهبانان به دژ مومباسا بفرست بينداز و تحت
آن  ولي حل ، شايد چند اعتراض رسمي و غير رسمي هم بشنوي.  دير شده است عكس العمل

الحارت كه حاميان اصلي او هستند فقط براي نفع  چون روساي . بود كار ساده اي خواهد
اند و وقتي ببينند كه تو هم جدي هستي و قصد داري مانع كارهاي  شخصي وارد ماجرا گشته

  ؟ آيا اين كار را مي كني . تسليم مي شوند خيلي زود ، چرندشان شوي



مي توانم نگهبانان  . همين كار را خواهم كرد ، بله . شايد او را در خانه ي خودش زنداني كنم-
كنند و مانع ورود يا خروج هر كس و هر چيزي به  مسلحي بفرستم كه منزلش را محاصره

همين درسي خوب نيز به  . وقتي كه عقلش بازگردد تا،  حتي غذا ، درون يا بيرون خانه شوند
آب  پر آنقدر هيچ دريايي ما اعراب مي گوييم .شوند  نيز تنبيه ميآنها  خواهرانم مي دهد و

بر آنها  .من  از خون من و از خون پدر زن هستند آنها.  نيست كه ارتباط خوني را بشويد
  .سخت نخواهم گرفت 

 روري به طعنه گفت كه متاسف است برادرش آن ضرب المثل را نشنيده است يا اگر شنيده
م خوني تشنه در مورد اقوا. متوجه شده كه قتل كاري را ميكند كه آب دريا نمي تواند آشكارا 

به خونت ، محاصره كردن برادرشان ، چندان نگرانشان نمي كند ، چون مي دانند از نظر غذا در 
  .مضيقه نخواهد بود 

از نظر غذا شايد ، ولي آب مسئله ساده اي نيست ، چون آن منزل چاه آب ندارد و آب ذخيره -
ول بكشد تا او و يادي طفكر نميكنم مدت ز. شده هم در اين هوا خيلي زود تبخير ميشود 

يك نكته ديگر هم وجود دارد اين كه انبار اسلحه . مهمان هايش به ذهنيت منطقي تري برسند 
كرده ، بايد در منزلش باشد ، پس نخواهد توانست آنها را بيرون آورده و  عاي را كه گفتي جم

خانه اش به هم احمق نيست كه پس از محاصره شدن آنقدر  .ميان طرفدارانش تقسيم كند 
  .نگهبانان من شليك كند ، بنابراين وقتي تسليم شد ما مقدار زيادي اسلحه هم داريم 

بطور غافلگيرانه دستگيرش كنند و بعد مردانت را بفرست كه . اينطور خيال ميكني ؟ نه مجيد -
نمي . و در دژ عيسي يا محل ديگري در آفريقا زنداني اش كن او را از جزيره بيرون بفرست 

نداري ؟ آيا تاكنون يك تفنگ خان دار آرامش  تواني ببيني كه تا زماني كه در جزيره باشد تو
  ديده اي؟

مجيد كه از تغيير سريع و غيرمنتظره موضوع بحث خوشحال بود . نه ولي در موردش شنيده ام -
د برايم نه ؟ باي انواع جديد تفنگها ميتوانند از فاصله پانصد قدمي ، بكشند مگر: ادامه داد 

  .براي شكار آهو بسيار مفيد هستند . مقداري بياوري 
روري با سنگدلي در حاليكه انگشت اشاره اش را براي تاكيد هر نكته چون يك مدير مدرسه 

براي آتش كردن فقط كافي است كالهك كوچك برنجي : در هنگام سخنراني تكان ميداد گفت 
، چكش بر كالهك برنجي فرود مي آيد و پس به سر لوله وصل شود و وقتي ماشه كشيده شود 

از برخورد با غرشي رعدآسا منفجر مي شود ، جرقه به سر لوله منتقل گشته و به نوبه خود 
بسيار ساده است فقط شخص . ر شليك در حال خروج است را محترق ميكند ثباروتي كه بر ا



يا اگر . الهك است برغش مثل اين ك. بايد هميشه يك كالهك برنجي همراه داشته باشد 
بدون او شليكي نخواهد شد و اسلحه بي فايده . مثل آن غرش رعدآسا است ميدهي ترجيح 

از زنگبار بيرونش فوراً  اگر براي زندگي ات ارزش قائلي. مجيد از شر او خالص شو . است 
  .امشب . بفرست  

 ه هنوز گرمايسلطان مدتي ساكت نشست ، بعد بلند شد و مضطرب زير سقف و صاف خانه ك
آب لنگرگاه در زير پايشان باال آمده . شروع به راه رفتن كرد  استوايي را نگه داشته بودآفتاب 

در . بود و نور چراغهاي كشتي ها و پرتو گرم و درخشان پنجره هاي قصر را منعكس مي كرد 
و  درخشيد همچنان پر سر سمت چپ آنها ، شهر با نور چراغهاي منازل كه چون پولك مي

صدا بود اما اينجا ، بسيار باالتر از سطح دريا و شهر ، شب خاموش بنظر ميرسيد و بسيار 
پايين بودند كه مردي قدبلند شايد آنقدر  و روشن و ستارگان به نظرآرام آسمان  .ساكت 

  .توانست لمسشان كند  دستش به آنها ميرسيد و مي
او را رها  مرت آرزو كرد كه اي كاش مردانداخت و با حراآسمان  مجيد مكثي كرد و نگاهي به

كه هيچ وقت آرزوي سلطنت زنگبار را نداشته و اگر به دليل  او آزرده ، فكر كرد. كردند  مي
ولي . ادامه دهد آرامش  مرگ خالد نبود ، بي شك او را رها مي كردند كه زدگي خودش را در

با عشق به پول و راحتي و لوازم اكنون كه سلطان بود ، يك ميل لجوجانه در وجودش ، همراه 
نه اينكه تاكنون خيلي راحت بوده . خوب زندگي او را وادار مي كرد كه موقعيتش را حفظ كند 

و پول فراوان داشته ، چون به دليل خراج سنگيني كه طبق معاهده بايد به سيد طاهاواني 
ر كه هر از چندگاهي پرداخت ميشد و لزوم پرداخت رشوه هاي سنگين به دزدان دريايي غارتگ

از خليج فارس بر سر زنگبار فرود مي آمدند و تا پول نمي گرفتند ، نمي رفتند ، خزانه در 
مخارج روزمره به كجا رو كند و اكنون موقعيت بدي قرار داشت و او اغلب نگران بود كه براي 

شادمانه  برغش بايد توطئه شورش جديدي را ريخته باشد و سه تن از خواهرانش كه آنچنان
مجيد با جوششي از . در روزهاي بچگي با هم بازي كرده بودند را به سمت خود بكشاند 

بازي هاي ميان بوته هاي گل . كرد به ياد آن روزها افتاد  اشتياق ، كه با حال سلمه برابري مي
و درختان ميوه در قصر محبوب پدرش ، بيت الموتوني ، خنده ها ، جيغهايي كه هنگام تعقيب 
بز كوهي اهلي مي كشيدند ، شوخي هايي كه با طاووس مي كردند و زماني كه يكديگر را با 

برگها نوازش مي كردند ، كالس هاي اسب سواري كه وقتي پسرها بر اسب هايشان مسلط لگ
برنده مشتي شيريني و تحسين پر غوغايي را در پيش -مي شدند هميشه به مسابقه مي انجاميد

و رقابت از همانجا آغاز شد و تلخي چون حشره اي كه قلب يك گل  آيا همچشمي-رو داشت



خورد ، تا روزي كه گل بشكفد و بوضوح پليدي همراهش را نشان مي دهد ،  رز را مي
 شليكآن  آيا ...موريانه بدون آنكه ديده شود يا شكي در وجود آن كني به درون آنها خزيده 

آورد تا نشانش دهد برغش ، خواهان خالصي از  بايد به ياد مي هاي زشت و پياپي گلوله را
اكنون ديگر نمي توانست چشمانش را  . مرگش رضايت نمي دهد شر اوست و به هيچ چيز جز

 ،متنفر بود و متنفر هم خواهد ماند انجام دهد آن  كه هميشه از ببندد ، او بايد كاري راآن  بر
  . و عمل كند بايد تصميمش را گرفته

  
***  

  
پولك طال در  ر يكي يكي خاموش شدند تا اينكه فقط چند نور پراكنده چوننورهاي شه

، صدايي شنيده  تاريكي پر ستاره ي شب برق مي زدند و غير از صداي امواج و برخورد نخلها
خبر از طلوع ماه مي  در كنار افق ، نوري پريده رنگ ، . شده بودآرام  شب باالخره .نمي شد 

 هاي تاريك كوت شب توسط زوزه ي سگان ولگرد در كوچهداد و بمحض باال آمدنش س
  .شكسته مي شد  شهر و خيابانهاي كثيف محله آفريقايي آنطرف مرداب

ه بروري . روي سطح صاف سقف افتاده بود  سايه تيره رنگش در مقابلش. مجيد برگشت 
  ؟ خب : نرمي پرسيد

رعلي و فرمانده ي نگهبانانم ناص به دنبال. مي بينم كه حق داري  : مجيد به سنگيني گفت
  . خواهم فرستاد
هر چه مي  ؟ و خواهرانت : تند بلند شد و پرسيد و با حركتي . است بخو : روري گفت

  . انجام دهيآنها  خواهي بگو ، ولي بايد كاري هم در مورد
  . نه من با زنان جنگ نمي كنم-
  ... گوش كن مجيد-
چون اگر بتواند مرا مي كشد و براي همين هدف  برغش بله . گوش نمي دهم . نه نه ، نه ،-

به مقابله آنها  اما من هم بي سالح نيستم و با . براي طرفدارانش خريداري كرده است كه اسلحه
خاست ، پس در حال حاضر مراقبت مي كنم كه دستگير شود زيرا تا زماني كه آزاد  برخواهم
م را مجازات نمي كنم چون اگر به خاطر اما خواهران . نخواهم داشتآرامش آشكارا  باشد من
  . هرگز عليه من متحد نمي شدندآنها  هاي برغش نبود فريب دروغها و



تو بگويم كه همين خواهران عزيزت هستند كه طرفداران برغش را  و اگر به : گفتعمداً  روري
  ؟ اميدواري در خانه ي برغش بيابي مسلح كرده اند چه با اسلحه هايي كه

  . كنم باور نمي-
 از نيمي از ولگردان بازار مي توانند اين را به تو بگويند و اگر رئيس پليست هنوز . بكني بايد-

گويند  تنها دليلي كه اين مطلب را به تو نمي . آگاه نشده باشد پس من يك هلندي هستمآن 
ور با اگر هم بشنوي حاضر به احتماالًبراي اين است كه ميدانند ترجيح مي دهي نشوني و 

 خب مي تواني اين دفعه باور كني چون من مي گويم و نفعي در دروغ ! كردنشان نمي شوي
   . گفتن ندارم

درد و گيجي از  مجيد دستهايش را با ژستي زنانه به هم فشرد ، صورت ضعيف و مطبوعش با
وجود آنها  راهي براي نمي تواني درست بگويي ، هيچ. اشتباه كرده اي حتماً  : شكل افتاده بود

التاني توزيع كنند وقتي هيچ  ندارد كه چنين كرده باشند چگونه مي توانند اسلحه ها را از بيت
فرد شيطان صفت تو را فريب داده  يك . امكان ندارد ؟ برادرانشان نمي پذيرند مردي را غير از

  . است
ز بيت فريب مي دهي ، مجيد اسلطحه ها ا اين تو هستي كه خود را : گفتآرامي  روري به

زنان اقوامشان به همراهي ملتزمين و  خواهرانت و گروهي از . التاني توزيع نشده است
  . از مسجد خاصي در شهر داشته اند هاي متعددي مستخدمه ها و برده ها بتازگي مالقات

عزيزي ، كه از بيماري عذاب آوري رنج مي  مي روند كه براي عموزاده ي . اين را مي دانم-
 . نتوانسته اند معالجه اش كنند دعا نمايند يمان و نه دكتر انگليسيكشد كه نه حك

اندازه ي قانوني كه گفته زنان بزرگزاده تنها مي توانند پس  بهتقريباً  چه بيماري مناسبي ،واقعاً-
مناسب است و به  . پوشيده در چادر و روبنده از خانه خارج شوندكامالً  از تاريكي هوا و

  . بستن و قرق كردن مسجد براي نيم ساعت ساده بوده است الًاحتماهمان اندازه 
  ؟ شوم متوجه منظورت نمي-
درخواست شفا مي  اقوامت نه تنها از خداوند براي يك عموزاده ي بيمار . كامالً واضح است-

  . كنند بلكه تقديمي هم مي نمايند
  . عادي است آن هم عملي : سلطان با خشكي گفت

به آنجا  در چيزي است كه به مسجد مي برند تاآن  چون اين ؟ گرم تقديمي به شكل اسلحه-
چه . بوده باشد  خوردنآب  بايد مثل . بين طرفداران برادرت توزيع شود بعداً امانت گذارده تا

برابر اين مقدار برده  بيست يا سي زن با همراهي دو .بهشتي است اينجا براي توطئه كنندگان 



وارد عمل مي شوند ،  ايشان اسلحه ي گرم حمل مي كنند شبهادر حاليكه همگي زير لباسه
هيچ اثري از اسلحه ي گرم نمي  البته اگر اكنون مسجد يا منزل برادرت يا بيت التاني را بگردي

ديده باشد ولي به همين روش عمل  چنين چيزهايي اصالًيابي و هيچكس هم اقرار نمي كند كه 
 . كرده اند

  . هيچ مدركي نداري-
  . هيچ : تصديق كردآرامي  ي بهرور

و شهر در خواب فرو رفته  سلطان با ژستي اين نظريه را رد كرد و دوباره برگشت كه به دريا
بيشتر و ترسيده از دخالت بيش از  باقي ماند ، آگاه از بي فايدگي بحثآرام  روري . خيره شود

ي ، بخشي از شخصيت مهربان ، رگ لجبازي ، كه به طرز غيرمنتظرانه اآن  اندازه و بيدار كردن
شيريني برگشته بود و تمام محتوياتش بر روي  ظرف نقره . بي ثبات مجيد بودكامالً  دودل و

بر روي يكديگر آنها  وري و چيدنآشروع به جمع  او زانو زد و . فرش اعلي ايراني ريخته بود
كر آشنايي بود ، فكري ف ... ؟ كه اينجا چه مي كند به شكل يك هرم نمود و با خود فكر كرد
اينجا چه  . طور غيرمتتظره اي به ذهنش مي رسيد كه غلب در لحظات غريب و هميشه هم به

به من بسته شده كه مرا به اينجا آورده تا در  يا ؟ چه چيزي در وجود من است ... ؟ مي كنم
د و تا چه چه مقدار به اعمال خودم بستگي دار ؟ بنشينم نور مهتاب و زير سقفي در زنگبار

شايد هم طبق اعتقاد اهالي مشرق زمين ، آنچه در تقدير  و يا ؟ ميزان به شانس وابسته است
  . اجتناب نمودآن  شود از نوشته شده است مقدر است و نمي

آنجا  بود و نه قابل قبول ، از دهندهآرامش  اين نظر آخري طبق عقيده ي روري يك فريضه ي
را به تقدير و آنها  بپذيرد نه اينكهشخصاً  ت اعمال خودش راكه هميشه ترجيح مي داد مسئولي

اراده يا توبيخ يا تشويق براي اعمال آزادي  سرنوشت از قبيل تعيين شده نسبت دهد و در نتيجه
مسلسل وار عذاب آور هميشگي در اينجا چه مي  آن پرسشهاي . خوب و بد را انكار نمايد

البته آنها  اش نمي گذاشت و در مورد پاسخ به آسوده ؟ چگونه و چرا به اينجا رسيده ام ؟ كنم
از قبل تعيين شده ي غيرقابل اجتناب بداند زيرا  ترجيح مي داد اعمال خودش را طبق نقشه ي

زمين بر رويش اثر گذارده بود ، چون گاهي وسوسه  همكاري طوالني اش با اعراب و مشرق
با اين  . ر طريقي كه مي خواهند اتفاق بيفتدحوادث به ه مي شد كه با جذر براند و بگذارد كه

يا هيچ كس نيست كه بتواند پايان مقدر شده را تغيير دهد  بخش كه هيچ چيزآرامش  اطمينان
  ... است آنچه تقدير شده مقدر ...



حياتي ترين دوران  كه براي مجيدآينده  زشايد در تقدير نوشته شده كه او مي بايست طي ده رو
دقت مي كرد ، ولي بعد  و بايد بشتر! از جزيره غايب باشد -هم همينطور بود و براي خودش

طريقي نمي توانست بداند كه  هيچ كس نمي تواند براي همه چيز برنامه ريزي كند و او به هيچ
آنها  او به روشي غريب هنوز به گرچه نه ، ... بهترين نقشه ها مي رفت كه دوباره خراب شود

مؤثر نسبت به برادرش تا زماني كه  كه مجيد از عكس العمل در صورتيالبته  ... اعتقاد داشت
 . ولي لزوماً يك فاجعه نبودآمد  خواهد يك دردسر لعنتي پيش . فرصت دارد شانه خالي نمايد

مراقب اوضاع باشد ولي او در محلي ديگر  متأسف بود كه خودش نمي تواند مانده وواقعاً 
مي بايست در سحرگاه حركت كند ولو  ماند و ويراگوكاري داشت كه نمي توانست معطل ب

  ... مجيد اگر تنها. اينكه زماني مناسب براي ترك جزيره نباشد 
قطعات شيريني را  روري از بي صبري و با تشنجي ناگهاني به هرم شيريني ها تلنگري زد كه

ر روي سنگ اش ب حرفي نزد ولي سايه . در اتاق به پرواز درآورد ، بعد از جايش بلند شد
مجيد را روشن  نور ماه صورت . برگشتآن  تراشيده شده به حركت درآمد و مجيد با ديدن

كامالً  هدرماندگي ، ك حالت احساسي از بي صبري و خفگي وآن  كرده بود و روري با شناخت
عالقه اش به سقوط نكردن مجيد  او اولين كسي بود كه اقرار مي كرد ! آشنا بود را نمودآن  با
و حمايت او بود كه تاكنون  چون به دليل دوستي سلطان . اشي از منافع شخصي خودش استن

 . بخواهد در اين سرزمين رفتار نمايد توانسته بود از قانون طفره رفته و كم و بيش هر طور كه
در زمان سلطنت برغش نخواهد داشت ،  و اين اصل كه چنين موهبتهايي راآن  داي ازجولي 

مردي كه تخت و  . خود احساس مي كرد براي اين مرد راحت طلب بي عزم در او محبتي نيز
را از طريق خيانت آن  رسيد كه مي رود تاج را به طور اتفاقي به دست آورده بود و به نظر مي

در مورد برخورد مناسب با خواهراني  رب وار مجيدعروري گرچه رفتار غير  . از دست بدهد
را آن  كردند را تحقير مي كرد ولي علت كنون فعاالنه خيانت ميكه زماني دوستش داشتند و ا

بود غبطه مي خورد ، گرچه آن  دليل درك مي نمود و حتي به قدرت روابط خويشاوندي كه
هرگز نشناخته بود ، ضمناً عامل  احساسات خانوادگي به هر شكلش ، حسي بود كه خودش

شخصاً  سعيد فقيد كه نسلطا امش بهاحتر ديگري هم براي حمايتش از مجيد وجود داشت ،
  . پسرش مجيد را به جانشيني انتخاب نموده بود

يكي  . سالهاي اوليه اقامتش در جزيره روري سهواً خدمتي به پدر مجيد كرده بود يك بار در
عياش سلطان در مالقاتش از زنگبار خشم يكي از روساي محلي را برانگيخته بود ،  از دوستان
 رنجش به دليل شرافت بود ، يا در واقع از دست رفتن.  واهان سرش شده بودكه او خ به نحوي



قابل دركي براي  دليل وجود دختري بوالهوس ، هر چه كه بود هر دو طرف به طور بهآن 
ي ، بدون رچون رو . سلطان نتوانست مقصر را تحويل دهد .جزئيات مسئله ، خاموش بودند 

را با ويراگو از  الحظه اي دريافت كرده و قاچاقي اوپول قابل م .اينكه كسي متوجه شود 
 بود ولي سلطان كه واقعه بسيار جزئي .جزيره خارج كرد و به سالمت به سرزمينش رسانيد 

دوست به جالد  خوشحال از اينكه از خجالت تحويل يك ،از چگونگي قرار مطلع شد  بعداً
اي از  او به عنوان نشانه نسبت به اموري فراست بخشنده شد و به .خالص شده است 

  . باشد سپاسگزاري اش خانه اي داد كه به مدت صد و پنجاه سال در اختيار او و اعقاب او
اموري فراست  كسي وجود نداشت كه شير عمان را مالقات كند و تحت تاثير او قرار نگيرد و

ه در توان داشت چ بنابراين به خاطر سعيد و اگر نه هيچ چيز ديگر روي هر .بود ن ستثناهم ا
انجام داد اما با  براي نجات پسرش از مرگ كه بعد از يك شورش موفق غيرقابل اجتناب بود

خود خواهان ياري به  پسر در مهتاب فهميد كه اين كمك به مردي است كهآن  نگاه به صورت
  . كاري صعب خواهد بودعمالً  خودش نيست پس

او بسيار گستاخ شده  .كرده بودي عمل خواهم كرد احترام همانطور كه پيشنهاد  با: مجيد گفت 
جايش نشانده شود و در مورد مجازات خواهرانم تنها كافي است كه عدم رضايتم بر  و بايد سر
 شه هايشان ميقكردند را ببينند و بدانند كه اين نتيجه ي ن كه در توطئه حمايتش مي برادري

 اين گونه .حق با توست  . كنم را انجام دهممستخدمانم را خبر كن تا من آنچه بايد ب . اشدب
 باشد كه تو بهتر، شب بخير دوست من . است آشكار  روز بسيار .اعمال بايد شبانه انجام شود 

   .از من بخوابي 
اعراب لمس  ي تعظيم كرد و پيشاني و سينه اش را به روشررو .مرخصي بود فرمان  كاين ي
رفت تا  نرمي برگشت و از پله هاي سنگي پايينه ي بستي از تسليم بدون استهزايژ با. كرد 

و  هشد مالزمي خواب آلود را به طبقه ي باال پيش سلطان بفرستد و بعد خود از قصر خارج
  . وارد خيابان شد

  
  

***  
سايه ي ديگري هم با فاصله چند  . سايه اي از پشت دروازه قصر بيرون و به دنبال او افتاد

ي به جاي ررو ؟ باتر بود پرسيد خبباتي  سايه ي اول كه متعلق به . قدم او را تعقيب نمود



 ، اينطوري شد پس: با همدردي گفت باتي  . نگفت جواب شانه هايش را باال انداخت و هيچ
  . خودشه اگه سخت نگيره مراسم دفن خب ،ه آها ؟ 

  .و مال ما -
  د مثل هميشه هيچي ؟حاال اعليحضرت قدر قدرت چيكار ميخواهد بكنه ؟ الب. كم و بيش -
  .امشب نگهباناني مي فرستد كه برادرش را دستگير نمايند -

  چرا زودتر نگفتي ؟! چه خوب : تكان خورد باتي  لحن صداي
شايد مي توانستم با تو هم : روري دوباره شانه هايش را باال انداخت و با ترشرويي گفت 

عوض نكرده و دوباره آزادش نمي  عقيده باشم ، اگر مطمئن بودم كه طي يك هفته نظرش را
:  نگاهي به عقب انداخت و با تندي پرسيد. اگر ذره اي عقل داشت مي دانست چه كند . كند 

  شما دو نفر اينجا چه مي كنيد ؟
ما فقط فكر كرديم بهتره ... من و رئلوب ... خوب ... اوه : اثري از شرمندگي داشت باتي  سرفه

نوچه هاي ولگرد برغش تو . ن بشيم كه سالم ني رسي خونه اين اطراف پرسع بزنيم و مطمئ
با اينهمه شورشي . مطمئن نيست . تو هم نبايد اينقدر تنهايي تو شهر ظرسه بزني . شهر زيادن 

   .خوشحالم كه همه مون فردا از اينجا بيرون مي زنيم شخصاً  هاي بداخالق ،
  .قعيت درست باشد من اصال مطمئن نيستم كه ترك كردن اينجا در اين مو-

  .امن تر از اينه كه يه چاقو بره تو پهلوت : حكيمانه گفت باتي 
گرچه جدا شايد .  عمو ) قبل ميالد 5رهبر قوم يهود در قرن ( چنين جاب تسكين دهنده نباش-

  .خوب باشد كه عزيمتمان را يكي دو روز عقب بندازيم 
ه كه جوب ال چرخ سليمان بذاره ؟ بايد چي ؟ و بذاريم داني جوون اين دور و برا ظرسه بزن-

مگه به سليمان قول ندادي كه دافوديل رو دور . عقلتو از دست داده باشي كاظيتان روري 
گير مي افته و خودت ميدوني كه او حتماً  ميكني كه بتونه محموله شو آزادانه رد كنه ؟ اگه نكني

در اين دور و برا ديگه بهت اعتماد نميتونه معطل بشه و اگه روش رو زمين بندازي ، هيچ كس 
بعالوه بايد شيخ حامد و . همه مون ... اگه اون گير بيفته ما هم تموم شده ايم . نمي كنه 

رو نشون نديم ، بهش برميخوره و  دوستانش را هفته ديگر مالقات كنيم و اگه ما خودمان
  .اسمت براش تا روز قيامت لجن مال شده ميمونه 

  ...مي دانم ، مي دانم ، ولي : گفت روري با عصبانيت 
را براي شيخ حسين آنها  نيم دوجين از كرفته بايد ي مگه يادت؟ در مورد اون اسبها چي -

  ؟ خوب ببريم اون هم با قيمت



   ... كه اگر ه يادم نرفته اما خوب مي داني اسبها فقط يك پوشش استن-
آن  گيريمن اگه اونها را به موقع.  ون قيمتهم با اآن  طالي خالصند آنها ولي...  كردغرغر باتي 

 مطمئنم كه همشون دزدي هستند براي يعقوب مزخرف پست به يكي ديگه مي فروشدشان
  . دستشون خالص بشه همين مي خواهد زود از

بعالوه  فكر مي كنم ناچاريم كه برويم ! ه خيلي خوب به دركآ. ميكنم  من هم همين فكر را-
 راي خاطر خودش هم كه شده از اينجا دور كنيم دارد كمكم الغر وب وقتش شده كه داني را

گذراندن يك هفته يا . نمي كنم كه در مسايل عشقي اش موفق باشه  فكر. رنگ پريده مي شود 
 و دريا به او كمك خواهد كرد كه دخترك را فراموش كند و سالم بيشتر در هواي خوب و

  . ونه هايش برگرددگرنگ به 
اگه جاي تو بودم  : گفت لحن خشني با اخم و نگاهي به او انداخت و چشم اتي از گوشهپ

ني آ باهوشتر از .گرفتم  اونو سرسري نمي دل نازك نبودم و ،جوان گستاخ آن  مورددر اينقدر 
اشتباه هستي گرچه  اگر در موردش جور ديگري فكرمي كني دچار و . است كه نشان مي دهد

  . دليل ادعاي منه هاي شبانه هم اين ولگردي ي رمق ميشي وشايد خوشت نياد داري زيادي ب
بايد خجالت بكشي عمو در اين سن داري  تو :خنده گفت  با خلق تنگ روري تركش كرد و
  . ميكني نقش يك دختر پرستار را بازي

بايد به ما مي گفتي امشب . الزم داري  پاتي با درشتي گفت بعضي وقتها فكر مي كنم يكي رو
راضي به زنداني كردن برادر حرمزاده را  پسر نازك دلآن  گرچه اگه تونسته باشي كجا ميري

اتي به پ.  چشم خودم نبينم باور نمي كنم هرچند تا با اش كرده باشي اين بار را مي بخشمت
ثابت شده پيشگويانه بوده  بعداً اي داده بود كه با بدبيني نظريه فكر فرو رفته از روي دلتنگي و

بيشتر از يك جوجه .  كارها رو نصفه انجام مي دهد اون فقط. نبايد سلطان ميشد  اصالً: است 
  . بيچاره ابتكار ندارد پسر

   ... خود برد باد شب كلمات را با
كه حقايق پيشگويي پاتي را در مي كرد ماده آرا  سلطان مجيد خود در همان زمان در قصر

  . ثابت كند مورد انجام نيمه كاره كارها
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  دھمف ل 



واز سر داده بودند آكالغها بر روي بام منازل  خورشيد بر زنگبار نور افشاند و طلوع زرد رنگ
خبر دستگيري سيد برغش را در  ورسيد به بيت التاني  مستخدمه اي هراسان سراسيمه كه

 گريه انداخت وبه سلمه را خبري غم انگيز كه  . وردآهمه چيز لو رفته را  اينكه منزلش و
گذرانيده بود آنجا  كه شب را در خواهرزاده اش فوشو يعصبي شديد برا موجب بروز حمالت

  . شد
 وگريه فريادهاي عزاداريرا اكثريت اعضاي خانواده از اين روش تقليد كردند و فضاي خانه 

اكنون زمان شيون ؟ است عقلتان كج: زد  مرانه فريادآ تا زمانيكه شعله با عصبانيت و فرا گرفت
اين چه  برود تا تمام نوكران مجيد بفهمند يا بايد فريادمان از بام خانه بيرونآ ؟ فرياد نيست و

هاي  اما اگر جيغ مدركي عليه ما ندارند هنوز هيچ ! ساكت شو فوشو ؟ مفهومي براي ما دارد
ه مدرك بيشتر براي نهادن ديگر احتياجي ب بشنوند زنان ابله راآن  زوزه هاي ميمون وارو  تو

  . ندارند در مقابل مجيد
اين سلمه بود كه  فرش ادامه داد و پاشنه هايش بر روي كوبيدن و نبه جيغ زد فوشو همچنان

چگونه مي تواني . هم لو رفته ايم  پس ما،  گفت اما اگر برغش لو رفته باشد از ميان اشكهايش
  . بگويي مدركي بر عليه ما ندارند

هستيم كه  زادآوما  جلوي ما نيستباتي شديم اما هيج نگه داشتند ما هم دستگير ميچون اگر -
آن  سلمه. فوشو اگر ساكت نشوي سيلي ميخوري . مي تواني خودت ببيني . بياييم  برويم و
حركت سريع كه از بازوان  با يك بي رنگ را قاپيد وآ شعله ظرف سفيد و . را بدهآب  ظرف

ظرف را به خواهرش باز  و وي دختران گريان پاشيدر توياتش را بركل مح باريكش بعيد بود
هاي  ميان كوسن در فوشو هق هق كنان هاي گوشخراش ناگهان متوقف شد و جيغ.  گرداند

دستهايش را براي صدا  شعله و كشيد خستگي نفس مي با سختي و پراكنده بي حركت ماند و
گونه اي رفتار كنيم كه گويي هيچ واقعه مهمي بايد به  ما: حكم كرد  كردن برده اي بهم زد و

ما از هيچ . طبيعي است كامالً  خبر پريشان هستيم ولي اين البته ما از شنيدن اين.  روي نداده
 بلند.  يافت ندبخواهند مي توانند خانه را بگردند كه هيچ نخواه اگر هم، توطئه اي خبر نداريم 

 كند ولي فكر كردن و چون كمكي به برغش نمي نگذار ديگر اشكي داشته باشيم شو فرشو و
   . باشيمآرام  نقشه بكشيم و پس بايد فكر كنيم و كشيدن شايد مفيد باشد نقشه

  . ديگر هيچ صدايي از كسي بلند نشد و نان را ترساندآمنطق صحيحش  رامش خودش وآ
آغاز  نداشت با ايام ديگر روز هم گو اينكه هيچ فرقيآن ،  روال عادي صبحها برحسب ظاهر

گلهاي  جامه هايي كه طي شب الباليشان و تازه چشمه ها پر شدندآب  ها با حمام .گرديد 



براي  مشك معطر گرديده اند توسط عنبر و و شكوفه هاي پرتقال گذاشته شده و ياسمن
  . ورده شدندآ پوشيدن صاحبانشان
به نظرش خسته كننده  رايش روزيآطوالني  كرد كه مراسم تشريفاتي و سلمه هرگز فكر نمي

متوجه  اولين بار به نظرش پاياني برايش نبود و مده وحوصله اش را سر ببرد اما امروز برايآ
 .د شونشسته و تسليم مشاوره مستخدمانش  بي حركتكه شد كه كه خود را مجبور مي كند 
 مي زدند وروغن  موهايش را شانه زده و،  زدند عطر مي، درحاليكه او را لباس مي پوشاندند 

آن  تا از ميانشان يكي را براي استفاده كردند مي تش را پيشنهادامنتخبي از جواهر و مي بافتند
خواست مثل فرشو  دلش مي و شوب بودآدر آينده  مغزش از ترس براي،  روز انتخاب كند

اما شعله همان . خود نشان دهد  رفتار عصبي از خودش را با صورت به زمين انداخته و
شعله هميشه حق . هم حق داشت  كرده بود والبته ي را با او خواهد داشت كه با فرشورفتار
چگونه كه كشيدند  نقشه ها مي و نشان مي دادندآرام  به دشمنشان صورتيبايد نها آ داشت

  . دنبرغش را از نتايج خشم برادرش نجات بخش
كوچه  كه به جره دويدبعد از مرخص كردن مشاطگان به سمت پن رايشش تمام شد وآباالخره 

 نگاهي العزيز كوچك جدا كرده بوددعب وميجي  كوچكي كه بيت التاني را از خانه برغش
 كوچه به خودي خود خالي بود اما از دو طرف توسط مردان مسلح كه تفنگهايشان. بياندازد 

 د بهترسلمه كه براي دي.  بسته شده بود، از خانه به نظر مي رسيد  مثل حصاري غيرقابل ورود
 در هم در اتاق مجاور كنار پنجره ايستاده شده بود متوجه شد كه ناخواهريش به جلو خم

 مشتاقش را مژگان سياه و حاليكه نقابي صورتش را پوشانده بود كه تنها چشمان گشاد شده و
  . نشان مي داد

نه كرد بلكه به پنجره هاي حصيردار خا شعله به كوچه خالي با مردان مسلحش نگاه نمي
جرات ، جسارت ،  بدن ظريفش و سر كج شده، از طرز ايستادن . برادرش خيره شده بود 

متوجه يك حركت  و كرد سلمه جهت نگاه خيره اش را دنبال. مي باريد  استقامتو هوشياري 
 برادرشان لحظه اي بعد گوشه حصير محتاطانه باال رفت وصورت. پاره شد  پشت حصير

را به نحوي تكان  چون سرش برغش مشغول بحث با شعله استمشخص بود كه  . شدآشكار 
.  متوجه لبخند خواهرش شد سلمه داد كه به سوالي كه شهره پرسيده است پاسخ مي دهد و

ايستاده بود آنها  كه در زير را از چشم هرآنها  كركره هاي نيم بسته پنجره و ستانه جلو رفتهآ
فاصله مي شنيدند كه براي آن  سي درباري اگر ازنرمي به زبان فاره بآنها .  پنهان مي كرد

  . كردند سربازان نامفهوم بود صحبت مي



. خواهم رفت  او بايد ديوانه باشد كه براي يك لحظه هم خيال كند كه. البته كه نميرم ، نه -
قصد عمان  به ورد كه بايد جزيره را قبل از اولين اشعه خورشيدآوقتي فرستاده اش دستور 

مشكل  ماده ترك فوري جزيره هستم وليآگفتم كه . انمود كردم كه پذيرفته ام ترك كنم و
آن  داني مي. را بپردازم چون پول كافي ندارم آنجا  اينجاست كه نمي توانم هزينه اقامت در

را  سلمه صداي خنده برادرش. ده هزار سكه براي تسهيل تبعيد من فرستاد ، احمق چه كرد 
  . ا را برداشتيشعله پرسيد پوله. شنيد 

اي بود كه مرا به رفتن بي سروصدا  البته رشوه، كه احمق نيستم  من. پس چه خيال كرده -
را گفتم نقشه ام آنها  ناصر دادم تا در جاي امني بگذارد بعد به پولها را به. كرد  راضي مي

از  و يرون ريختيمبا فشار همه را ازخانه ب حمله كرديم وآنها  به رفت بعد نخواهم تغييرداده ام و
پس مجيد هم در اطراف خانه مامور .  نگذاشتيم كسي داخل شود كرديم و درون سنگربندي

 توله سگ بيآن  بگذار تالش كند من از.  گرسنگي تسليم شوم مي خواهد از. گذاشت 
مي كند بايد از مجيد استدعاي  رفك. ميجي  ترسد بجز هيچ كس نمي. استخوان نمي ترسم 

  . بخشش كنم
 برنداشت نااميد كردن او هيچگاه دست از اخطار دادن و. تعجب نمي كنم : شعله با تلخي گفت 

يا آ اصرار كند به شفقت مجيد متوسل جوييم و اكنون مي تواند بگويد به شما گفته بودم و
 ؟ توصيه او را مي پذيري

 بخواهديجي م اگر :جواب داراي چنان خشونت و تاكيدي بود كه سلمه منقبض شد !  هرگز-
 اما اگر برود فقط براي دفاع از خودش . من مانعش نميشوم چهاردست و پا پيش مجيد برود ،

  ! نه من است ،
چقدر التماس  بيچاره ،ميجي  :كرد  فكر مي لرزيد ، سلمه كه با ترس و همدردي مشابهي مي

 ار داده بود ، چوناخط دشمني ، كرده بود كه دقت كنيم و چقدر در مورد نحوه پايان گرفتن اين
ترسش براي جان او بود كه وادارش  برغش را بيشتر از تمام برادرانش دوست داشت و ،ميجي 

توانيم  كار ديگري نمي تسليم هستيم ، ما ناچار به . ميكرد با اين كار خطرناك مخالفت كند
برايش پول رار داد و فبه برغش شانس  از بخشندگي اش بود كه ... مجيد بخشنده است .بكنيم 

 هم بخشندگي كرده و همه را عفو كند شايد باز . فرستاد كه به زندگي اش در عمان كمك شود
...  

 :شفته اش را بسان يك جواب شكست آافكار  بود ، كه از عصبانيت بلند شده صداي برغش ،
 . داما من هرگز تسليم نخواهم ش خواهيد انجام دهيد ، مي كاري البته شما هم مختاريد كه هر



تواند اكنون  هيچ چيز و هيچ كس نمي. ما بسيار قوي هستيم  نقشه هاي ما بسيار پيشرفته اند و
تو . و برنده خواهم شد  ...خواهم به راهم ادامه دهم  مي . بكشم دستآنها  مجبورم كند كه از

 كش ،ديدن اراده قوي و مقاومت اين برادر سر ..سلطان زنگبار بداني  ميتواني همين االن مرا
 همه مرد ،آن  بي جهت نبود كه . كرد و بخشي از ترسهايش را فراموش نمود قلب سلمه را گرم

برغش براي رهبري و حكومت دنيا  . او و جنگ با مجيد به خاطر او بودند ماده پيروي ازآ
 . شد اين محاصره تنها مانعي موقتي بود و بالخره او دوباره قويتر بلند مي آمده بود و شايد

كه سرش را  شد و بدنش را به حالتي افراشته و مغرورانه صاف نمود برغش ، سلمه بلند پس
 يا با مني خواهر كوچولو ؟ يا تو هم چونآ :با ديدن او سالمي كرد و پرسيد  ، بلند كرده بود

صدايش زنگ بي  ميكني بايد از تمام اميدهايمان دست كشيده و طلب رحم كنيم ؟ فكرميجي 
خورشيد كه ديگر باال آمده بود بر صورتش مي تابيد و سلمه متوجه  ن داشت ،هيجا پروايي و
درست مثل اينكه تب داشته  درخشد ، گونه هاي برادرش سرخ است و چشمانش مي شد كه
تب از فاصله باريك بينشان گذشت و به او نيز سرايت كرد و سلمه را با همان  گويا اين باشد ،
ناگهان گونه  .را فراموش نمود ميجي  ها و همدردي اش برا يتش زد و ترسآ هيجان ، اندازه
خنديد و دستش را با حرارت  . داغ و چشمانش به درخشندگي چشمان برادرش شد هايش

خنده آن  حالتي در. برغش خنديد  ! خواهيم جنگيدآنها  ما با همه ! هرگز:  تكان داد و گفت
ولي سلمه  گذاشت ، ساب عصبي بودن ميآن را به ح پيرتر و با تجربه تر ، بود كه فردي

سلمه باز هم متوجه نشد ولي برغش در ، از پنجره مجاور چيزي گفت  شعله. نشد آن  متوجه
پايين افتاد و لحظه اي  تكان داد و بعد پرده حصيري به حالت اول ، جواب لبخندي زد و سري

  . نبودآنجا  بعد ديگر برغش
  

***  
  

وقت نياز  مدت بيشتري، مريكا آو خانه وليعهد به كنسولگري  براي رسيدن اخبار بيت الثاني
كسي كه  سر ميز صبحانه به روش ساعت از هشت گذشته بود كه كنسول به طور اتفاقي ، بود ،

مثل  :اشاره كرد آن  فقط ميخواهد شايعات تغيير دولتي در يكي از ايالتهاي بالكان را بگويد به
 فكر چاره افتاده است برادرش خسته شده و بسيار دير به هاي اينكه بالخره سلطان از شيطنت

  . كنند شنيده ام كه ديشب نگهباناني فرستاده كه خانه برغش را محاصره .



خرده  ، قاشق كره تخم مرغ از دست كريسي بر روي بشقابش افتاد و صداي بلندي توليد كرد
:  هيرو بتندي گفت. صورتي رنگش پاشيده شد موسيلين  هاي زرده بر روميزي و لباس

  دستگير شده ؟ يعني به زندان افتاده است ؟
گويم كه اگر او را به  گرچه نمي ،كامالً  نه :گفت  ميخورد ، عمويش با متانت در حاليكه انبه

شايد چند ماهي در زندان فكمي آتشش . بهتر نبود  ميكرد ، كارش را تمامو انداخت  ي ميژد
بايد . ين حول و حوش ،آرامش و صلح به ارمغان بياورد ا را سرد كند و براي بقيه ما در

خوشم  الحمايت او آمده اند اص فريقا برا يآكه از  ، قبيله الحارث اعتراف كنم كه از قيافه افراد
دسته وحشي آماده شليك هستند كه حاضرند مادر بزرگشان را هم به  آنها فقط يك .يد آنمي 

لطفا  كريسي ،. شد  برا ي ممانعت ورودشان انجام مياز اول كاري  بايد. خاطر پول بكشند 
  ...شكر را بده 

شده  چه بود ؟ زندانيكامالً  ولي شاهزاده چه عمو جان ؟ منظورتان از نه : مصرانه پرسيد هيرو
  ؟ است يا خير

نگه دارند ؟ اگر آنجا  را بستگي دارد كه قصد داشته باشند چقدر او گفتنش سخت است ،-
 . است او در منزلش زنداني شده ارند ،بتوانند نگهش د

در  كردم او را فكر مي، چقدر مرا ترساندي  آه خدا را شكر ، :كريسي با آسودگي گفت 
  . انداخته اند جايي ، سياهچالي ،

برافروخته شده اي :  كلي گفت . هيرو نگاهي اخطارآميز به دختر عموي جوانش انداخت
 ؟ ربطي به تو دارد چه اصالً . هيجان زده شويآن  ردنيست كه اينقدر در مو يمطلب . كريسي
داد كه هيجان زده نشده و  كه متوجه نگاه هيرو شده بود ، سرخ شد و با گيجي جواب ، كريس

 از افتادن ديگري در سياهچال اينكه اگر كلي كمي عاطفه داشت درك مي كرد كه هر كسي بايد
توضيحات عريض و طويل را قطع كرد و  ، اينهيرو ، با عجله ...  حتي اگر كسي ، متاسف شود

اينست كه شاهزاده برعش در منزل  با صدايي محكم از عمويش پرسيد كه آيا منظورش
  ؟ خودش زنداني شده است

نگهبانان مسلح تمام اطراف را گرفته اند و فرمان داده  .كمي تفاوت  با : ات تصديق كردنعمو 
 گرچه شرط مي . را تا اطالع ثانوي نداردآنجا  اجازه ي ورود يا خروج از شده كه هيچكس
، وقتي برعش صبح بيدار شده و ديده كه برادرش براي  با اوضاع درون خانه بندم در مقايسه

انبه ي خوبي بود  . ديوانه شدهحتماً  . ، هيچ مي باشد تدبير از او پيش افتاده است يك بار در
  ؟ ، محصول باغ خودتان بود هوليس خانم



، صبحانه ات را قبل از  ، عسلم كريسي . شده ، فكر مي كنم از بازار ميوه خريداري يزمنه عز-
  . سرد شدن بخور

؟ منظورم اينست كه چرا  اما پاپا چرا : گرفت و با نگراني گفت كريسي درخواست را نشنيده
  ؟ هيچ دليلي براي انجام اين كار وجود ندارد ؟ سلطان اينگونه عمل كرد

يكي را آنها  انتظار دارم بپذيري كه او مي تواند از ميان جين دليل وجود دارد وحداقل نيم دو-
چيزي را مي دانم كه وقتي امروز آن  من تنها . ندارد از من بپرسي اما فايده اي . انتخاب كند
تمام مستخدمان خانه همان قصه را مي گويند ظاهراً  عبدل شنيدم و چون دم ازمصبح پايين آ
  . لطفا يك قهوه ي ديگر عزيزم . دارد تپس البد حقيق

، هيرو  كرد دوباره موضوع را پيش بكشد موضوع تمام شده بود و وقتي كريسي تالش ظاهراً
برنامه ي كباب خوري را مطرح نمود و مكالمه  بحثي شاد در مورد يكفوراً  به او اخمي كرد و

ه ب . ، ادامه داد م دفتر كار شدندات و كلي عازنعمو  ، كه كه را تا زمان پايان گرفتن صبحانه
 : ، مضطربانه منفجر شد ، دخترش دستور غذا به آشپز ، براي دادن عمو ابي محض خروج زن
 ؟ هيرو بنشيني و در مورد كباب خوران صحبت كنيآنجا  خونسردآنقدر  چطوري مي تواني

، از  يز باخبر شدهسلطان از همه چ اصالًيعني كه شايد  ؟ نمي بيني چه جريان وحشتناكي است
  ؟ چه بايد بكنيم ... اوه ... شعله و سلمه و طالها و

تو هم به بدي  . بايد تو را بزنم ، مثل اينكه كريسيواقعاً  . خونسردي خودمان را حفظ كنيم-
، رفتارت  سر كوچكترين مساله اي ، با دستهاي به هم پيچيده و رنگ پريده . هستياوليويا 

،  كنيآرامش  اگر نتواني احساس حتي . ست و ما را زود لو مي دهيبزرگترين اعالم خطر ا
مگر اينكه قصد داشته باشي همه  . نشان دهيآرام  حداقل بايد بايد تالش نمايي كه ظاهري

  . چيز را خراب كني
، اما من مثل  خودت مي داني كه نمي خواهم چنين كنم : گفت ، در حاليكه مي لرزيد كريسي

وقتي  ...، وقتي نيستم و نمي توانم بنشينم و نقشه ي مهماني بريزم و جورتو خونسرد و جمع 
بسته بوديم در خطر است و شاهزاده ي بيچاره دستگير شده و شايد كسي  اميدآن  آنچه به متما

شايد تا كنون صندوق هاي گنج را هم  . ، اوليويا و ترز ، من تو ... داده باشد همه ي ما را لو
 فكر!  هيرو:  دستانش را بر دهانش گرفت و گفت. ري ناگهاني او را تكان داد فك . باشند يافته

  ؟ ؟ فكر نمي كني او به سلطان گفته باشد كني او بوده يم
  ؟ مورد چه كسي حرف مي زني در : هيرو مبهوت پرسيد

  ... ، تو گفتي كه او مي داند كاپيتان فراست-



 وگرنه ...؟ چه گفته بود ... انست و گفته بود كه، مي د كاپيتان فراست . بله ...! فراست روري
ايجاد  ، ناراحتي هاي زيادي با تو وارد عمل شوم و اين خانم هوليسشخصاً  ناچار خواهم شد

ناراحتي آن  آيا اين روش رفتارش با او بود و اين ؟ آيا منظورش همين بود ... خواهد كرد
   . دمطمئن شآن  بهكامالً  ؟ ناگهان است كه گفته بود

مسقط به دستهاي آنهايي كه برايشان فرستاده شده بود ، سر راه  هيرو با كمك به رساندن طالي
او حتماً  ، بله : گفتآرام  هيرو . بود و او اكنون داشت تالفي مي كرد روري فراست قرار گرفته

كند از او شكست نمي خورم ، پس بهتر است خيال ن مطمئناً ، برده فروش پستآن  . بوده است
 و ...قول مي دهم ، همه اش را به عهده من بگذار  . هنوز نشده و نخواهد شد ، چون برنده شده

شعله شبيه :  ، ادامه داد كريسي آهي كشيد و با تيزهوشي غيرقابل انتظاري . به شعله و ترز به
د كني باي فكر مي . ، ولي نيستم كاش من هم مثل شما بودم . ، قوي و نترست تو و ترز اس

  ؟ ي بزنيمناثامروز سري به بيت ال
 رسيدن به اصالً . بقيه ي دخترها دستگير شده اند يا خير هنوز نمي دانيم شعله و . نبايد . نه-

بايد منتظر بمانيم و ببينيم ترز چه مي  . سربازان ، فايده اي ندارد و برگردانده شدن توسطآنجا 
ان را براي تماس با ما از دست نمي دهد و يا همه خبرها را مي شنود و زم اومطمئناً  . گويد

  . طرف او تماس خواهد گرفت اوليويا از
صبح به نيمه نرسيده بود كه پيام  چون . هيرو در مورد مادام تيسوت به غلط قضاوت نكرده بود

گري رسيد كه مي خواست خانم هاي هوليس  كردول به كنسولاوليويا طرف  كتبي محتاطانه از
متاسف بود  . بروند براي صرف چاي به نزد او روز بعد رفته ي او رحم كنند وبه حوصله ي سر

 ديدارشان باشد ولي شرايط موجود ديدار زودتر را منتظر روزآن  كه نمي تواند بعدازظهر
در حاشيه اوليويا  . محتاط خواهند بود ها درك كرده وآن مطمئن بود كه او . غيرممكن كرده بود

بود  هيوبرت درخانه نخواهند افزوده بود كه جين و ، بود رش خط كشيدهي نامه در حاليكه زي
نفره تشكيل  يك گروه چهار پس ما . ي كيلي دارند خانواده چون برنامه ي كشتيراني با

  . خصوصي است كامالً خواهيم داد و
منزل پالت ها چاي ننوشيدند بلكه جايي كه  چرا كه در واقع يك گروه هشت نفره شدند ، در
يك مايلي خارج از  رد ، كيك هاي كوچك تعارف شد منزلي بود ، قهوه ترك و ها شربتآن هب

از طريق جاده اي  درختان ميوه مخفي شده بود و باغي پر از پشت ديواري بلند و كه شهر
 منزل متعلق به يكي از اقوام سببي بي شمار . رسيدندآنجا  تيوست به كالسكه ي ترز در خراب

 پيرزني فربه كه حركت كردن بدون كمك دو دختر برده ي سياه تنومند . د بودسلطان سعيد فقي



اما سه هيكل پوشيده اي كه براي خوشامدگويي به خانم هاي خارجي  . برايش غيرممكن بود
 خواهرزاده اش فرشو و يك دخترعموي ناشناس بزرگ تر سيده ها ، سلمه ها و . بلند شدند
  . مده بودندآها  مه همراه خانبه عنوان نديمظاهراً  بودند كه

 سلمه وقتي خوشامدگويي ها ، . عوض خودش فرستاد پس مرا در، شعله نتوانست بيايد -
:  ، ادامه داد مستخدمان مرخص شدند ورده شده وآ سواالت و همدردي ها تمام شد ، تنقالت
 دهد كه در واقعسلمه الزم نديد توضيح  . داشته باشيد او گفت كه شما مي خواهيد از ما خبري

زن هاي احمق بگويي كه ما در بيت الثاني در آن  بهتر است به : بود چه شعله گفته بود اينآن
كه حرفي در مورد صندوق ها نزنند بلكه ساكت بمانند و خونسردي خود را  امان هستيم و اين
خشك دارند  ها كله هايي به پوكي كدويآن دو تن از. به مردانشان هم نگويند  و از دست ندهند

زن فرانسوي مثل يك موش  به گونه اي هوش دارد و .مريكايي كه شبيه پسرهاست آ اما زن .
ببريم  ها استفادهآن يا مي توانيم ازآها بگو و ببين آن همه ي حيوانات را به .است  گر خرما حيله

  ؟
از خانه  خروج كسي كسي معترض ما نشد و تالش نكردند كه مانع ورود يا: سلمه ادامه داد 

، پس شعله ترتيبي داد  گرچه البته نبايد مي ديدند در اين ساعت از روز خارج شده ايم . دنشو
 را نشناسد و بياييم كه كسي ما بدون همراهي بردگان بيرون كه لباس خدمتكاران را بپوشيم و

رج اجازه نمي دهند كسي وارد يا خا فقط منزل برغش محاصره شده و سربازان .تعقيب نكند 
  . شود
به مشابه يك مطلب  طرز گفتارش بيشتر ؟ مگر نه ولي شما كه با او حرف زده ايد : گفت زتر

  . غيرقابل شك بود تا سوال
 فكر هم . ها هم نمي توانند مانع انجامش شوندآن،  طريق پنجره ها بله از : مشتاقانه گفت سلمه

قبايلي كه  انسته از طريق ما براي روسايبرادرمان تو . امن است كامالً . بدانند اصالًنمي كنيم 
غذا در  قدرآن  چون مي گويد . او به مجيد تسليم نمي شود. حمايتش مي كنند پيام بفرستد 

آن  نگهداري مجيد هم به زودي از خانه انبار شده كه مي تواند هفته ها محاصره را تحمل كند و
 البته ميجي و . يستند خسته مي شودبدون انجام كاري مي اآنجا  همه سرباز كه روز و شب در

خانه گير افتادند كه به  هستند و چندين تن از روساي قبايل در هنگام محاصره درآنجا  زنانش
 پس ناچار به .كنند آمد  خانه رفت و زادي درآخاطر ميچي و ديگران زنان نمي توانند به 

ما خوشبختانه با نفوذ ا ماندن در يك اتاق طبقه ي همكف هستند كه برايشان راحت نيست



 تماس هستيم و به او پول و ما از طرف برعش با او در شب نيامده بود وآن  ترين رئيس قبيله
  . جواهري براي خريد حاميان بيشتر مي رسانيم

اگر خانه اي كه مركز عمليات است توسط سرداران  : تند و صداي ماليمي گفت لحني با زتر
نها بايد محل امن تري براي آ . ات مثمرثمر نخواهد بوداقدام ، شده باشد سلطان محاصره

  . بيابند مالقات
 كرده اين مورد فكر در ما هم:  ، با اثري از تكبر كه شبيه ناخواهرياش بود ، پاسخ داد سلمه
، اكنون مركز  باشد مي ملكي كه معروف به مارسي است و متعلق به فرشو و خواهرش . ايم

 بايد جمع شوند و اينكهآنجا  ي پيروان ما بايد در گفته كه همهبرعش  . عمليات جديد ماست
 ، هم اكنون مثل يك قلعه خانه . بخوبي غذا و سوخت وآب و ساير مايحتاج انبار شودآن  در

و  ي نظامي است و او معتقد است كه به راحتتي مي تواند تا چند صد مرد را در خود جا دهد
  . كنددر صورت لزوم با هزاران تن مقابله 

بعد  . بقيه هم ساكت مانده منتظر ماندند .دقيقه اي هيچ اظهار نظري نكرد  ترز براي چند
در واقع بسيار بهتر  . كارها بخوبي انجام شد!  خوب است:  انجام داد و گفت حركتي مختصر
، به اين خوبي نمي توانستيم  ما خودمان هم ترتيب اين دستگيري را داده بوديم هم هست و اگر

، چون منزل برادرت به عنوان  نقشه ي قبلي هميشه خطرناك بود . استفاده بريم ز موقعيتا
مارسي بسيار بهتر  . هزارن بار اين را گفته بودم . بيش از اندازه در چشم است ، مركز جلسات

، او و ارتش و پليسش خيال مي  اكنون كه سلطان اطراف منزل برادرت نگهبان گذاشته است و
 درست مثل گربه اي كه در مقابل سوراخ ، ، ديگر در امان هستند خانهآن  ا مراقبت ازكه ب كنند

برغش  برادرت . اما شما بايد از موقعيت استفاده كرده و سريع كار كنيد . اشتباهي موش نشسته
، به  دهد باقي بماند و تسليم نشود و چون به شما فرصت تكميل كارها را ميآنجا  حق دارد كه

، بهتر  كند بماند و سلطان و وزرايش را مشغول مراقبت از خودآنجا  هر چه بيشتر دراو بگو 
كارها آماده  ، كارها را پايان مي دهند و وقتي همه ي است زيرا كساني كه تحت نظر نيستند

  ؟ دارند گفتي غذا زياد . اش فكري خواهيم كردآزادي  ، در مورد شد
  . داشت كم است و دوامي نخواهندآب  بله ولي-

چرا چنين  . ؟ اما اينكه وحشتناك است دنيعني چاه ندار!  بدون آب : ، وحشتزده گفت اوليويا
  ؟ فراموش كرده اند پيش بيني مهمي را در چنين هوايي

، همان  به دليل دماي هوا . ، ضربه بزند مجيد به اين روش انتظار نداشتند كه : سلمه جواب داد
درد آشپزي و شست و شو مي خورد و براي نوشيدن مناسب  بهآبي كه داشتند هم ديگر فقط 



مجبور آنها  ، بيابيمآب  ، اگر نتوانيم راهي براي رساندن كنيم چهآن  نمي دانيم در مورد . نيست
  . هم بسيار زودآن  ، به تسليم خواهند شد

  ! ، نه اوه  : گريستند كريسي و اوليويا با هم و با آشفتگي
اگر مي توانيد با برادرتان صحبت كنيد پس  . خواهيم يافت لبته كه راهيا : ، محكم گفت هيرو

نزديك است كه بتوانيد چيزي را با طناب يا چوب رد و بدل آنقدر  يعني پنجره هاي منزلتان
  ؟ طرف برسانيدآن  را بسته بهآب  نمي شود بطري هاي . نماييد

، دوستان و  هستند غير از خودش افراد زيادي در حلقه ي برادرم : تكان داد سلمه سرش را
شب به مالقاتش رفته بودند با مالزمينشان و عبدالعزيز كوچك و آن  رؤسايي كه ، مشاورينش
چگونه مي توانيم به  . ، هستند و زنانش و تعداد زيادي مستخدم و برده همميجي  مربي اش و

اين كار را تنها در  ؟ بعالوه برسانيمآب  در بطري هاي متصل به چوب يا طناب ، اين همه
، ديده شده و  برسدآنها  شود انجام داد و گرنه قبل از اينكه حتي به نيمي از تاريكي مي
  . مي كنند متوقفمان
مي توانيد از سطل استفاده كنيد و  . ولي از هيچ كه بهتر است:  ، اصرار كرد ، اميدوارانه اوليويا

هستند كه به چوب بسته آن  سنگين تر از سطلها . مشكل باشد ، خيال مي كنم خيلي نه ...
با طناب كه  .پاشيده شده و سربازان صداي سطل ها را مي شنوند آنها  آب شوند و مي لرزند و

  ... چون بدتر هم هست
  . فكر كنم مي خواهم . اوليويا ساكت : هيرو گفت

مي كنم به اين ، فكر  بله:  هيرو زود با قاطعيت گفت ، ولي همه او را با سكوت نگاه كردند
او جزئيات  ... بگذاريد توضيح دهم . هم مي باشد خيلي مشكل نيست و عملي . شكل بشود

دختر عموي پيرترش گوش كردند و سر تكان دادند  نقشه اش را گفت و سلمه و خواهرزاده و
، نفس  ميان كوسنها ، چون يك مرغ قهوه اي چاق در حاليكه ميزبانشان در . و قبول نمودند

  . خنديد صدادار مي كشيد و با دهان بسته مي هاي
و  ، چهار زن خارجي در كالسكه ي مادام تيسوت . را ترك كردندآنجا  ، بزودي بعد از آن
 ، ريسمان ابريشمي گره دار تاريكي قبل از طلوع ماه ، در شب بعد و . همراهانش پياده سلمه و

، در طبقه اي پايين تر  طرف خيابانآن  بهپنجره ي شعله  ، از ، بسته شده و به وزنه ي سنگيني
ريسمان به سيمي متصل  . توسط برغش گرفته و كشيده گشت ، پرتاب شد كه از خانه ي مقابل

لوله اي از پارچه ي كتاني موم مالي شده ي قابل انعطافي  ، كه به نوبه ي خود به شده بود
داده و موجب سوزش اعظم روز را به خود اختصاص  كه درست كردنش بخش . وصل بود



سكوتي قابل تحسين انجام شد و سربازاني كه در  كل عمليات در . شديد انگشتانشان شده بود
حتي  ، ، بوضوح ديده مي شد سوي كوچهآن  چراغ ، در زير نور حال صحبت بودند و پشتشان
يين ، زير زير وزن آبي كه به پا پارچه ي كتاني نه حتي وقتي . سرشان را هم برنگرداندند

كار توسط بيش از نيم دوجين زن هيجان زده كه  اين . ريخته مي شد باد كرد و يك وري شد
و دوباره براي  خالي مي كردندآن  دست به دست در راآب  زنجيروار ظرف هاي سنگين سفالي

وقتي  . كشيد عمليات به مدت يك ساعت طول . شد ، انجام مي فرستادند پر شدن پس مي
تازه به اندازه ي كافي آب  ، بود و براي اعضاي خانه ي وليعهد كتاني برگشته ماه درآمد لوله ي

شده بود و اگر فرد فضولي از ميان كوچه ي مسدود شده مي  براي يك روز ديگر تأمين
، نمي  ايجاد شده بودآب  ، كه در اثر ريختن قطرات مرطوب ، چيزي جز چند لكه ي گذشت
  . ، قبل از صبح محو كرد شب را هم حرارت و بادآن  ديد كه

، به نقشه هاي قيام و جمع آوري  اهل منزل تحت محاصرهآب  مسئله ي تأمين پس از حل
هرگز  قبالًاني چنان كار مي كردند كه ثفشار بيشتري وارد شد و زنان بيت ال آذوقه در مارسي

 هاي آردي سفتكيك  . ، كه از پا درآمدند خمير درست كرده و نان پختندآنقدر  . بودند نكرده
 برايآنجا  سبد هاي حصيري بسته بندي شده و شبانه به مارسي حمل مي شدند تا در ، در

انبار  ، كه به خاطر وليعهد جمع شده بودندباتي ، برده هاي آزاد شده و داوطل تغذيه ي سربازان
جبور بود م ، را به تالش بيشتر وادار مي كرد و سلمه كه مي توانست بنويسدآنها  شعله . شوند

و فرمان  ، در خدمت باشد و روزهايش را در ارتباط با رؤسا بگذراند به عنوان يك منشي
 . كند تجمع و پخش تسليحات و مهمات را داده و بر اهميت راز داري و سرعت عمل تكيه

مجيد و وزرا و مقامات  .مالحظه اي صحيح از كار درآمد  ، به طرز قابل پيشگويي ترز تيسوت
محاصره ي منزل وليعهد بودند و از اينكه با يك حركت كيش و  مه بقدري گرفتار، ه رسمي
، به يكديگر تبريك مي گفتند ، كه خود را بر سر  داده بودند ، شورش و توطئه را شكست مات

 نگاهيآنها  . بخش هاي جزيره باشد ، به دردسر نيانداختند آنچه در حال انجام در ساير
توجهي آنجا  و شد بسيار مستخدمانآمد  ، به به همين جهت تند واني داشثسطحي به بيت ال

برغش و اعضاي منزلش ، اين همه مدت بي آبي را تحمل  نكردند و گرچه از اينكه چگونه
، انتظار تسليم او را در هر لحظه مي  همچنان با اطمينان خاطر ، ولي كرده اند ، متعجب بودند

، مي بايست تا  ي آبي كه قبل از محاصره انبار شده بودمقدار ذخيره  بود كهآشكار  . كشيدند
  . باشد كنون خيلي كم شده



او حس  . رفته و مجيد از غيبت روري فراست متشكر بود در واقع همه چيز مطابق برنامه پيش
اما موقعيت كنوني همراه  . سخت بگيردآنها  مجبور مي كرد به ، او را مي كرد كه اگر روري بود

، كه بسيار  ، تا يك كيش و مات يك حالت آچ مز تبديل مي كرد را بهآن  ، تربا عدالت بيش
، در مورد  ، بلكه به خواهران بي وفا و دوستانش تنها به برادرش راضي كننده تر بود چون نه
، وقتي  عالوه بر آن . قدرت قانوني سلطانشان ، درس خوبي مي داد بيهودگي شورش بر عليه
، برغش در چشم پيروانش مردي  مي كرد كه از او طلب رحم كنند انتشنگي باالخره وادارش

نه فردي قابل تحسين و شايسته ي رهبري زيرا كل شهر شاهد  تحقير شده به نظر مي رسيد
شدن آمالش خواهند بود و ديگر ترسي از پيوستن به او وجود  تسليم حقيرانه و خفت شكسته

،  ر آفريقا زنداني خواهدگشت و عالوه بر آنو در محلي د ، چون تبعيد شده نخواهد داشت
  ! مي گرفت مجيد ده هزار سكه اش را هم پس

،  با زيركي اين موقعيت دشوار را در دست گرفته ، به خاطر اينكه اينقدر سلطان به خودش
 همان اندازه با اهميت كه بسيار بر او فشار مي آورد له اي بهئتبريك گفته و توجهش را به مس

هميشگي پول در خزانه ، بخصوص كه اكنون به خاطر رشوه  مسئله ي كمبود .مود معطوف ن، 
نشسته بود مي  ، در حاليكه روي تخت مجيد بن سعيد . بود ، خالي تر هم شده اش به برغش

نيست و شايد  ، خوشبخت انديشيد كه به اندازه ي نيمي از آنچه حسودان خيال مي كنند هم
، به  سلطان نشده بود ، فكر كرد كه اگر تخت تكيه كرده بودآن  بربراي صدمين بار از وقتي كه 

زمان كه به بي عدالتي آن  در . بود عنوان يك فرد عادي ، چقدر خوشبخت تر و راحت تر مي
، خبر نداشت كه حاميان برادرش از مارسي پيام  تهي بودن خزانه اش فكر مي كرد زندگي و
، او را از  براي قيامي آماده شد كه در صورت موفقيت اند كه باالخره همه ي كارها فرستاده
  . ، به گور سرد مي فرستد محروم كرده تخت

اني آورده ث، به اتاق طبقه ي باالي بيت ال زيركي در يك پرتقال جاسازي شده بود نامه ، كه با
آنها  ! كارها انجام شده شعله : ، از شدت هيجان بي رنگ شد سلمه پس از خواند آن شد و
، به سوي شهر حركت خواهند كرد و در  نوشته اند كه به محض فرستاده شدن پيام!  اند آماده
 ، بقيه برغش را آزاد كه نيمي از نيروها قصر مجيد را احاطه كرده و دستگيرش مي كنند حالي

  . كنند بگذار پيام را بفرستم كه به سمت شهر حركت . كرده و سلطنت او را جار مي زنند
رنگ و مچاله  ، صورتش را ترك كرده بود و پريده خون!  نه : گفت ه با تندي دوبارهشعل ! نه-

آينده  بيم از ، برعكس سلمه ي هيجان زده ، به دليل شده به نظر مي رسيد ، ولي احساساتش
   . بود



،  ، كه مبهوت به خواهرش خيره شده بود از دست سلمه ؟ تكه كاغذ مجاله شده... اما شعله-
  . رسيدن به اين لحظه دعا كرده بوديم ؟ ما براي ؟ موضوع چيست راچ:  افتاد

، نمي توانيم بگذاريم  را بر عهده داشته باشدآنها  ولي برغش بايد رهبري! مي دانم ، مي دانم-
هاي باريكش را به هم  شعله كف دست . نبايد اجازه دهيم . شورش بدون او شروع شود اين

آنها  اگر برغش براي رهبري!  اعتماد ندارمآنها  من به : گفت رانيماليد و با هيجاني ناشي از نگ
چه كسي مي تواند بگويد جاه طلبي و . خود را سلطان كنند  يشايد يكي از رؤسا ، نباشد

به شهر حمله كنند و در آنها  ؟ اگر يك مرد را وادار به چه كارهايي نمي كند ، كسب موقعيت
، به اين اميد  ، شايد مجيد فرمان مرگش را صادر نمايد شدبرادرمان هنوز اسير مي با حاليكه

ما  . ، جرأت خود را هم از دست بدهند و برگردند با شنيدن خبر از دست دادن رهبرشان كه
برايشان .  بايد صبر كنندآنها  . بايد اول برغش را آزاد نماييم . توانيم اين ريسك را بكنيم نمي

   ... پيامي بفرستيد كه بايد صبر كنند
، چون او هم  فقط ترس بود و وحشت . نبود ديگر هيچ اثري از هيجان در صورت سلمه

،  چه كسي مي تواند مجيد را سرزنش نمايد بواقع . متوجه گودال عميق زير پايشان شده بود
 تا زماني كه قدرت دارد به قتل برساند ، برغش را اگر با نزديك شدن ارتش شورشي برادرش

  ؟
سلمه  . صدايش در سكوت اتاق عطرآگين ، اوج گرفته بود . بگو صبر كنند : كرد شعله تكرار

 و با دستاني لرزان در جستجوي كاغذ و دوات برآمد و با. ، بله خواهم گفت  بله : كرد زمزمه
،  سرعت انجام كارش با سرعت نفس هاي ترسيده و تپش قلبش . عجله نامه را نوشت

را تا كرد و در تكه اي از پارچه ي ابريشمي آن  مه تمام شدوقتي نوشتن نا . داشت هماهنگي
 ، بعد دستانش را هد، جاسازي كر زده شده پيچاند و در پرتقالي ، كه حامل پيام اولي بود روغن

مقصد  مراقبت كن كه با امنيت و سرعت تمام به : براي احضار نديمه اش به هم زد و فرمان داد
پاهاي  صداي حركت نرم . كه طال به كف دست زن لغزاندو همراه با پرتقال يك س . برسد
،  فكر كنيم بايد : بعد شعله ، با هيجان گفت . ، در راه پله سنگي گم شد و از ميان رفت برهنه

  . باشد ، بايد راهي براي بيرون آوردنش بايد فكر كنيم
نفر يا بيشتر ،  ، در حاليكه صد را ترك كندآنجا  تواند ؟ چگونه مي ؟ چه راهي براي برغش-

  ؟ محاصره كرده اند از سربازان مجيد منزلش را
   ... را به اينجا بياوريم پنجره ها ، اگر فقط مي توانستيم او-



، چون  دو خانه گذاشت ، نمي شود يك نردبان يا الوار بين ، از اين طريق عملي نيست نه-
  . است براي چنين كاري فاصله زياد . شايد زير وزنش بشكند

  . بكشيمش به كوچه بپرد و بعد با طنابي ديگر باال با طناب . يك طناب:  مه پيشنهاد كردسل
او را ببينند آتش خواهند گشود و حتي اگر او را  ، چون اگر سربازان خيلي خطرناك است-

نگهبان نخواهند گذاشت و ما تنها راهمان را براي ارتباط  ، هرگز ديگر پنجره ها را بي نكشند
  ... راهي امن تر . بايد راه ديگري باشد . نيست عملي . دست مي دهيم با او از

  . هيچ راه امني نيست  : سمله با نااميدي ناليد
،  ، بدون رهبري برغش ، ولي هر چيزي بهتر از اين است كه بگذاريم شورشيان نه البته كه-

  ؟ دهيم تغيير، نمي توانيم شكل و قيافه ي او را  بايد فكري بكنيم .بريزند  بيرون
  . هم اجازه ي بيرون آمدن نمي دهند حتي به يك بچهآنها  ؟ به چه عنواني-
  . دهيم همين كار را مي توانيم انجام!  بله . شايد بگذارند كه ما داخل شويم ، ولي نه-
  ؟ اي ، ديوانه شده شعله-
بوديم برادر تحت ما هيچگاه سعي نكرده  .گوش كن سلمه  . ، فقط ناچار هستم ديوانه نشده ام-

، كه موقعيتش به ميجي  ، حتي بپرسيم آيا مي توانيم خواهرمان يا .محاصره ي خود را ببينيم 
  . نماييم پر از مردان غريبه بايد دشوار باشد را مالقات ، در خانه اي عنوان يك زن

 ؟ سلطنت را ؟ ما سيده هاي خاندان ما را برگردانندفوراً  ؟ وقتي كه سربازان چگونه مي توانيم-
هايمان را در مقابل همه ي مردم بيكار و وراج زنگبار سياه  صورت ، تحقير رانده شدنمان

مي داني كه نمي توانيم  . نخواهيم توانست دوباره سرمان را باال بگيريم ما هرگز . خواهد كرد
  . كنيم چنين كاري

، هر كداممان با گروهي  و فرشو ، من و شمبو ، تو شب برويم بايد در . مي توانيم و بايد بكنيم-
ميجي  توانيم بگوييم تنها خواهان صحبت با خواهر بيچاره ي خود مي. منتخب از زنان همراه 

، اگر غافلگيرشان نماييم شايد  التماس مي كنيم كه بگذارند رد شويم به نگهبانان . هستيم
  . بگذريم بگذارند كه

  ! ، نه اوه شعله!  زه نمي دهنداجا هرگز ... نمي توانيم ... امكان ندارد-
ما همانطور :  بود كوچكش را با تكبر و مناعت بلند كرد و صدايش سرشار از غرور شعله سر

از شخصاً  ، ، دختران سيد سعيد هاي خاندان سلطنت هستيم و اگر ما ، سيده كه به واقع گفتي
  ؟ ، چگونه مي تواند رد كند بخواهيم رئيس نگهبانان



 ؟ ؟ بدون نقاب يعني با مردي غريبه صحبت كنيم  : رس در سينه اش حبس شدت نفس سلمه از
  . ، غيرممكن است نه شعله ؟ يك سرباز عاديبا 

 . ، بلكه بايد عمل هم بكنيم ، نه تنها فكر بايد در موردش فكر كنيم : سختي گفت ولي شعله به
ند زن قد بلند در ميان چ . نبايد فرصت را از دست بدهيم . فرشو و شمبو بفرست به دنبال

، حتماً  ، ؟ بايد دو يا سه تن به بلندي برغش با خودمان ببريم برده هايمان داريم مستخدمان و
  . ممكن باشد بيشتر و اگر
، اما شك دارم كه ساير  سياه پوستمان قد بلند داريم بين برده هاي : ، مشكوكانه گفت سلمه

  . يد پوست به بلندي مردان مي شوندزنان سف فقط . زنان به بلندي برغش باشند
آب  دختري كه مثل پسرها راه مي رود و ياد داد چگونه به خانه ي برغشآن  ... سفيد زنان-

به عنوان  اگر از او!  دنبال او بفرستيمفوراً  بايد . او باز هم به ما كمك خواهد كرد . برسانيم
باهوش و  ، اما مي دانيم كه او يم، بگوييم كه ما همه خيلي ترسيده ا لطفي بزرگ بخواهيم

 ، شجاعتي را كه براي انجام اين كار و نيز دوست ماست و حضورش ... شجاع مي باشد
 تنها كافي است نگاهي به او .آمد  خواهدمطمئناً  ، به ما خواهد داد را خطرناك الزم داريم

  .آمد  بيندازي كه بداني خواهد
 ، برده هاي زيادي به بلندي او داريم . ه او احتياجي نداريم؟ ما ب چرا از او بخواهيم اصالًاما -

  . حتي بلند تر
نمي فهمي اگر او با ما باشد و !  كار مي انداختي سلمه اي كاش فكرت را به . البته كه داريم-

آن  بايد به مجيد بگوييم نقشه ي ما نبوده و او ما را به انجام ، فقط كارها اشتباهي پيش رود
، چون ملتش قوي است و خيال كرديم تحت فرمان  ترسيديم كه اطاعت نكنيم ما ترغيب كرد و

مي كند و مجيد هم از ترس اينكه مبادا درست باشد و كشورش كشتي  ، عمل عمويش كنسول
 ، يا او انجام از برغش بفرستد جرأت نخواهد كرد كاري عليه ما ، براي حمايت هاي مسلحي

  . دهد
، چون پاي نجات انسان هايي ت فرق داشآب  مسئله ي . خواهد كرد، جرأت نآمد  او نخواهد-

  . ، به خاطر عمويش دخالت نخواهد كرد موارد ولي در ساير . از تشنگي مطرح بود
؟ خيال كردي الزم است به او بگوييم كه نقشه  مگر من احمق هستم : گفتباتي شعله عص

؟ گاهي مثل يك بچه حرف مي  رتش شودبرادرمان را آزاد كنيم تا سردسته ي ا كشيده ايم كه
او خواهيم گفت كه مشاوران مجيد طالب مرگ برغش هستند و ما براي امنيتش  به!  زني سلمه

اين  . ، از كشور خارج كنيم و مي خواهيم او را به منظور نجاتش از مرگ در هراس هستيم



نجام كاري اصيل براي مطلبي را باور مي كنند و او خيال مي كند كه در حال ا خارجي ها هر
  . بنويسفوراً  . برغش است نجات زندگي

  . بخواند او نمي تواند عربي را خوب : كنان گفت ، امتناع سلمه
 ، پيامي بفرست و به او بگو كه بايد ببينمش انگليسي احمق بيوه زنآن  پس توسط ممتاز براي-
نكه مركز امور بزرگي هستند لذت از فكر ايآنها  . زن يك بازي استآن  تمام اين ماجرا براي .

  . ، سلمهفوراً  ...آمد  خواهند ، بنابراين مي برند
، پذيرفت و به كريسي بيمناك ، كه به او اصرار مي كرد رد فوراً  ، هيرو نكرده بود شعله اشتباه

، دادن هر جواب ديگري  توضيح داد كه وقتي زندگي يك انسان در خطر باشد ، نمايد
را به خاطر عدم شجاعت رد كند و بعدها برغش آنها  اگر درخواست كمك . غيرممكن است

اين يك نقشه ي عالي  . داشته باشدآرامش  ، چگونه مي تواند كشته شود با خونسردي تمام
از اينكه از عميقاً  ، متعجب بود و عقل داشتند كه فكرش را بكنندآنقدر  دخترها از اينكه .بود 

، بلكه چون حس كرده  نه فقط براي قدش ، تأثير قرار گرفت ، تحت كمك كرده اند او طلب
چگونه مي تواند چنين در خواستي را  . شجاعت مي دهدآنها  ، به حضورش در ميانشان اند كه

  ؟ كند رد
، درست  قهرمان به معناي واقعي . خيلي شجاع هستي تو : اوليويا نفس عميقي كشيد و گفت

  . نامت مثل
  . است چرند : گفت، با بي حوصلگي  هيرو
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  دھم  ل 



، به  با ناليدن از سردرد و زود رفتن به رختخواب ، شب به طور ناخواستهآن  زن عمو ابي
،  دمزاحم خواب همسرش نشو بعداً منظور اينكه عمو نات هم به . توطئه چينان كمك كرد

آنها  ، بزودي از باال رفت واعضاي جوانتر خانواده هم پيشنهاد بازي ويست را رد كرده و با او
   . پيروي كردند

، چون  ، اگر كمي دير برگشتم نگران نشوي كريسي ديادت باش : هشدار داد هيرو به كريسي
تي من نمي ، وق اينقدر نترس . حدود نيمه شب برخواهيم گشتمطمئناً  . فريده با من است
  . ندارد كه تو بترسي ترسم دليلي وجود

ولي بحث بيشتر !  ديوانه شده ايحتماً  . دارم مي ميرم راستش از ترس : كريسي بي پرده گفت
  . است با تو بي فايده

بعد بندهاي لباسش را باز كرد و لباس .  اي ندارد هيچ فايده : ، با شادي تصديق كرد هيرو
دختر  . ، تعويض نمود تر براي فعاليت هاي شبانه لباسي مناسب، با  ابريشمي سياهش را

 از اتاق خارجآرامي  ، به ها آخرين دستورالعمل عمويش را با احساس بوسيد و بعد از دادن

  . شد
، براحتي به سرسرا  ولي با گرفتن دستش به نرده ها ، خانه در تاريكي مطلق فرو رفته بود

شنيده مي آرامي  هب، صداي خش خش لباسش  شهر يعلي رغم سروصداي شبانگاه . رسيد
براي يكي دو دقيقه مكث  . ، غژ غژ صدا داد ، لوالي در شد و وقتي خواست وارد تراس شود

 . پشت سرش بستآرامي  كشيد و در را به نفسي . هيچ صدايي بلند نشد . كرد و گوش داد
راهش را از پله هاي كوتاه تراس به  بود كهآنقدر  اما نور ستارگان . هنوز ماه طلوع نكرده بود

 . ، پيدا كند هاي گل و بوته به رنگ سفيد ديده مي شدند ، كه خيابان هايش در ميان توده باغ
ها پوشيده از صدف هاي خرد شده است و با هر قدمي كه  هيرو فراموش كرده بود كه خيابان

، خرد آمد  ر بلندتر هم مي، كه در سكوت به نظ صدايي ، صدف ها زير كفش هايش با بردارد
تاريكي باقي مانده بود و تنها يك نوع مرغ مگس خوار از  اما خانه همچنان در . مي شوند

، دستي از انبوه برگ  وقتي هيرو به پناه درختان پرتقال رسيد . ميان سايه ها آواز سر مي داد
  . كرد و او را لمسآمد  ها بيرون

تيره اي كه يك بار هيرو در مالقاتش از خانه ي دولفين  فريده بود كه همان كفش ها و چادر
، از در  ، دو زن سراپا پوشيده در چادر آورده بود و پنج دقيقه بعد ها پوشيده بود را با خود

 ، در حاليكه به فريده . شدند ، خارج را قفل نكرده بودآن  با گرفتن رشوه ، كه نگهبان در باغ
، او  ، يك دوست مرد م كه مي خواهم دوستي را مالقات كنمبه او گفت : گفت مي خنديدآرامي 



اما بايد !  پير احمق . موضوع عشقي است و دارد به دو دلداه كمك مي كند كه يك فكر كرد
  . برگرديم و گرنه در را قفل مي كند قبل از روشني

جتناب چون از مسيرهاي پر رفت و آمدتر ا . جمعيتي در خيابان ها برخورد نكردند آنها به
 تر بود و جمعيتي در ، كه كم نور كه ممكن بود از كوچه ها و راه هاي باريكآنجا  تا كرده و

آن  افتاد و ، هيرو از ترس لرزه بر اندامش اما يك بار . تنه بزند عبور كردندآنها  نبود كه بهآن 
و مردي انداخت  ، در گوشه ي گذري به پشت سرش نگاهي زماني بود كه براي اطمينان بيشتر

 . سفيدش پوشيده بود مرد رداي تيره اي روي لباس كتاني استوايي .غربي را مشاهده نمود 
،  اما دقيقه اي بعد . كند هيرو براي لحظه اي فكر كرد كه كليتون است كه دارد او را تعقيب مي

هيرو  . ديدرس او دور شد ، به كوچه ي بن بست باريكي پيچيد و از مرد بدون توجه به او
  . ترسد ، مي متوجه شد كه علي رغم الفي كه زده بود

، نه اينكه  مانع عزيمتش مي شدمطمئناً  ، كنسولگري ديده بود اگر كلي او را هنگام خروج از
، يك تاجر بي آزار و رويايي را به  رفت كه اجازه دهد تصوراتش اگر او مي و .تعقيبش كند 

آسودگي كه خيال آن  دانش نمي تواند به، پس وج تبديل كند شخصي در حال تعقيب خودش
مأمور او  زيراچون البته كه وجدانش آسوده بوده  . معني بود بيكامالً  كه!  مي كرد باشد
را از كشته شدن نجات دهد و مانع شود كه برادري مرتكب گناه  مي رفت مردي كه رحمت بود

عجله حركت نمود و سعي پارچه ي تيره ي لباسش چنگي زد و با  هيرو به .برادركشي شود 
  . سرش را نگاه نكند ، پشت كرد كه در پيچ بعدي

 اما متوجه شد كه نزديك لنگرگاه شده اند . نمي شناخت ، او مسيري را كه انتخاب كرده بودند
بيت  . شنيد مي كه مراقب منزل وليعهد بودند را بوضوح چون صداي امواج و صداي سربازاني .
فريده دستي به بازوي  . ، منتظر او بودند اما دو زن كنار در آشپزخانه بودآرام  تاريك و نياثال

در حاليكه زنان هيرو را  خواهد ماند تا بي بي گل برگردد وآنجا  هيرو زد و زمزمه كرد كه
راه پله هايي پيچ درپيچ و  هيرو را با سرعت از . راهنمايي مي كردند كنار در چمباته زد

  . يده ها رساندندراهروهايي سنگي به اتاق س
 مي ميزان آشفتگي اش را نشانآشكارا  كلمات و صدايش!  دير كردي:  درشتي گفت شعله با

  . داد
حداقل نيم  . رسيدند مي زنان زيادي در اتاق بودند كه همه هيجان زده و ترسيده به نظر

سربندهايي از  رداهاي بلند و زنان بلند قدي كه . برده هاي سياه يا حبشه اي بودندآنها  دوجين
هاي آبنوسي  در صورت جنس كتان آبي خشن پوشيده بودند و چشمانشان از شدت هراس



پوشيده بودند و زير  زنان عرب چادرهايي مشابه مال هيرو . نگرانشان به سفيدي ميزد
رسيد اما  هايشان به سفيدي صورت هيرو به نظر مي سربندهاي حاشيه دارشان صورت

كه به او  ، سلمه تنها كسي بود ، خيره و نگران بود يوانات ترسيدهچشمان درشتشان مانند ح
 تواند نمي ، گرچه تالشي ضعيف بود و هيرو متوجه لرزش دستهايش شد و اينكه لبخند زد

تندي روبنده اش را  رود يا با زنان بطور عصبي در اتاق باال و پايين مي هبماند و مثل بقيآرام 
  . نمايد ش بازي ميتا تزيباكند و با بي قراري ب محكم مي
 مصرانه مايل به همراهي او در اينآنقدر  بيخود نبود كه سيده ها. دختر بيچاره  ، كرد هيرو فكر

و  به يك فرد خونسرد غربي كه وجودش امنيت رواني ايجاد كندمطمئناً  آنها ! مخاطره بودند
فوراً  شد كه بان عربي مانع ميافسوس كه عدم تسلطش به ز . گردد نياز داشتندآنها  مانع تزلزل

اطمينان بخش و  كه اين امكان وجود نداشت لذا با لبخنديآنجا  اما از . بر امور احاطه پيدا كند
 و خشنود كرد شناخت خودش را راضي كدام از زنان كه مي هاي خونسردانه با هر سالم همبادل

چادرش را به سر  اش بپوشاند و، تا باالخره شعله بتندي به او گفت كه صورتش را با روبنده 
  . كند

اكنون ديگر همه . بيرون هدايت كرد  زنان را از اتاق به هو هم . موقع رفتن است:  شعله گفت
 شد صدايي شنيده نمي، نفسهاي تند  ساكت بودند و بجز صداي پاشنه هاي دمپايي ها و صداي

،  بسختي خود را پوشانده بودندحاليكه  خواهرزاده هاي سلمه همراه با برده هاي خودشان در .
شده و به سمت در اصلي منزل وليعهد  دوگروه به هم ملحق . در خيابان منتظر آنان بودند

  . حركت كردند
پيچيد و چادرهايشان را به اهتراز درآورده و شعله هاي  باد در ميان زنان تيره پوش مي
را مانند بندبازي روي ديوار  نگهبانان همي رقصاند و ساي چراغهاي نفتي خارج از خانه را
اولين گروه زنان بمحض رسيدن به دم در توسط  . نماياند سفيد رنگ به چشم بيننده مي

لحظه اي بعد سكوت . متوقف شدند آنها  صداي بلند ايست سربازان و هتفنگهاي بهم متصل شد
رون آمده از هيرو توانست سرهاي بي . و مشاجره شكست بيداد  و شب با آشوبي از همهمه داد

مردان محاصره شده به بيرون خم شده  . المپ ببيند پنجره هاي منزل برغش را در زير نور
و خشمگين و ناالن آمد  فشار عقب ، با يكي از زنان سلمه . بفهمند بودند تا دليل اغتشاش را
 نفرما ... شود گذشت مي گويند كه نمي ... واالحضرت:  زد و گفت به بازوي جانبش چنگ

خواهند  هاي بزرگزاده اي هستند كه مي گفتم كه خانم . گذشتن ندارد ست كه هيچ كس حقا
،  ، در همين خيابان باور نكردند و گفتند اگر متفرق نشويمآنها  ولي ، را ببينندميجي  سيده



،  ، بايد برگرديم واالحضرت كنند كنار زده و با ما مثل فواحش رفتار مي روبنده هايمان را
  . ، بايد برگرديم مردان خشن و هرزه اي هستندآنها  . است فايده اصرار بي

ه علي رغم كفرستاد و به سمت خواهرش برگشت و باصدايي  سلمه زن را به پشت سرش
حق داشتي بايد خودمان رفته و به  ، شعله:  ، گفت شود توانست مانع لرزشش ، نمي تالشش

  . تنها راه است اين. هستيم  افسر فرمانده بگوييم كه چه كساني
زانوانشان افتادند و تالش كردند كه مانع  بر ، ترسيده از اين گفته چند تن از زنان بزرگتر همراه

قرار آنها  زنان را كنار زد و خود را مابين هزد ، ولي هيرو دستهاي چنگ گردندآنها  عزيمت
 احتماالً. ان روبرو شوند نگهبان هفرماند ، تا با دويدند با آزاد شدنشان خواهران به جلو . داد

درخواست پراحساس و نمايش سلمه كه موجب شد نگهبانان  بيشتر اثر زيبايي شعله بود تا
، چون گرچه هيچ يك از مردان هيچ كدام از زنان  بيفتند خيره شده و با چاپلوسي به لكنت

 شد كهآشكار  اًفور ، ولي اينك با مشاهده اين دو بانو شناختند نمي بزرگزاده و منزوي قصر را
وقتي كه خواهران  . سلطنت دان، يعني دختران خان هستند كه ادعا مي كنند همان كسانيآنها 

، ناله اي از درد و هراس از جمعيت برخاست و  رنگ خود را كنار زدند پوششهاي تيره
ن آ توانستند دوباره شاهد هرگز نميآنها  همنظره اي كه مرداني از طبق هنگهبانان با مشاهد
حتي هيرو هم از فرط تعجب شوكه شده بود و احساس  . رفتند مرگبار فرو باشند در سكوتي

خواهران سلطان به گونه اي لباس پوشيده بودند كه هميشه  . او غلبه كرد حقارت و كوچكي بر
و يك شب لباس  هزار هاي هاي افسانه اي در داستان ملكه ها و شاهزاده خانم خيال مي كرد

داد  را نشان ميآنها  بوضوح ابريشم درخشان و زري دوزي هاي لباس نور چراغ . دنمي پوش
گرچه چشمان تيره و لبان غمگين سلمه بود كه  . شد منعكس مي و روي جواهراتشان
شعله پريده رنگ  ، شعله بود كه نفس نگهبانان را مي بريد ، ولي اين كرد درخواست ورود مي

مثل نيلوفري سنگين و خوش بوي  ، رسيد ني بنظر ميداشت و به طور غيرقابل باوري دوست
 نگهبانان كه اسير هفرماند . دوش طلوع خورشيد پژمرده مي كه تنها در شب مي شكفت و قبل از

، متوجه شد گه حرف زدن برايش مشكل  سلطنتي شده بود هزيبايي و حرمت به خانوادآن 
چنان بانوان بزرگزاده اي كرد و  براي سد كردن راه پس با لكنت شروع به عذرخواهي ، است

پيشاني شان را لمس نموده و به گونه اي تعظيم مي كردند  ، در حاليكه با دستهايشان نگهبانان
شعله سر دوست داشتني اش را با  . خود را كنار كشيدند ، رسيد مي سرشان به زمينتقريباً  كه

،  ، خدمتكاران سيده ها ، سپاسگزاري خم كرد و صف طوالني زنان ژستي شاهانه به حالت
  . وليعهد شدند هبدنبالش گذشته وارد خان برده ها و هيرو هوليس



و ميجي  ، گويا وارد يك تيمارستان شده بودند ، ولي يافتندميجي  اتاق رآنها برعش را د
هيجان و تنشهاي عصبي در آتش بود و عزيز  ، برعش خودش از زنانش گريه مي كردند
، پسرك جيغ زنان در حاليكه با تمام  بود ان جشن پيروزي گرفتهدوازده ساله آشوب كن

از پنجره ها تماشايتان . ديدمتان :  پريد گفت حرارت خستگي ناپذير جواني باال و پايين مي
حتي برادرم هم ترسيده بود و ريشش را  . نخواهند داد گفت كه هرگز شما را راهميجي  ، كردم

 عايشه پير هم!  خودم شنيدم ، ، ميگفتي بله ... ميكرد مي كشيد و عرق مي ريخت و نفرين
ميدانستم كه  . شويد ميدانستم كه موفق مي . نترسيده بودم اما من ، داشت دعا مي كردآنجا 

؟ چرا  ؟ چه نقشه اي داريد هيجان انگيز نيست ، اوه سلمه!  جرات نميكنند مانع شما شوند
  ؟ انجام دهيد خواهيد ؟ چه كاري مي اينجاييد
كركره ها را ببنديد وگرنه  . ساكت:  ، بانگاهي عصبي به پنجره هاي باز اشاره كرد و گفت شعله

لباس زنانه براي پنهان . با خودمان فوراً  ، ، االن ميخواهيم تو را ببريم ، صدايمان را ميشنوند
،  بشمرند بفكرشان نرسيد كه ما را اصالًپايين  احمق هايآن  كهآنجا  كردنت آورده ايم و از

سلمه براي رؤساي قبايل پيام فرستاده كه به  . شوند مي نخواهند فهميد كه چند نفر با ما خارج
اسب بياوريد تا تو بتواني فرار كني و به حاميانت ملحق  ، محل مورد نظري در خارج از شهر

يم ميفهمند كه نباشآنجا  موقعآن  ماه منتظر تو مي مانند و اگر تا تنها تا طلوعآنها  اما . شوي
 پس بايد سريع برويم ، شوند مواجه شده و براي امنيت خودشان متفرق مي ما با شكست هنقش
  . خيلي سريع ،
 اما اصل مطلب همين بود ، كلمات نرمتر از آني ادا شدند كه تحريك كننده باشند ، نظر هيرو به
 ، به صراحت از پوشيدن ورواضح بوده و وقتي برغش از روي تكبر و غركامالً  نياز به سرعت. 

ترجيح  او ادعا مي كرد كه. نميتوانست آنچه را مي بيند باور كند  ، لباس زنانه امتناع كرد
شده و  ها پنهان در لباس كلفت ، ميدهد بميرد تا اجازه دهد بگويند او سيد برغش بن سعيد

اما  ر الزم باشدبا خطر مواجه خواهد شد و حتي با مرگ اگ ، نقش زنان را بازي كرده است
 ، با اگر قرار باشد كه توسط مزدوران برادرش گلوله بخورد. ي را هرگز رتحقير و شرمسا

 مزدورانآن  هتوانم خند خيال ميكني مي ، با عنوان وليعهد . عنوان خودش گلوله خواهد خورد
 ؟ كنم تحمل ، لرزان و پشت نقاب زنانه پيدا نمايند ، اگر مرا ميان بردگانت ، بي اصل و نسب را

  . انجامش نخواهم داد ، نه شعله
چگونه نميفهمد كه اتالف . ، به وليعهد نگاه كرد  احساساتي هيرو براي اولين بار با ديدي كمتر

تنها ميزان خطر را باال برده و شانس موفقيتشان را كمتر  ، مسخره با اين روش ، هر دقيقه



از دست بدهد و تمام تالشهاي اين زنان شجاع  ميخواست كه شانس فرار راواقعاً  آيا ؟ ميكند
تواند بگويد  ؟ وليعهد مي از بين ببره ، مردانه هتنها بخاطر يك غرور احمقان ، را براي نجاتش
، اين زنان  ، ولي به نظر هيرو در لباس زنان ضربه اي به شجاعت و شرف اوست كه يافته شدن

  ! تري هستند لقاعثابت كردند جنس شجاعتر و همينطور  بودند كه
، تا  ، ولي هنوز بحث احمقانه ادامه داشت دست ميرفت دقايق با سرعت ميگذشت و زمان از

نيامده بود و  اصالً، ناگهان آرزو كرد كه اي كاش  بود و خشمگين شدهباتي اينكه هيرو كه عص
  . تركش كرده و برويم پس بهتر است:  صداي بلند گفت با

را شنيد و همينطور آن  ، ولي حداقل سلمه ت حرف او نشدكسي ملتف ، صداها هدر همهم
گفته شده و درست مثل  ت اينصح، متوجه  ترسيدند تعدادي از زنان خدمتكار كه از تأخير مي

  . شروع به حركت به سمت در كردند ، گوسفنداني ترسيده
خرد نها آ ديگر اعصاب هعقل داشت كه ببيند يك لحظآنقدر  او. برغش كافي بود  ن براييهم

گريزيد و تنها شانس فرارش را با خود  همگي وحشت زده از اتاق و از منزل مي خواهد شد و
اگر سعي كنند متوقفم كنند خواهم  ، ولي غيرمسلح نميشوم:  تسليم شدفوراً  پس ، بردند مي

  . دستگيرم نخواهند كرد زنده. جنگيد 
رفت  خنجرها در كمربند او فرو چه ها و، او را مسلح كرد و تپان ستان با رضايت و با عجلهود

 ، و به گردنش آويخته شد و باالخره چادري متعلق به قدبلندترين زنان دور او پيچيده شد
آن  ، در ميان تو بايد پشت سرما بيايي:  شعله گفت . شدند بطوري كه تنها چشمانش ديده مي

ما بايد صحبت . تو را لو ندهد  بلندي قدت ، تا عده از زناني كه در قد به تو نزديكتر هستند
 باشيد كه ما تنها براي مالقات اينجا بوديم و نگران راه برويم به ياد داشتهآرام  ما و ههم ، كنيم

سپس به هيرو  . نكنيد و هيچ اثري از ترس نشان ندهيد هيچ عجله اي!  ، همين هستيمميجي 
، كه او هم در  ستند و به عزيز كوچكاشاره كرد كه با برغش باي ها و سه تن از بلندترين برده
 بعد پشتش را به . اشاره كرد كه بين دو مستخدم خودش راه برود ، چادري پنهان شده بود

  . برويم:  بلندي گفت گريان كرد و بهميجي 
كردند كه بدون عجله حركت  خارج شدند و تالش ، آنها از همان راهي كه وارد شده بودند

بدون  ، زدند دشواري حرف مي با تندي و. هايشان را كنترل كنند نمايند و لرزش صدا و گام
رسند آيا متوقف  نگهبانان مي همه نگران بودند كه وقتي به . گويند بدانند چه مي اصالًاينكه 

و خونريزي پايان ميگرد يا  ترس آيا تمام برنامه هاي دشوار با شليك گلوله و ؟ خواهند شد
  ؟ خير



، باز  اندازه اي كه زنان بتوانند بگذرند بزرگ را تنها به هخراطي شد برغش در همستخدمان خان
،  باد دريا به صورتشان ميخورد و نور چراغ . بودند همه بيرونآنها  كردند و بعد يكبار ديگر

به نظر هيرو تعداد  . هيكل افراد عقب مي انداخت سايه هاي متحرك افراد جلوتر را روي
بيشر شده بود بدنش را راست كرد و مستقيم و كشيده  پيش نگهبانان نسبت به نيم ساعت

 . ، كوتاهتر بنظر برسد وليعهد ههاي خميده و سرپايين افتاد تا در مقايسه با شانه ، حركت نمود
شد يكي از سربازان بلوچي سلطان ناگهان به جلو خم گشت  چشمانش متوجه ههيرو از گوش
يخي از ستون مهره هايش پايين آب  را كه مثل هيرو عرق ترس . كرد نگاهآنها  و خيره به

غريبي در مورد شكل پيچيده اي كه همقدم با او  هسرباز متوجه نكتآن  آيا . حس كرد ، ميرفت
 اين برق چشمان خاكستري خودش بود كه توجه او را جلب نموده بود؟ اي؟  شده بودآمد  مي

اميد كه او را به حساب يك  ، به اين مي انداخت و چنين كرد بايد چشمانش را پايين
  . سيركاسي بگذارند

 ، علي رغم اينكه چون بمحض اينكه از جلو نگهبانان گذشتند . آرامتر:  زير لب گفت ، سلمه
، ولي انگيزه دويدن بقدري در افراد  ديد بودند و از خطر خارج نشده بودندمعرض هنوز در 

 شنيد هيرو صداي نفسهاي برغش را مي . داشتند شده بود كه همه گامهاي بلندتري برمي قوي
هاي  اين بود كه مسافت زيادي را دويده باشد و ناراحت شد وقتي متوجه گشت كه نفس ، مثل

زاويه اي رسيدند و با  هباالخره ب . هم چندان منظم نيست و قلبش بتندي مي تپيد خودش
  . ديگر از ديد خارج شده بودندآن  از گذشتن

هنوز  . وقتي از شهر خارج نشده ايم نبايد بدويم تا!  هنوز نه ... نه هنوز:  شعله زمزمه كرد
 ، از مالقات با دوستان برميگرديم اينگونه برسد كه تنها مردم زيادي بيرون هستند و بايد به نظر
به ذهن هيرو  اصالً،  اينكه هيچ مسئله اي وجود ندارد همچنان به صحبت ادامه دهيد مثل

او فكر مي كرد كه برغش را براي تغيير لباس  . الثاني برنگردند به بيتوراً ف آنها نرسيده بود كه
 تا بعد با همراه قابل اعتمادي به كشتي اي كه در انتظارش است برود ، مي برندآنجا  مناسبتري

اثري از عجله در حركاتشان مشاهده شود آنكه  سريعتر ولي همچنان بدون ولي اكنون داشتند .
را ترك كند و آنها  رسيد كه فتند و براي هيرو در اين مرحله غيرممكن ميمير در خيابانها

 عقلآنقدر  فقط اميدوار بود كه فريده . خواه و ناخواه بايد تا آخر كنارشان ميماند . برگردد
 شد كه او تر از آني مي يكل ماجرا داشت طوالنظاهراً  داشته باشد كه منتظرش بماند چون

  . انتظار داشت



تعداد پيچهايي كه  بزودي حساب،  كه توسط جمعيت مجهول زنان به جلو رانده مي شددر حالي
 شده بود و بعد باالخره تعداد خانه ها كمتر و درختان بيشتر . پيچيده بودند را از دست داد

 خاكستري رنگ به نظر مي شهردر مقابلشان پديدار شد كه زير نور ستارگان هفضاي حوم
انبوهي از درختان دوره كه در  به سمتآنها  ي ها به كناري گذاشته شد وتمام پنهان كار . رسيد

قدمهايشان را آهسته تر كرده و باالخره آنها  با نزديكتر شدن به. شدند دويدند  تاريكي ديده مي
 ، چون نيم در مقابل مردان غريبه بپوشانند متوقف شدند كه نفسي تازه كنند و صورتشان را

يكي از زنها سرفه اي مصنوعي  . ظاهر شدندآنها  ، در مقابل ي درختاندوجين سايه از البال
  ؟ شما هستيد واالحضرت:  شنيده شد كه گفت ، صداي مردي نيز كرد كه گويا عالمت بود
  .م خودم هست:  برغش ، نفس زنان گفت

  . الحمداهللا-
معيتي برخواسته ، بلكه از ج چون صداي يك نفر نبود ، پراند قوت اين صدا ، هيرو را از جا

خواهند آنجا  او خيال كرده بود كه دو يا سه تن . نداشت اينهمه مرد را رابه دليلي او انتظ .بود 
آيا  . بودند ، احساس بدي پيدا كردآنجا  مسئله كه بيش از بيست و چهار تن از درك اين بود و

يشيدن به اين سئوال ؟ او فرصت اند يك كشتي فرار كنند مردان مي توانند امشب در تمام اين
 وليعهد چادر .سايه منتظر بودند و اين بار نه بحثي بود نه تأخيري  ، چون اسبها در نكرد را پيدا

 تاريكي را به كناري انداخت و بدون كالمي خداحافظي ، دست برادر جوانش را گرفت و در
 عالم كرد كهناپديد شد و يكي دو دقيقه بعد ، صداي دور شدن سم اسبان روي زمين خشك ا

  . سواران رفته اند هكل دست
وقتي  .كردند تا آخرين صداها محو شد خسته صبر كنار هم ، منتظر ، بي كالم و انبوه زنان در

سفر بازگشتشان را از ميان مزارع و  همه جا را سكوت فرا گرفت ، با خستگي برگشتند تا
  . از نمايند، آغ خواب در باز ، به خيابانهاي تاريك و متروك شهر هحوم

لنگه كفشش را هنگام دويدن از  وقتي به بيت الثاني رسيدند ، ماه درآمده بود ، هيرو كه يك
سرسراي قصر منتظرش مانده بود ، به  در اما فريده . ، مي لنگيد ميان مزارع ، از دست داده بود

 ، انداخت بودآن  شاهدميجي  پيش در اتاق طوري كه هيرو را به ياد صحنه اي كه چند ساعت
.  

  
***  



حداقل ده بار پايين رفتم تا ببينم  . وقت برنمي گرديد فكر كردم كه هيچ: كريسي لرزان گفت 
تا اين وقت  ...كردم يا گرفتار شده اي يا گلوله خورده اي  فكر . را قفل نكرده باشد كسي در

؟ چه اتفاقي  شد ؟ آيا همه برنامه ها درست برگزار شاهزاده فرار كرد ؟ آيا شب چه مي كرديد
  ؟ افتاد
همه چيز درست است و او درامان : حالي كه خود را روي تخت مي انداخت ، گفت  در هيرو
.  علي رغم اينكه خيلي رفتار ابلهانه اي داشت .همه كار ها به خوبي پيش رفت  .باشد  مي

 در يد كه اوتا چندين روز نخواهند فهم. خسته كننده اي بود آدم  نمي تواني باور كني چقدر
 ، يا هر جايي كه نيمه راه عربستان يا ايران است آن موقع ، او ديگر در در خانه نيست و
  . بخواهد برود

  . شد پس همه چيز تمام ...اوه ، پس : گفت  كريسي ناگهان وا رفت و
  . هستند االن با خيال راحت درعرشه يك كشتي احتماالًپس  .اسب داشتندآنها  بله-
 نخواهد شد و شاهزاده ديگر هرگز سلطان . همه چيز ديگر بود ... منظورم . نبود منظورم اين-

  . همه چيز به بدي قبل باقي خواهد ماند و هرگز بهتر نمي شود
چندان دراين : متفكرانه گفت  . تخت نشست و شروع به درآوردن لباسهايش نمود هيرو روي

باالخره تمام  . شاهزاده اشتباه مي كرديم، شايد درمورد  ، مي داني كيسي نيستم مورد مطمئن
، منحصر به مطالبي است كه از خواهرانش شنيده ايم و واضح است كه چرا اينهمه  ما اطالعات

،  جسور است شيطان و تيپي خودنما دارد و هميشه برادر جوانتردقيقاً  ، چون او هستند شيفته
اگرچه قبول دارم كه ! واهران شرقي مخصوصاً خ . خواهران او را لوس كرده و مي پرستند كه
هم فكر مي كنم  خوبي است كه او به جاي مجيد سلطنت كند و هنوز ههم فكر مي كردم ايد من
 اينقدر مسخره رفتار كند ، به روشي –، ولي هرگاه كسي بتوانداينقدر مي شد يسلطان بهتر كه
 او . سيلمي داشته باشد، نمي شود مطمئن بود كه چندان عقل  مرد امشب رفتار كردآن  كه

 مطمئن نيستم كه فرد مناسبي اصالًمن  . درست مثل يك بچه مدرسه اي بدعنق رفتار مي كرد
به  خيال مي كنم بهتر شد كه رفت و فقط اميدوارم كه با امنيت . باشداصالحات  براي برقراري

 هفته تمامخداي من چقدر خسته ام ، حس مي كنم كه مي توانم يك  ... كشتي رسيده باشد
  ! بخوابم ، شب بخير عسلم

اين بود كه وظيفه اش را انجام  از حاليكه خوشحال و آگاه ، در لذت ميان ملحفه ها خزيد با او
كه يك كشتي نبود ، بلكه  امنيت به مقصد رسيدند داده و ناآگاه از اينكه وليعهد و اطرافيانش با

 او با اطمينان خيال كرده بود ، پنهان نماندگونه كه آن  اينكه فرارش ، ملك مارسي نام داشت و



يك لحظه  ، در عبور زنان را تماشا مي كرد و ايستاده بود در چون يك سرباز بلوچي كه دم .
، نابرادري و وليعهد  ، صورت برغش بن سعيد عجله اش كوتاه لغزش چادر و مرتب شدن با

  . اعليحضرت سلطان را شناخت
شاهد  ، از آنجايي كه او هم چون هيرو هوليس خيال كردكه ردبلوچ هيچ صدايي درنياو سرباز
مردي است كه تنها هدفش خروج از مملكت مي باشد و چون سالها تحت فرمان پدر سيد  فرار

قوي بود كه زبانش را آنقدر  كرده بود ، وفاداري و احترامش براي شير فقيد عمان ، ، خدمت
 اما صبح ، روستايياني كه . يدن به امنيت را بدهددارد و به پسر سلطان ماضي ، شانس رس نگاه

از  ، با خود داستانهايي بازار ، به شهر آمده بودند براي فروش غله و ميوه و سبزيجاتشان در
مرداني مسلح  . آوردند اعرابي كه با عجله به سمت مارسي مي رفتند ، به همراه هبي سابق همنظر

تداركات كافي يك  اي حامل شمشير ، تفنگ وه ردهمشتاق كه سواره يا پياده همراه با ب و
  . ارتش را با خود حمل مي كردند

،  متوجه شد كه سيد برغش ، نه براي خروج از كشور سرباز بلوچ پس از شنيدن اين اخبار
ه كه چپس با عجله به قصر رفت تا آن . كرده است بلكه براي رهبري شورشي مسلحانه فرار

  . ديده بود را گزارش دهد
كه سلطان از تمام  اتاق شعله را خراشيد و اطالع داد بعد ، يك خواجه ترسيده ، در دو ساعت
آن ، آگاه شده است و اينكه وزرايش جمع شده  فرار برادرش و نقش خواهرانش در جرئيات
هم  به دنبال كنسول بريتانياآنها  . براي انجام عكس العملي مناسب ، تصميم بگيرند اند كه

 شايع است كه او به عليحضرت اصرار كرده كه:  خواجه با لكنت ادامه داد . دفرستاده ان
 هاي سنگين اعمال كند و به او قول كمك مسلحانه و ملوانان انگليسي ، از كشتي كه مجازات

  . داده است انتظار مي رود طي چند روز وارد لنگرگاه شود را
هراس  سلطان رنگ پريده و با خشم و ،قصر  در . برغش را ترك كردند نگهبانان اطراف منزل

مقابل ،  مي گفت و در زغيرهمدرد سرهنگ جرج ادوارد هاي ، مشكالتش را براي گوش
سرهنگ  . مشاورانش داده بودن را باز مي شنيد و حرفهاي مشابه و پيشنهاداتي كه وزرا

 ارفاق در به آگاهي اعليحضرت رسانده بودم كهمكرراً  : رسمي گفت با لحني خشك و زادوارد
،  چون تاكنون اخطارهاي مرا ناديده گرفته ايد . تعبير مي شود مورد برادرتان ، متأسفانه غلط

انتظار اين دقيقاً  .م آنچه رخ داده حيرت كن انتظار داشته باشيد كه از من نمي توانيد اكنون از
  . تعجب نكردم اصالًمن  و مسئله مي رفت

  ؟ اطالع داشتيپس از توطئه :  مجيد با خشم پرسيد



 پيشروي هاي برادرتان رازي وجود هرگز در . عليحضرت خبرداشتيداهمان اندازه كه شما  به-

فشار  ه هستم كه وزرايتان ، طي ماههاي گذشته به شمااگامالً آگ .مورد نيتش  نداشت و يا در
اصرار كنم كه از  شده و همصداآنها  مي آوردند كه عليه او اقدامي كنيد و تنها مي توانم اكنون با

روي  برآشكارا  او.  چون از دست دادن هر ساعت به نفع اوست . اتالف وقت بيشتر بپرهيزيد
، و  برخي ملل اروپايي يا از ...از مسقط و عمان يا  .حامياني از خارج جزيره حساب مي كند 

نسبت به  افراد بيشتري حال حاضر شما مي توانيد به طور قابل مالحظه اي مهمات و گرچه در
تري سنگربندي كند و بدون  موقعيت محكم كه او در او جمع آوري كنيد ، ولي اگر اجازه دهيد

دورنماي غارت جمع كند  پول و بماند و روزانه حاميان بيشتري با قول پرداختآنجا  مزاحمت
 ، تخت و تاج خود را از شوند و صبر كنيد تا حتي نيروهاي قويتري از خارج از جزيره وارد

  . عمل نماييدفوراً  دست داده ايد ، اعليحضرت بايد
 . را وادار به عمل كنند مورد عمل كردن به مجيد راحت تر بود تا اينكه او نصيحت در هميشه

 را وادارآنها  خبر اينكه برادرش به زور ، بردگان اطراف مارسي را به خود ملحق كرده و اما
 ر خانه يك سنگر چوبي بسازند و اينكه مشغول، تا دو نموده درختان نارگيل را قطع كنند

 ، ششي براي نزديك شدن بيابدوپآن  ويران كردن مزارع ميخك است كه مبادا دشمن با كمك
از  ، يكيبيت الرأس  ميلي تا را با بي پنج هزار مرد جمع آوري كند كه او نهايتاًباعث شد 

  . همراهي كنداز شهر ،  ساحل ، حدود هشت مايلي خارج امالك سلطنتي در
انضباط برغش ، ترسيده از اين حركت دست به غارت و ويراني زدند و سرهنگ  حاميان بي

، مبني بر درخواست حضور سريع هر يك از كشتي  پيامي فوري يك كشتي ، توسط زادوارد
ترس شهر بي دفاع را فرا گرفت و هيرو هوليس با  . اطراف فرستادآن  هاي نيروي دريايي

  . ايجاد اين موقعيت زشت و ترسناك ، همكاري داشته است كه خودش در هراس دريافت
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ھموزد ل 



 در سپس بازگشت تا ، را گم كردآن  بعد ، ويراگورا تا رأس اسود تعقيب نمود و الريمو ستوان
او با خود استدالل كرد  . ي كرد ، گشت بزندقاره جدا م مبه و زنگبار را ازپباريكي كه  آبهاي

 در همان مسير برگردد و اگر كاپتان فراست ، خيال كرده كه دافوديل ويراگو ناچار است از كه
  . كمينش نشسته ، چه بهتر شمال موگاديشو در محلي در

كنار هم  وقتي كه دو كشتي در . ديگري را مشاهده كرد نزديك طلوع خورشيد بود كه كشتي
كشتي حامل پيامي كتبي و با مهر كنسولگري بود كه شامل  . ، ديگر روز شده بود لو گرفتندپه

پيام رسان گزارش داد كه يك  . از دافوديل مي شدادواردز  درخواست كمك فوري سرهنگ
بايد اكنون به جزيره  گرفته و جريان امور قرار در ، يعني آسيه هم ديگر نيروي درياييكشتي 

 . و اينكه نيروي كمكي زيادي مورد نياز مي باشد افزود كه موقعيت جدي استرسيده باشد و 
كمين ويراگو  فكر درفوراً  پس .بسيار همعقيده يافت آن  نظريه اي بود كه ستوان خود را با

 . كرد با تمام سرعت به سوي زنگبار صادر دافوديل را ماندن را كنار گذاشت و فرمان حركت
 ، مجرمان كوچك و افراد قبيله الحارث ، مختلط بردگان آزاد شده ه گروهآگاه بود ككامالً  دان

به انجام هر  ، قادر تشكيل مي دادند ، وقتي كه از كنترل خارج شوند كه نيروهاي وليعهد را
شهر كه شايد اكنون تحت سلطه آشوبگران متجاوز و دستان  كريسي در از بودن . كاري هستند

، كه به هيچ موضوعي جز آتش زدن و با خاك  و حريص بود ديوانه قاتلين و گروهي دزد
قلبش از خوف و تصور خطرات احتمالي منقبض  ، نگران شده و كردند يكسان كردن فكر نمي

، پس دستور باال بردن بادبانهاي  حتي فكرش غيرقابل تحمل بود موقعيتي بود كه . شده بود
وتور كشتي نعره كشيد و با تلخي بيش از حد بخار بيشتر بر سر مسئول م بيشتري را داد و براي

شب فرار وليعهد ،  به خاطر او بود كه در اصالًچون  ، فراست فحش داد معمول ، به روري
بل از نيمه شب به لنگرگاه رسيد قدافوديل كمي  . از جزيره دور شده بود دافوديل سيصد مايل

را مثل آن  ، وقتي داشته بودشعله هاي آتش پن خيال و تصوراتش شهر را در و دان كه در
خواب يافت ، به طور غيرقابل بياني آسوده شد ، اما علي  مردم شهر را در سكوت و معمول در

ديد كه  به كنسولگري بريتانيا رفت كه گزارش ورودش را بدهد وفوراً  بودن ، رغم دير وقت
به وزارت امور  با كج خلقي مشغول نوشتن مرسوله اي درهور بيدار است وادواردز  سرهنگ

  . باشد خارجه مي
اتفاقي رسيدي  آيا . و خوشحال هم به نظر مي رسيد . ديدنت خوشحالم دان از: سرهنگ گفت 

تواند با هيچ يك از كشتي  يحيي را فرستاده بودم كه ببيند آيا مي يا پيغام مرا دريافت كردي ؟
  . خير اين آبها ارتباط برقرار كند يا هاي نيروي دريايي ، در



فكر  . رسانديم كه توانستيم خود را سريعترآنجا  هم تا ما ، و ديد قربان را صبح امروز ما-
 . با خود آوردم كردم شايد براي ورود به منزلتان دچار مشكل شوم ، پس دو تفنگدار دريايي

  . به نظر مي رسدآرام  ؟ شهر به نظر به اندازه كافي خراب است قربانواقعاً  آيا موقعيت
اوضاع به قدري  مرج قرار دارد و وضعيت هرج و شهر در: گ با ترشرويي گفت سرهن

همين كافي نبود ،  را نمي شود گفت و تازه مثل اينكهآن  نامطلوب است كه حتي ذره اي از
شنيده است كه من به  زد كه اطالع دهد از منبع موثقي چون مسيو رنه دوبيل امروز به من سر

به شكل اسلحه و افراد  رو هاي برادرش حمله كند و پيشنهاد كمكسلطان اصرار مي كنم به ني
وقتي جواب دادم  خير ويا  مي خواست بداند كه آيا صحيح است . كشتي آسيه را به او داده ام

مرا  داشت كه اعتراض كند و جسارتآنقدر  موثق است ،كامالً  كه براي اولين بار ، اطالعاتش
مربوط به دولت سلطان و كامالً  كه امور داخلي زنگبار نمايد متهم به دخالت غيرقابل توجيه در

  . ندارد رعايايش است و هيچ ربطي به تاج و تخت بريتانيا
  ؟ چه قصدي دارد! خداي من :  انزجار گفت ستوان الريمور با

م براي ايجاد يك جنگ داخلي به نفع يديد كرد كه اگر به تالشهاهبپرسي، با تأكيد ت بايد هم-
ادامه دهم ، چاره اي  –كه منظورش سلطان بود  -ه هيچ حق قانوني به تخت نداردك مردي
  . وليعهد را زير حمايت دولت خود قرار دهدآنكه  داشت جز نخواهد

  . ديوانه شده بود گرما به سرش زده وحتماً -
ين گرفته ام ، گرچه اول مقابل او قرار نيست كه من در رهيچ هم چنين چيزي نيست و اولين با-

از  . بابت خوشحال هستم از اين شوم وباتي برابرش عص موردي بوده است كه اجازه دادم در
شورش را از رعيت شورشي  او پرسيدم چگونه به خود اجازه مي دهد كه پيشنهاد حمايت از

 كمك من شد و مشاوره و يك سلطان حاكم بيان كند و اشاره كردم كه سطان خودش خواهان
 هم به اندازه لويي ناپلئون ، چون او ين كاري را براي اداره امور خود دارداينكه ايشان حق چن

پس به او گفتم كه  .توهين است  مسيو دوبيل گفت كه اين مقايسه يك .پادشاه مستقلي است 
رقت  . خوشش نيامد اصالً.  ، ولي عين حقيقت است چه بخواهد حساب كند مي تواند هر
است كه موضوعي نيست كه به  تنها حسن ماجرا اين! كه اً واقع »حق قانوني«! انگيز است 

  . كشورهاي ديگر بخواهند وارد جنگ شوندآن  خاطر
قربان ، مطمئناً  اما: گفت  ، اخمي كرد و كه فكرش مشغول جنبه ديگر موضوع بود ستوان-

  ؟ مورد اينكه برغش جانشين قانوني مي باشد ، نبوده است ترديدي در هرگز



 . اوست هد كرده بود نمايندوبرادر بزرگتر طاهاواني بود كه برغش زماني وانم او اوه ، منظور-
رغش براي خودش بازي مي كند نه كس ديگر بهيچ شكي وجود ندارد كه اين بار  گرچه اكنون

 در .خواهي به كشتي ات برگشته و استراحت كني  يرا معطل كنم ، البد م نبايد تو به هر حال .
  ... فردا مورد
دادن مسيرش براي  قهرمانانه با ميل تغيير را ترك نمود وآنجا  ن دستورالعملش را گرفت ودا

كه آيا ممكن است  اين انديشه بود در .گذشتن از مقابل كنسولگري آمريكا ، مقابله نمود 
 ؟ بيت الثاني كرده ببخشد هاي مكرر او از مالقات هبار انتقادهايي كه در كريسي او را به خاطر

 ؟ توانست زبانش را نگه دارد مي شتباهي كرده و بهايش را هم پرداخته بود ، اما چگونهكار ا
غرب  تفاهم بيشتر بين شرق و كيسي بقدري معصوم وخوش بين بوده كه به ايجاد دوستي و

توطئه و دسيسه ، كه توسط  تاري از حاليكه كريسي در او نمي توانست در . كمك مي كند
اما اخطارش ،  . سكوت كند و ، كنار مانده شده بود گير مي افتادبرغش و دوستانش تنيده 

آنها  منزل در مجددش را علي رغم نيت خيرش ، صرفاً موجب مجادله اي شده بود كه حضور
تقربياً آرزو كرد كه اي كاش  قلب دان و روحيه اش با اين فكر فرو ريخت و .مشكل مي كرد 
تنهايي كريسي را از ساختماني  تا مي توانست به مي يافتفرصتي زنگبار  بههنگام بازگشت 

  . سوزان يا گروهي شورشي نجات دهد
تابش اولين نور صبحگاهي ، به ناوگان كوچك  آن شب خوابيد و در در او حدود يك ساعتي
، فرمانده كشتي آسيه و هر تعداد افسري كه توانسته بودند ادواردز  متشكل از سرهنگ

بيت  ملحق شد و به منظور مالقات با سلطان ، به سمت ساحل وظايفشان را كنار بگذارند
   . ، نزديك شدند بود اردو زدهآن  ، كه درالرأس 

سلطان شده و در نتيجه كل  اردوي هراضي كننده بود و موجب تقويت روحيتقريباً  اين مالقات
شد كه سلطان را جوان تر ، خواسته  از دان و تعدادي از افسران . نيروها بر ياغيان حمله كردند

مزارع خوشبوي  ميان درختان نارگيل و از يارتش تازه كار به سنگيني و كند . همراهي كنند
از ميان بيشه هاي درهم  راهش را از ساحل دور شد و ميخك و پرتقال به حركت درآمد و

سوي مركز جزيره و محل  شهر ، به باز هگي ناهموار حوم نگلهاي سرسبز و كشيدهجپيچيده و 
به سختي ده مايل پيش رفته آنها  اواسط بعدازظهر ، در . ورشيان ، يعني مارسي ادامه دادش

، پيشنهاد شد كه نيروهاي بريتانيايي  مختصر هكوتاه و يك مشاور فپس از يك توق بودند و
به راهنمايي يك راهنماي آنها  . جلو بروند كسب اطالعات مقدماتي از دشمن ، براي بازديد و

طرف آن  بيراهه به سوي يك درختستاني كه از طريق يك مسير را ترك كردند وناراضي ، 



 هي خان با بقاياي سوخته و سياه شدهآنجا  در . مرز امالك مارسي قرار داشت ، راندند
رشته اي دود از تير چوبي ذغال  بود و روستايي متروك مواجه شدند كه خاكسترش هنوز داغ

اين منظره اي هوشيار كننده و  . بلند مي شد بوده ، به هوا شده اي ، كه زماني بخشي از سقف
 . بوده كه اينك از مرحله حرف به عمل درآمده بود اثباتي بر واقعيت وجود نيروهاي شورشي
لكه زشتي آن  غارت شده اي گرديد ، كه بقاياي نمي شد منكر وجود ساختماني سوخته و
مورد صداي  فريبنده اي در ههيچ نكت د وكرده بو روي سبزي برگهاي مرطوب درختان ايجاد

س رتير درآنها  . به سمتشان نشانه مي رفت نبود سوي بيشهآن  شليك گلوله هاي مكرر كه از
حيوان  با و دان كه صبرش را ها را تحمل نكردند ، ولي اسبها صداي گلوله گلوله ها نبودند

 را ويلسون ، كه اوآقاي  ندارش ،به سكا دهنه اسب را ، پياده شده ، رميده از دست داده بود
موقعيت  . رفت كه موقعيت شورشيان را مطالعه كند همراهي مي كرد سپرد ، بعد پياده جلو

 حاليكه با چشماني تنگ كرده زير نور در بود و شورشيان از آنچه تصور مي كرد مستحكمتر
وعي بسيار جدي موضآنها  شد كه شكست دادن ، متوجه خيره شده بودآن  سوزان ، بهآفتاب 

  . است گمان مي رفت ، قبالًتر از آني كه 
آنجا  قبل ، ، زيرا درختان نخل و ميخكي كه تا چند روز زمين پهناور مقابلش بدون حفاظ بود

تبديل به سنگري  ، اكنون با سنگدلي تمام بريده شده بودند تا را محيطي سبز و مطبوع كرده بود
براي  اصالً، زيرا  خودي خود مي توانست دژ مناسبي باشدمنزل به  . براي بازي با آتش شوند
اطرافش را  و محكم ساخته شده بود و خانه بزرگ ، دو طبقه .دفاع ساخته شده بود 

طه اديوار بلندي اح راآنها  ساختمانهاي مستقل متعدد و حياط و اصطبها فرا گرفته و دور تادور
كيسه هاي شن درمقابلش ،  خهايي و قراردادنبا ايجاد سوراظاهراً  كرده بود كه مردان برغش
  . جاي پا درست كرده بودند

نخل هاي تازه بريده شده ، بيرون خانه درست شده بود و  تنه محكم از همچنين سدي چوبي و
نرسيده يك تلسكوب همراه خود بياورد كه در اين موقعيت ،  دان افسوس خورد چرا به فكرش

روز تاكنون مدام آن  فاتي و اونيفورمش بود كه از صبحتشري از شمشير وسيله اي مفيد تر
بدون تلسكوپ هم مي توانست تعداد مخالفاني كه نيروهاي  اما حتي . موجب زحمت شده بود

 ، موجه شوند را به طور منطقي حدس بزندآن  اين مكان با در با حمله اي سلطان مي رفتند تا
شك مي آنها  چون كم كم داشت به قابليت و شجاعت .را متقاعد كرد آنها  بتوان اصالًالبته اگر 

 برنجي سه تفنگ كه از دروازه هاي نيروني عمارت سر هروي لول بر نور خورشيد الاقل . كرد
 دان مي توانست تفنگها و . حصار پر از مردان مسلح بود . گرديده منعكس برآورده بودند ،



كه از پشت كيسه هاي شن ، به او نگاه مرداني  . هر پنجره ببيند هاي تيره اي را پشت صورت
، تقويت شده و مرتب به سمت او شليك  فپشت سنگر كوتاه روي سق ، توسط افراد مي كردند
ميان علفهاي زير پايش يا سنگهاي نزديك او به هدف مي  گلوله ، در گهگاهي يك . مي كردند

زيرا كه  . جا باقي ماندهمچنان خارج از تيررس تفنگهاقرارداشت ، همان نشست ، ولي چون او
داشتند يا  دار ناتفنگ خآنها  آن اين بود كه آيا برايش مشخص مي شد و بايد موضوع مهمي

زيرا اسلحه هاي لي انفيلد با وجودي كه درآتش بريتانيا بجاي براون  ؟ احتمالش كم بود ، خير
خارج  ش درمشرق زمين كمياب بوده و براي فرو ، هنوز در كار مي رفتند بس قديمي به

خود را باز  هاما هميشه امكان داشت كه تعدادي به طور اتفاقي را .بود  بريتانيا عرضه نشده
زيرا فروش اسلحه هاي دزديده شده ارتش بريتانيا  .شورشيان رسيده باشد  دستهاي به كرده و

دليل ، به  خليج مي رسيدند قاچاقي از هند خارج شده و به افغانستان و ايران و كه به طور
  . تجارت رايج و پرسودي شده بودآنها  قيمت زياد

قديمي داشتند و دان آگاه بود كه با هدف قرار  ، برد بيشتري از تفنگهاي تفنگهاي لي انفيلد
چون  . را پذيرا مي شدآن  خطري بود كه بايد ت وليسدادن خودش با خطر زيادي مواجه ا

، موضوع براي سربازان سلطان بسيار تغيير  دبودن اگر مدافعان مارسي ، داراي تفنگ خان دار
تفنگ لي انفيلد داشته باشد ، نمي تواند از وسوسه  چون معتقد بود هر كسي كه و . مي كرد
چون در طبيعتش نبود كه براي حفظ خودش از  به يك هدف ، خودداري كند وآن  شليك

 . دف بايد خودش مي بودهآن  مقابله نمايد ، پسآن  خطر ، به مرد ديگري دستور دهد كه با
اغوا كرد تا مقاديري از مهماتشان را بر روي او تلف  چند دقيقه سخت بعد ، كه شورشيان را

از اينكه تجهيزاتشان شامل تفنگ خان دار نيست ، قدم  ، گذشت و او با رضايت كامل كنند
ند ، ملحق شد و كنار بيشه منتظر او بود بقيه اعضاي گروه كه در زنان و شكرگزار بازگشت و به

بي فايده است اگر بدون برنامه اقدام به حمله  . اسلحه و خمپاره تهيه كنيم بايد مقدار:  گفت
  . زيرا فقط باعث آشفتگي مي شويم ، بهتر است برگرديم . نماييم

 . ، اسلحه ها را به محل بكشد كشيد تا به كمك نيروي انساني تقريباً يك ساعت تمام طول
دان هم  . از عرق و از غبار را خاكستري رنگ شده بودند ، همه خيس شد وقتي كار انجام

كت ، كاله ، كمر بند و شمشير را به كناري نهاد و تنها با يك  ، همراه ساير افراد نيروي دريايي
به پيشاني آفتاب  ، كه به شكل نواري براي مقابله با تابش شديد پيراهن ويك روسري قرضي

نيروي سلطان اكثراً تعليم  . ولي چندان از نتيجه عمليات مطمئن نبود د، كار مي كر بسته بود
كه آنها  بعالوه گروهي از . و از تاكتيك هاي جنگي هيچ اطالعي نداشتند بودند نديده و نامنظم



پناه اسلحه ها حركت نمايند ، براي حمله پيش قدم  صبر كنند تا درآنكه  بدون عجله كرده و
ل آتش گلوله ها چون برگ خزان به زمين ريخته و اكنون مقابل سد و درمقاب ، شده بودند

  . از اجساد مردگان و زخمي ها بود چوبي ، مملو
ترسانده بود و اكنون كه باالخره تفنگها درمحل  بقيه افراد را از پيشروي بيشترعميقاً  اين واقعه

،  بايد آتش بگشايندو افسران همراهش هستند كه  استقرار يافت ، دان كشف كرد كه اين او
نيروهاي سلطان كه از كشته شدن همرزمانشان  چون به استثناي مشتي تفنگچي ترك ، بقيه

، درانتهاي ستون پا برجا مانده و حاضر به حركت  نبودندآن  درسي مفيد گرفته و مايل به تكرار
  . نبودند

 با وجود غروب غبار و غوغاي حمله و جنگ گذشت و گرچه در و ساعتي در عذاب گرد
گشته بود و تفنگ ها بقدري پر  هوا خنك تر شد ولي فضا از بوي باروت و خون، توقف باد 

برعش زير آتش مداومي كه  خدمه ي. را در دست نگاه داشت آنها  داغ شده بودند كه نمي شد
هاي برنجي مستقر در دروازه  از سقف و روزنه هاي ديوار ساختمان مركزي مي باريد با تفنگ

پايي او  5فاصله ي كمتر از  بازوي چپ دان در اثر تركش خمپاره اي كه در. مي كردند كار 
   . افتاده بود كار ، از به زمين اصابت كرده بود و يك تفنگ چي را كشته بود

افسران نيروي دريايي و دو ترك ديگر هم توسط تركش شليك شورشيان زخمي  سه تن از
يسه با ميزان تلفاتي كه خودشان بر خانه ي تحت محاصره تعداد زخميان در مقا شده بودند اما
الريمور  گرچه تعقيب و دستگيري كشتي هاي برده فروشان دان. بودند ناچيز بود  وارد آورده

 جوان بود كه از ديدن ويراني و خوني كهآنقدر  مناظره نامطبوع عادت داده بود ولي هنوز را به
 زمين خورده در ميان انبوه مردان ناالن حاصلتوسط شليك تفنگ ها و خمپاره ها ي به 

  . گرديده بود خود را عقب كشيد و احساس بيماري و تهوع كرد
اعراب قبيله . مارسي باشد  مرد درون ديوارهاي 600تا  500دان حدس مي زد كه حدود 

 جيغ مي كشيدند و هاي ك فريقايي هاي ترسيدهآمهاجمين و خانه بدوشان خليج و ، الحارد 
طبل ها كشمكش مي صا تزده به جلو و عقب مي رفتند و براي يافتن پناهگاه پشت ديواروحش

دروازه ي بيروني . شده بود  كردند اما جايي براي پنهان شدن نبود چون اكنون باالخره راه باز
بودند تبديل گشته بود و درهاي  به انبوهي از قلوه سنگ و تكه گوشت هايي كه زماني انسان

  . بود خرد شدهكامالً  داخلي عمارت
را ترغيب به آنها  نيروهايش را براي عمل فرا خواند ولي نتوانست اكنون براي اولين بار مجيد
آنها قرار داد و فرمان داد كه از وي آنها  با شجاعت در سردستگي حركت كند گرچه خود را



اشت كه بداند عقل دآنقدر  وجودي كه مرد ضعيف و صلح جويي بود ولي پيروي كنند زيرا با
لحظه با مقاومت كمي كه از طرف نيروهاي ترسيده ي برادرش مواجه  هرگونه حمله در اين

، روز آن  مصيبت آميز و فاقد دور انديشي افرادش در اوايل بعدازظهر اما حمله، خواهد شد 
 نسروصداي كر كننده شليك گلوله ها كه تا كنون حاكم بود و باالتر از همه منظره كشته شدگا
 و زخمي شدگان خودشان شجاعت نيروهايش را از بين برده بود و به تهديد و به درخواست

   . را به پيشروي ترغيب كندآنها  نتوانستآنها 
چطور نمي فهميد تنها كاري  به خاطر مسيح:  دان از ميان دندان هاي به هم فشرده اش غريد
محل به يك كشتارگاه تبديل شده  ؟ وندشآنجا  كه بايد انجام دهند اين است كه قدم زنان وارد

.  اند يا در حال مرگ مي باشند كردهگير آنجا  حداقل نيمي از اين شياطين بيچاره در. است 
بگيرند يا شايد هم حرامزاده هاي ترسو  راآنجا  بدون شليك حتي يك گلوله مي توانند احتماالً

چرا بايد از ما انتظار داشته باشند  اصالً. بگيريم  انتظار دارند محل لعنتي شان را هم ما برايشان
را انجام ندهند خيال مي كنم آن آنها  نمي دانم ولي اگر .دهيم  كه كار كثيفشان را برايشان انجام

  ! كنيم ما بايد تالش
خاكستر باروت سياه شده ي افرادش كه از فرط خستگي از پا  او به صورت هايي كه از دود

روز به آراستگي تمام براي همراهي يك پادشاه به آن  ايي كه صبحه لباسآن  درآمده بودند و
تبديل شده بودند نگاهي انداخت و دانست كه بدون  شمشتي ژنده پو تن داشتند و اكنون به

تعداد انگليسي ها بسيار كم بوده و همين تعداد كم هم . پيشروي كند  نمي تواندآنها  حمايت
بود حتي بتوانند اثري مختصر بر پادگان داغان مارسي  بودند كه مشكل بقدري خسته و پريشان

روحيه مي گرفتند و مجددا شليك مطمئناً  آنها مدافعان با ديدن وضع پريشان وارد كنند بلكه
به  ا حركتي عجيببخانه ي خراب شده  هوا داشت تاريك مي شد و اين حال با. مي كردند 

محكم نبود ولي اكنون كه باد متوقف كامالً  رباال و پايين به حركت درآمد مثل اينكه زمين زي
بازوي  پانسمان . كه چرا بي حركت نمي ماند شده بود بايد بي حركت مي ماند او نمي فهميد

 چپش با خون نيمه خشك شده به دستش چسبيده بود و بازو بندي كه باالي زخمش بسته
.  ايجاد ناراحتي مي كرد شده بود آزار دهنده بود و داشت درون گوشش فرو مي رفت و برايش

 سعي داشت انگشتان دست چپش را حركت دهد و دان با خود فكر كرد اگر كسي در خانه زنده
ديگر  اگر چنين باشد پس. از در و پنجره به بيرون مي افتد شايد هم مرده اند حتماً  مانده باشد

 تمام نمايند و كار را افسران همراهش محل را خودشان اشغال نكنند دليلي وجود ندارد كه او و
  . كنيم بهتر است خودمان تمامش: دان همچنان با گيجي به فكرش ادامه مي داد . 



كمك جراح  ... امت... تا بروم و نگاهي بيندازم شايد بشود تمام  صبر كنيد:  با صداي بلند گفت
ما راه . ما هم نمي رويم . نمي روي  نه:  او را كه داشت ضعف مي كرد گرفت و با غضب گفت

ما برمي . توانند بقيه را به تنهايي انجام دهند  خيلي خوب ميآنها  را برايشان هموار كرده ايم و
د دادن يك ند برايمان بكننكمترين كاري كه مي توان.  هم به روي اسب هاي خستهآن  گرديم

بهتر  است و هر چه زودتر به عرشه ي كشتي مان برسيم راهنماي معتمد و تعدادي اسب مناسب
  . است

زخمي روي يك گاري كه  افراد سالم بر روي اسب هاي اصطبل شخصي سلطان و چهار افسر
نيروهاي سلطان بدون  پشت سرشان. غژ غژ كنان توسط گاو نري كشيده مي شد بازگشتند 

مردگان را روي زمين  . بزنند توجه به تلفات و مصدومين آماده مي شدند كه براي شب چادر
هاي شكسته مارسي رها كرده بودند و زخميان را به حال خود گذاشتند تا با درد ديواره  كنار
  . زحمت خود را در پناه تاريكي هوا به كناري بكشند و

دان كه خون زيادي . و سخت بود  ولي ناراحت كنندهآرام  سفر بازگشت براي نيروهاي بريتانيا
ي كشتي اچشمش به نور چراغه تيوق. بخش عظيمي از مسير را بيهوش شد  از دست داده بود
شگفتي احساس نمود كه  اه منعكس شده بود افتاد باگها خاكستري لنگرآب  خودش كه بر

و پانسمان شود و  او بي صبرانه تسليم شد كه زخمش شسته. راحت و آسوده خاطر شده است 
تر باشد به رامآايامي آينده  بمحض پايان گرفتن عمل نامطبوع با اين آرزو كه حداقل روزهاي

صفتي را مي شد به  اما او اشتباه مي كرد چون براي توصيف روزهاي بعد هر. زيد ختختش 
  .آرامش  كار برد جز

 شهروندان عصبي در مقابل. صبح داغ و بي باد بود و مغازه هاي شهر همچنان تعطيل 

 پر كرده درهايشان ميله گذاشته و كركره هايشان قفل شده بود و جمعيت زيادي لنگرگاه را

 در اردوگاه نزديك مارسي. بودند و پول هاي زيادي براي خروج از جزيره پيشنهاد مي كردند 

 پس پيامي فوري به. اعليحضرت سلطان همچنان در ترغيب نيروهايش به پيشروي ناكام ماند 

 سرهنگ . نمود ي علياحضرت ملكه راايا فرستاد درخواست كمك نيروهنكنسولگري بريتا
خب خيال مي كنم ناچار . بكشيم آب  گليمش را ما برايش از مي خواهد: ريد غادواردز 

  . كار چه خواهد شد هستيم اگرچه معلوم نيست عاقبت
چهار تن از مردان . همين طوري اش هم خيلي پر درد سر شده است :  گفت فرمانده ي آسيه

ا مي داند تلفات تن از افراد او كشته يا زخمي شده اند و فقط خد خودمان زخمي و شصت



چه كمكي مي خواهيد . براي يك كشمكش جزئي چندان بد نيست .  طرف مقابل چقدر است
  ؟! قربان برايش بفرستيد

فرمانده با . هر تعداد كه شما براي تسخير محل مقتضي بدانيد .  د فرماندهربستگي به شما دا
ن ديروز عصر مي توانستند شنيده ام يك افسر جز و يك دوجين ملوا طبق آنچه كه:  تنفر گفت

ساعت وقت داشته اند كه خود را جمع كرده و  24شورشيان بيش از  كار را تمام كنند اما
با اجازه ي ، اوه خب ببينم چند نفر مي توانم جمع كنم . بازسازي كنند  دوباره نيروهايشان را
  . درا روانه خواهم كرآنها  طلوع اولين اشعه ي بامداد شما فردا صبح پس از

 ديگر به قصد اردوگاه سلطان سپيده دم روز بعد شاهد عزيمت يك گروه ملوان نيروي دريايي
قبضه خمپاره  12ملوان مسلح به  افسر جزء افسر ارشد و يكصد 12گروه اين بار شامل . بود 

 و خجل و پيروانش راباتي مجيد را عص سلطانآنها .  انداز به فرماندهي افسر ارشد آسيه بود
قابل مالحظه اي با ديدن نيروهاي كمكي  و ناراحت يافتند و گرچه سنگيني جو به طورعبوس 

مله به نيروهاي حدر آنها  حاضر به همراهي سبكتر شد ولي تنها سلطان و سه تن از وزرايش
كردند كه به سمت مارسي حركت مي نمايد و با  شكست خورده شدند و بقيه ي سربازان تماشا

هيچ صداي شليكي بلند نشد نيروهاي پيشرو در  شليك گلوله شدند ولينگراني منتظر شنيدن 
دقت از تلسكوپ خود به ساختمان ويران شده  افسر فرمانده با. كنار نخلستان مكث كردند 

چيزي حركت نمي كرد و او نتوانست هيچ اثري از  نگاه كرد اما جز تعدادي الشخور بي حال
لذا نيمي از مردانش را به عنوان ، تدافعي محتمل بود  چون وجود يك كمينگاه. منافقان ببيند 

ازه اندازان به جلو فرستاد اما مارسي متروك بود و پخم ه را در پناهيقبذخيره نگه داشت و 
يم روز تمام نچون كالغ ها و الشخورها و سگ هاي وحشي  حتي اثري از مردگان هم نبود

اليكه موش هاي صحرايي و روباه ها و مي كردند در ح بود كه از اجساد خاك نشده تغذيه
بوي تهوع آور . براي نظافت منطقه به اتمام رسانده بودند  راآنها  پليگ ها در شب كار ناتمام

داي بال زدن يكنواخت يك ميليون مگس سكوت را صو  فساد در هواي داغ پخش شده بود
  . مي شكست

مي ترسيد سكوت را بشكند و  نكهسلطان مجيد نگاهي به اطراف انداخت و زمزمه كرد مثل اي
همبازي او بودند برادر و  يا شايد هم تنها با خودش حرف مي زد با كودكاني كه در بچگي

چقدر زنده و . شاد بود . اين خانه زماني چقدر زيبا بود :  خواهراني كه سعي در خلع او داشتند
گشت و با صدايي بلند و منتظر نيروي دريايي بر بعد به سوي مردان ساكت . تحرك بود پر

خواهم حتي يك ذره  منفجرش كنيد و با توپ هايتان با خاك يكسانش كنيد نمي:  فرمان داد



درختان و علف ها دوباره  بگذاريد ويران شود و بعد شايد روزي. باقي بماند آن  ز سنگ هايا
 ور شديدغيربرجسته در ن بعد با ژستي حقيرانه و. را در خود مخفي كنند آن  رشد كنند و

نابودي بقاياي خون آلود  به اتفاق وزرايش منطقه را ترك كرد و صبر نكرد كه شاهدآفتاب 
 روز روشن سايه انداخت باشد مارسي در انفجارات نابود كننده و تاريكي كه براي لحظه اي در

.  
 بيت الرأس شهر سرهنگ ادواردز و فرمانده آدامز از كشتي آسيه كه نيروي دريايي را تا در

شهروندان به  همراهي كرده بودند قبل از اينكه بتوانند باعجله برگردند تا اقداماتي براي امنيت
اكنون آماده تسليم  عمل آورند با خبر خالي شدن مارسي از شورشيان در پناه تاريكي و اينكه

و  پيروانش او را ترك گفته به سلطان هستند مواجه گرديدند و نيز خبر اينكه وليهعد كه اكثر
  . است ر برگشته و اكنون نيز مخفيهناچار مخفيانه به منزلش در ش

  . ستافكر نمي كنيد اين ها تنها يك شايعه  شما كه:  فرمانده آدامز پرسيد
داشته ام و  نه فيروز بهترين جاسوسي است كه تاكنون: سرهنگ ادواردز سرش را تكان داد 

تنها يك  خب. صحت داستان مطمئن باشي اگر او بگويد كه برغش برگشته است مي تواني به 
  . است كار براي انجام دادن باقي مانده و هر چه زودتر انجام دهيم بهتر

  ؟ قربان چه كاري-
سلطان دم در خانه بگذار و پيامي فوري براي اعليحضرت  يك گارد قوي از بلوچ هاي-

مي تواني يك افسر و اگر . اختيار دستگيري وليهعد بفرستد  بفرست و بخواه كه كسي را با
شب بگمار تا ديگر شاهد تكرار چرند و باتي را هم به نگه حدود نيم دوجين از افراد خودت
خيال نمي . از زنان به قصر تحت عنوان ديد و بازديد نباشيم  مسخره اجازه ي ورود يك دسته

  . ي ورود دهند كنم افراد تو به كسي اجازه
 همين االن رفته و دستورش را خواهم داد. خروج كسي  يا حتي:  مهيب گفت فرمانده با لحني

نبايد بگذاريم كه يك بار ديگر از چنگمان در . كه از دوشم برداشته شد  متشكرم باري است .
نامه را مي نويسم و بعد به قصر برمي گردم تا منتظر نمايده اعليحضرت براي آن فوراً .  برود
ا عقل داشته باشد كسي رآنقدر  خواهد بود اميدوارمكار ساده اي ن. عمل دستگيري شوم  انجام

تدبير  بفرستد كه صاحب شهرت بوده و حس احترام برانگيزد نه يكي از پسر بچگان خام و بي
  . به درون هم راهش ندهند اصالًدربار سلطنتي را كه 

نزديكشان سيد سعود بن جليل مردي  مجيد يك پسر بچه سلطتي نفرستاد بلكه يكي از اقوام
اسكورتي از دويست مرد و فرماني مبني  ابميانه سال و بسيار محترم را در نيمه شب ، مهربان 



كه ممكن آنجا  ولي زير فرمان قيد شده بود تا بر دستگيري وليعهد شورشي به هر قيمتي فرستاد
  . پايان برسد است اين تسليم براي وليعهد محترمانه به

سالم كرد ولي اعالم محترمانه اش مبني بر اينكه مي  نزاكتي موقرانه سيد سعود به سرهنگ با
  . منزل برغش بروند و آن هم تنها سرهنگ را از جا پراند بهفوراً  خواهد

فقيدمان كه  ماست و پسر اما ما نبايد فراموش كنيم سرهنگ عزيز كه او هنوز جانشين سلطان-
ه پاي حساب او را وارد بهشت آوردنش ب شااهللا بدوننا خداوند باالترين اجر را نصيبش كند و

محترمانه  خواسته ي اعليحضرت اين است كه به برادرش موقعيت تسليم . مي باشد، فرمايد 
 ددانيم كه سي ما مي. بروم آنجا  ا و بي اسلحه بههداده شود و به اين دليل است كه من بايد تن

با نيرو دستگير  او رابرغش و پيروانش اسلحه هاي بسياري با خود دارند و اگر من بخواهم 
هم خونريزي  همين طوري. اجتناب شود آن  يد آتشي بگشايد كه بايد به هر قيتي ازاكنم ش

ببيند كه  سيد برغش هستم و اگر تنها به منزلش بروم واز من مسن تر . زياد انجام شده است 
ارم گوش دهد د سلحه اي دارم و نه محافظ مسلحي شايد مرا بپذيرد و به آنچه براي گفتنانه 

  . من اميدوار هستم چيزي است كهآن  و با قبول شرايط اعليحضرت خود را به من تسليم كند و
 كرد او چنين كاري نخواهد:  با لحني تند و صدايي كوتاه ولي با اطمينان گفت سرهنگ ادواردز

. 

د به او موقعيت دارم كه شايد شما اشتباه كنيد ولي به هر حال باي ؟ اطمينان فكر مي كنيد نكند-
اگر به دشمني آنكه  اميد شود و در اين مورد ضرري به كسي نمي رسد  به جام اين كار دادهنا

ادامه ي خشونت و گرفتن جان هاي  را بهآن  پيشنهاد راه عقب نشيني محترمانه اي بدهي شايد
  . بيشتري ترجيح دهد و انجامش دهد

  ؟ بنمايد و اگر رد-
اما امشب به . گرفتنش بزور نداريم كه اين امر را به شما مي سپارم  موقع چاره اي جزآن  در-

رسمي تر كه رويش زردوزي شده  او لباس سفرش را با لباسي . كرد روش من اقدام خواهيم
  . بود عوض كرد 

  ؟ شرايطي را به سيد برغش پيشنهاد داده اند اعليحضرت چه:  سرهنگ ادواردز ناگهان پرسيد
 را روي شانه اش مرتب كرد و ريش خاكستري اش را صاف نمود و سعود بن جليل عبايش

برادرشان بگويم به اعليحضرت سلطان كه خداوند حفظشان كند از من خواسته اند كه :  گفت
  . شد شورشي نكند بخشيده خواهدآينده  رقم هر چه كرده اگر قول بدهد در علي



اد شما را رد كند چون پيشنهادي اميدوار باشم كه پيشنه پس فقط مي توانم:  سرهنگ غريد
پايبند نخواهد آن  و اگر شرايط را بپذرد بيشتر از يك هفته به نامعقول تر از اين امكان ندارد

  . خيال مي كردم اعليحضرت ديگر متوجه مسايل بشوند.  بود اگر نه حتي يك ساعت
اعليحضرت  : زير لب گفت سعود شانه هايش را باال انداخت و با لبخندي كوچك و خسته

  . سلطان مرد صلح جويي است
تيپ مرداني است كه آن از دقيقاً  اعليحضرت:  سرهنگ ادواردز خشمگيم و بدرشتي گفت

حريصانه  هر كسي كه صاحب چيزي است كه ديگران. محرك خشونت است ، ه صلح بميلش 
را آن  د و ياده را انجامآن  هستند بايد احتياط هاي منطقي براي حفظآن  در طمع دستيابي به

،  تعداد افراد صديق به ايد از كشف اينكهنبوقتي هيچ يك از اين كارها را نكند  واگذار نمايد و
  . ايرادي بگيرد، دزد هم خلق شده 

هم بد و هم وقيح مي  رهنگ راسسيد سعود بن جليل دستانش را با ژستي كه گفته هاي 
رفت كه تقاضايش را با آرامش  ب بادانست و هم قبول مي كرد تكان داد و بعد در ميان ش

 مارسي هيچ درسي شكست. خودمنش و بي پروا مطرح كند كه بي نتيجه بود ، ناچار ، مردي 
وتاج  دعليه برادرش برانگيز به وليعهد نداده بود و او همچنان معتقد بود كه مي تواند جزيره را

 ه مي دانست نه چيز ديگراشتبا بهساحو تخت را بدست آورد و شكست مارسي را نتيجه يك م
 گزافه گو و تحقير كننده بود و سعود ناچار شد با حقارت و با افسوس از، هيجان زده  او .

 اينكه مأموريتش خطايي فاحش بوده و اينكه هم نسبت به موقعيت و هم خود وليعهد قضاوت
ح آمده چون اين موضوع كه سفير سلطان تنها و بدون سال. برگردد ، غلط كرده بوده است 

بطور كه بالفاصله اشاره داشته بود و حامل شرايطي بود كه كنسولگري بريتانيا هم  است
 از از او مي ترسد و همهم برغش را متقاعد كرد كه برادرش ،  تساكريمانه  احمقانه اي زيادي

پس با پايداري و ، خودش نامطمئن است و گرنه به اقدامات جدي تري دست مي زد  موقعيت
  . خره مي تواند بازي را ببردباال لجاجت

را با آنها  را درك نمي كرد و هميشهآنها  اغماض و شفقت كلماتي بودند كه برغش هيچ گاه
مگر اين  ضعف اشتباه مي گرفت و اكنون حتي بيش از پيش مطمئن بود كه حق داشته چون

بدهد كه  قولمجيد نبود كه به طلب رحم آمده بود و التماس مي كرد كه معذرت بخواهد و 
برادرش  اگر . خوب باشد مثل اينكه او بچه ي شيطاني است كه مي شود با شيريني گولش زد
  . باشد نمي تواند بيش از اين سختگير باشد پس بايد در موقعيت خطرناكي قرار گرفته



كه :  او در صورت سعود خنديد و گفت. نمي ترسيد  اصالًديگر  برغش پشيمان نبود و اكنون
.  اين راحتي گولش بزند او هم به اندازه ي مجيد بايد احمق باشد ال كرده مي تواند بهاگر خي

زرد رنگ صبح با اندوه به قصر بازگشت تا گزارش شكست  نماينده سلطان در طلوع
  . بدهد ماموريتش را

ناراحت را پشت سر گذاشته بود و به طور نامنظم در اتاقك كفش  سرهنگ ادواردز كه شبي
به شما گفته بودم و به :  همين دليل اخالق خوشي نداشت گفت رت زده بود و بهكن قصر چ

باور  اصالًمرد جوان مي فهمد و آن  تنها چيزي كه. متأسف هستم  همين دليل نمي گويم كه
اول سخت روز اگر اعليحضرت از . احترام قائل است آن  براي هم قدرت است و تنها، دارد 

.  اتفاق نمي افتاد و جان هاي بي شماري نجات پيدا مي كرد وقايعگرفته بود هيچ يك از اين 
را درك نمي كنند آن  اين دنيا صحبتي از رحم و شفقت كرد چون نبايد با امثال برغش در اصالً

؟ مي دانيد كه من  حاال چه مي خواهيد بكنيد. گذارند ي ضعف م را به حسابآن  و هميشه
  . ي توانم وارد عمل شومسلطان نم بدون يك دستور مستقيم از

موفق نمي  اگر. دستور را به شما بدهم آن  من از طرف سلطان اختيار دارم كه: سعود گفت 
صالح مي  موفق نشدم و اكنون نوبت شماست كه آنچه. شدم بايد كارها را به شما مي سپردم 

  . دانيد انجام دهيد
در عوض تعظيمي . م بود ادواردز جلوي خودش را گرفت كه نگويد ديگر وقتش ه سرهنگ

نهار دير ، بد اقصر را به قصد كنسولگري اش ترك نمود كه چند ساعتي بخو كرد و با عجله
  . بگيرندغفتاً  ترتيباتي بدهد كه منزل وليعهد را وقتي را بخورد و

و ستوان الرمور هنوز در  برنگشته بود ولي دافوديلبيت الرأس  نيروي دريايي هنوز از
وقت حالش بهتر شده آن  تا و سرهنگ ادواردز اميدوار بود كه الريمور جوان لشگرگاه بودند

گروه را براي رهبري در خشكي  باشد و بقدر كفايت نيرومند شده باشد تا بتواند مسئوليت يك
هوليس به او سر زد تا از ناتائيل  آقاي او در حال تهيه پيامي به ستوان بود كه. برعهده بگيرد 

هوليس آقاي  پراكنده بود و شايعه در شهر 50حداقل  . شود شورشي مطلعموقعيت نيروهاي 
هستند پس فكر كردم بهتر است در  د همه با هم متفاوتند و هر كدام بدتر از قبلياتوضيح د

  .ند شما اوضاع را تا حدي مرتب كرده ا شنيده ام پسران نيروي دريايي. تحقيق كنم آنها  مورد
تأييد  كه توسط سرهنگ ادواردز بيان شد گوش كرد و پس ازاو با دقت به شرح وقايعي 

اينكه مي  اقدامات پيشنهاد شده براي اولين بار پس از چندين روز پياپي با خيال راحت از
گرچه همسرش  را ترك كرد اماآنجا  تواند خانواده ي نگرانش را با اخبار خوشي شاد كند



تركيد فوراً  يرمنتظره بود چون بغض كريسيغكامالً  خوشحال شد ولي اثر خبر بر روي دخترش
  . و اتاق را با عجله ترك كرد

 ؟ آمده چه باليي سر اين دختر:  پدرش كه به طور قابل مالحظه اي تكان خورده بود پرسيد
 فكر كنم فقط عصبي باشد براي همه ما خيلي:  ؟ همسرش عذرخواهانه گفت مگر مريض شده

نداشتيم  ليك ها نمي شد كه خانه را ترك كرد و كره و شير همشآن  با تمام. ناراحت كننده بود 
  . عصبي و ترسيده بودندكامالً  و مستخدمان هم

شود و به همين دليل هم  مردك برغش برندهآن  اگر از من بپرسيد مي خواسته: كلي گفت
  . ناراحت شد

وليعهد به مارسي  ندروز كه عمويش جريان فرار داستان مانآن  از. تنها هيرو بود كه هيچ نگفت 
دريافته بود كه ساده  شوكه شده بود زيراعميقاً  را تعريف كرده بود به طور مشخصي ساكت و

 كردن جزيره مطرح نبوده و لوحي كرده است و اينكه هرگز مسئله فرار برغش از مرگ با ترك
شان داده ندرك اينكه حماقت  به اودروغ گفته شده تا او را وادار به همكاري كنند وعمالً 

بدون خونريزي بود كه ترز زماني در  بسيار نامطبوع بود اما بدتر از همه درك معناي انقالب
كه نتيجه اش انتقال قدرت طي  رزودگذ يك كوتاي كوتاه: افاضه ي كالم كرده بود آن  مورد

موجب غارت و بلوا و فلج شدن  كه اينك... چند ساعت و بدون شليك حتي يك گلوله است 
  . شده بود ي عادي شهر و قتل وحشيانه يك بازرگان محترم هنديزندگ

خبر قابل اعتمادي نشنيده بود ولي هيرو از ميزان تدارك مارسي و  طي چند روز گذشته هيچ
وقتي مستخدمان كنسولگري شايعاتي از حمايت  اش آگاه بود و قدرت تسخير ناپذيري

كه مجيد نمي تواند برنده باشد آمد  نظر سلطان مي گفتند به گسترده از برغش و ترس حاميان
  . كه خبر كناره گيري اش را بشنود و هر ساعت انتظار مي كشيد

انگلستان تقويت  خبر اينكه ارتش ناراضي مجيد با يك دسته كوچك از افسران نيروي دريايي
مارسي شكسته  آمده و ديوارهايوارد شده و نبردي سخت درگرفته و تلفات سختي به پادگان 

و اين گزارشات كمتر  غيرمنتظره بودكامالً  كرده استآنجا  وليعهد و يارانش را وادار به ترك و
بنشيند آنجا  نات مي تواند او نمي توانست بفهمد كه چگونه عمو. از كريسي او را نترسانده بود 

مورد اقدامات سرهنگ  جداي بيان رضايت در. را به گونه يك بدشانسي بيان كند آن  و
  . بدهد ردز كه قصد داشت فرماني به منظور دستگيري فراريادوا

كريسي عكس العمل كمتر احساساتي نسبت به خبر نشان داد و علت  شايد هيرو در مقايسه با
عميقاً  اخيرا نسبت به شاهزاده جوان احساس همدردي كمتري مي كرد اما اين بود كهآن  واقعي



محض اينكه توانست معذرت خواست و به  با پريشاني دخترعمويش همدردي مي كرد و به
اما در اتاق كريسي قفل بود و به التماس هيرو براي اينكه . را دلداري دهد  طبقه باال رفت تا او

  . كند جوابي داده نشد در را باز
ناآگاه از اينكه اتاق خالي بوده و دختر . تالش برداشت و دوباره پايين رفت  هيرو دست از
  . در نيمه راه لنگرگاه مي باشد حال حاضر عمويش در
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صورتي و سبز و طاليي رنگي بود و خيابان ها به علت تابش شديد نور  آسمان غروب
بيرون مي  با نزديك شدن شب مردم از خانه هايشانمعموالً .  بسيار داغ نوزيدن باد خورشيد و

خنك گردش كرده و با هم صحبت كنند اما امروز تعداد زنان و كودكاني كه  آمدند تا در هواي
بقدري و همه عجله داشتند ظاهراً  مردان هم. خيابان ها قدم مي زدند بسيار كم بود  با تنبلي در
 اب دارشنقخاكستري  بودند كه تنها يك نظر كنجكاوانه به زن سفيد پوستي كه كاله در شتاب

  . شدند موسليش را مي پوشاند و بخشي از صورتش را پنهان مي كرد انداخته و رد مي لباس ،
پياده بيرون نيامده بود و در مواقع ديگر حتي فكر پياده آمدن بدون  هرگز تنها و قبالًكريسي 

وست از خيابان هاي كثيف و شلوغ كه از عابران تنه بخورد و نگاه مردان تيره پ همراه از ميان
يك دوجين نژاد مختلف شرقي را تحمل كند او را مي ترساند ولي اكنون به اين مسايل فكر 

در عمل . او تنها در فكر چگونگي رسيدن به دافوديل و صحبت با دان الريمور بود . كرد  نمي
در سر پلكان اسكله حاضر دافوديل  شد كه كار ساده اي است چون كه كرجي باركش ثابت
علي رقم يكه اي كه از ديدن . او خانم كريسيدا را از روي قيافه مي شناخت . ظر بود منت بود و

اين ديدن دان بود كه مشكل بود  . خورد بدون اشكال راضي شد كه او را به كشتي برساند او
كابينش زد با چنان لحن تندي جواب داد كه كريسي از ترس اينكه  چون وقتي سكان دار به در

  . نشود راهنماي مردد خود را با عجله كنار زد و وارد كابين شد ديدنشمبادا حاضر به 
هيچ تالشي براي پنهان كردن  دان هم به اندازه ي سكان دار از ديدن كريسي يكه خورد ولي

در موقعيت نامناسبي گير را  را به حساب اين گذاشت كه دانآن  تعجب خود نكرد و كريسي
يك حوله حمام گذاشت  و چيزي را كه كريسي به حسابانداخته چون پيراهنش را نپوشيده 

به چنين جزئياتي توجه  بود كهباتي عآن  با عجله روي شانه هايش كشيد ولي كريسي بيش از
به اندازه ي كافي خالف  كند و در حال حاضر بدون همراه خودش در اين ساعت نامناسب روز

  . جلوه دهد بي اهميترا موضوع الريمور  قاعده بود كه لباس غيررسمي ستوان
مبهوت افسر فرمانده اش بود با عجله برگشت و در كابين را پشت  سكاندار كه ملتفت حالت

دانم كه نمي بايست مي آمدم اما وقت شنيدم كه چه اتفاقي  مي:  كريسي گفت. سرش بست 
  . بايد تو را مي ديدم افتاده بقدري آشفته شدم كه

كريسي  حالتي در چهره اش بود كه. د خيره شده بود درسكوت اخم آلو وبه ا دان همچنان
  ؟ خوب است حالت:  بتندي گفت

مثل اينكه به طور غيرقابل باوري حرف فوق . ناگهاني صورت دان شد  كريسي متوجه تغيير
  . كه بشود باور كردآن  حرفي خوب تر از العاده اي زده باشد



 باشيآن  اي نيست كه بخواهي نگرانمسئله . چيزي نيست حالم خوب است :  دان لرزان گفت
. 

چطور مي تواني چنين حرفي بزني ؟ شايد تو برايت مهم نباشد ولي :  كريسي با آشفتگي داد زد
  . هست براي من

. نمي دانستم كه اينطور حس مي كني . ارزشش را داشت  ؟ پس هست:  دان با عالقه پرسيد
  . دهي اهميت مي اصالًنمي دانستم كه 

بر سر همين موضوع با هم دعوا كرديم و خيلي خوب . دانستي  ؟ تو هميشه مي ينمي دانست-
من تغيير نكرده ام به همين دليل به اينجا آمده . احساسي دارم  مي دانستي كه در موردش چه

  ! را انجام دهيآن  نمي تواني انجام دهي نبايد ام بگويم چنين كاري را
گويا :  محتاطانه پرسيد.  سكوتي غريب داد پرتو شادي در چشمان دان جاي خود را به

  ؟ كريسي اشتباهي كرده ام براي چه اينجايي
 سرهنگ ادواردز. را انجانم ندهي آن  كه التماس كنم. بخواهم نكني  همين االن گفتم كه از تو

 آن دستوري بدهد يعني اينكه او جزو نيروي دريايي نيست يا چيزي مثل نمي تواند به توواقعاً 
تواني لنگرگاه را ترك كني و بگويي در محل ديگري به تو نياز است نمي  تو هميشه مي كه. 

 در راهآنها  مي تواني بگويي كه شنيده اي يكي از. ر كني اتاجران برده را شك ؟ تو بايد تواني
است و اينكه وظيفه ي توست كه مانع شوي ديگري  ماداگاسكار يا خليج يا هر جاي . اوه ...
ار كشور تو نيست و بزنگ. كار وظيفه ي تو نيست  ولي اين؟ ي تو هم هست مگر نه وظيفه  و

  ! نداري كه دخالت كني هيچ ارتباطي هم به تو ندارد تو هيچ حقي
دان بسيار پير به نظر . الي به او نگاه مي كند خشد كه دان به طرز عجيب و تو كريسي متوجه
يا شايد بيست آمد  به اين شكل در خواهدده آين كريسي فكر كرد كه در ده سال مي رسيد و

  .آينده  سال
بنشينم و بدون اينكه منتظر اجازه ي كريسي شود نشست و با  مرا مي بخشي اگر:  دان گفت

فكر مي كنم بايد كمي منظورت :  به دور خود پيچيد و گفت دست راستش حوله را محكم تر
يك حالت عجيب و  ؟ ام دهم يا ندهماست كه مي خواهي انج چه كاري. را روشن تر بگويي 

. شك نگاهي به دان كرد  با. بيگانگي در صداي دان وجود داشت كه كريسي را دستپاچه كرد 
شوك و تعجب درك كرد  هرگز نشنيده بود كه كسي با چنان صدايي صحبت كند و با كمي قبالً

تبديل شده بود كه  او ناگهان به غريبه اي. كه دان ديگر يك دوست نيست يا حتي يك آشنا 
ولي . نگاه مي كند  غريبه اي كه با چشمان بدون احساس به او. در موردش هيچ نمي دانست 



به خود اطمينان  مردي كه زماني از عشقش، فردي كه خيال كرده بود نباشد آن  اگر او ديگر
آيا ؟ و اگر درخواست مي كرد  چگونه مي توانست از او در خواست لطفي كند، كامل داشت 

  ؟ نمايد را برآوردهآن  هيچ دليلي وجود داشت كه
درون كابين كوچك و شلوغ به طور غيرقابل تحملي برايش  كريسي احساس كرد كه هواي

با ژستي عصبي عقب زده و به روبان كالهش كه زير  نقاب صورتش را. نگين شده است س
خورشيد به افق . شد كه گويي مانع تنفسش مي با چانه اش گره خورده بود چنان چنگ زد
نور آبي كمرنگ  ناگهان كابين پر از . خود مي برد نزديك تر مي شد و رنگ طاليي روز را با

  . مي شد صداي امواج كه به نرمي زنجير لنگر را لمس مي نمود به وضوح شنيده .شد 
  ؟ خب:  دان پرسيد

د دوباره مكث كرد لبانش را بع ... به ما گفت ... گفت پااپ  : كرد كريسي با عدم اطمينان شروع
  . زد گاز گرفت و با دقت روبانهاي كالهش را تا

  ؟ بله : د پرسيدشكننده نبود و قصد هم نداشت كه با كمك اصالًدان با صدايي كه 
سلطان حاضر نشده اند به افراد  سرهنگ ادواردز به او گفته كه افراد:  كريسي سرخ شد و گفت

  . شاهزاده حمله كنند
  ؟ است منظورت شورشيان: شكي تصحيح كرد دان با خ

آن  نه منظورم: برق مي زد به او انداخت و جسورانه گفت  كريسي نگاهي كه از عصبانيت
كاري نكردند تو و گروهي از آنها  او گفت وقتي. برغش است  منظورم حاميان شاهزاده. نيست 

 اين كار را كرده. را كشته ايد از مارسي بيرون رانده و بسياري  راآنها  مردانت آتش گشوديد و
  ؟ اي
  ؟ بپرسي مي خواستي همين را. بله كرديم -
و اينكه تو فردا  تادواردز به پاپا گفته كه شاهزاده به منزلش برگشته اس او سرهنگ ...نه من -

او گفت كه تو درست در مقابل منزلش سنگر گرفته و بر او . اش خواهي رفت  براي دستگيري
  ؟ همان طور كه در مارسي كرده اي آتش خواهي گشود

هيچ نگفت  كريسي دوباره به گونه اي اميدوارانه كه شايد دان انكار كند مكث نمود اما او
اولين  دستورالعمل هاي كنسول بريتانيا هنوز بدستش نرسيده بود و ايندليل كه بخشي به اين 

كريسي ناگهان به  . نداشت فتنكه حرفي براي گ يرا مي شنيد ولي بيشتر به دليلآن  بار بود كه
 گانه دست هايش را بلند كرد و به دان التماس نمود به نحوي كه قلبش پاره شد و روشي بچه

بيايد و از او درخواست هاي آنجا  چون كريسي حق نداشت بهاش كرد باتي حال عص در عين



بخاطر را ي يي كه كريساچيزه. چيزهايي كه او نمي توانست به او بدهد . بكند  غيرممكن
را آن  اگر هر درخواست ديگري كرده بود با خوشحالي. او متنفر خواهد كرد  نگرفتنشان از
 براي كريسي اهميتي داشت اما نه اين اصالًحتي جانش را فدا مي نمود اگر . كرد  برآورده مي

  ... را
 ني چوننمي تواني اين كار را بك. خواهش مي كنم . مي كنم  دان خواهش:  كريسي مي گفت

فقط چون كه تو ، ندارد بكشي  و امورشان هم ربطي به تو كه با تو جنگي ندارندرا هايي آدم 
. كس ديگري را ترجيح مي دهند آنها  باشد وآنها  حاكم خيال مي كني يك مرد ديگر بايد

و لزومي . اينجا كشور آنهاست نه تو . همديگر حل كنند  شان را بين بگذار خودشان مسايل
  . كني كه دخالت ندارد

  . من بايد از فرامين اطاعت كنم:  دان با لحني تند و كوتاه گفت
   . تو حق دخالت نداري اما-
  . دخالت نمي كنم از فرامين اطاعت مي كنم-
  ؟ چه نه باشداولي اگر دستور نادرست و غيرمنصف-
ريسي مي تواند ديگري از خشم و نااميدي فكر كرد كه چطور ك ؟ دان با حمله ي غير منصفانه-

مستأصل با قلب شكسته ، هم اينطور رنگ پريده آن  صحبت كند در مورد غيرمنصفانه بودن
كه او چقدر دوستش ، بداند  بايد، آن هم وقتي مي داند  ؟ داشتني شيرين و دوست، جوان 

زن ها از انصاف و ! غيرمنصفانه . دارد و چقدر برايش سخت است كه در برابرش مقاومت كند 
به عنوان اهرمي براي رسيدن به  بي انصافي چه مي دانند وقتي آماده اند كه از عشق مردانو 

  . نمايند اميالشان سوء استفاده
نمي داني در چه موردي حرف  اصالً؟  كسي قضاوت مي كند ؟ تو و چه:  دان با خشونت گفت

با . تار مي كني مورد چيزي كه نمي فهمي به روشي احساسي رف كريسي تو داري در. مي زني 
. نمي خواهم در مورد درستي يا نادرستي اين مسئله بحث كنم .  قلبت فكر مي كني نه با مغزت

  . ؟ و تنها نتيجه اش اين بود كه مرا آزردي آيد يادت مي، سعي كرده بودم  قبالً
نمي خواستي با خواهران  تو. چون داشتي متعصبانه رفتار مي كردي :  كريسي با حرارت گفت

آيد و مي ترسيدي كه من  شاهزاده دوست شوم چون تو و سرهنگ ادواردز از او خوشتان نمي
  . از دريچه چشم او ببينم فع او بشنوم و براي يكبار هم كه شده مسايل رانحرف هايي به 

نه مي ترسيدم كه درگير رابطه اي خطرناك و :  صدايي يكنواخت و بدون احساس گفت دان با
  . باشد ي و فقط مي توانم اميدوار باشم كه چنين نشدهغيرقابل نجاتي شو



همين است كه با شاهزاده همدردي مي كنم و معتقد هستم كه  اگر منظورت!  خب شده است-
ضعيف و پست و خودخواهي است و هيچ كاري آدم  مي دانند او از برادر وحشتناكش كه همه

  ... مي خواهد بهتر است وفقط براي خودش  ها را براي مردمش نمي كند و تمام پول
اين حرف ها را از خواهرانش  فكر مي كنم:  مكث كرد و دان خسته گفت ناو براي نفس كشيد

نمي توانم كمكت . برگردي  بهتر است كه به خانه. خوب نيست كريسي  اصالً.  ياد گرفته باشي
شب هم خارج امدافوديل  حتي اگر هم مي توانستم فايده اي نداشت چون اگر حتي با. كنم 

  . كرد شوم كس ديگري فرامين را اجرا خواهد
ا از پاپ. براي همين بود كه بايد تو را مي ديدم . آمده ام  براي همين اينجا. نه نمي كنند -

شما و خود كشتي هاي سلطان نمي توانند به  يساير كشتي ها سرهنگ ادواردز شنيده است كه
همين جهت است كه سلطان از سرهنگ ادواردز  نزديك شوند به به ساحلدافوديل  اندازه ي

 نميتواني. شود پس اگر اينجا نباشي همه چيز درست مي شود دان  خواسته از كشتي تو استفاده
ملتمسش زد و او با زمزمه اي كه  خون داغ به صورت زيبا و ... براي ؟ نمي كني ؟ براي

  !؟ من بسختي شنيده مي شد حرفش را تمام نمود براي خاطر
گونه اي جمع كرد كه گويي ضربه اي خورده است ولي حرفي  و متوجه شد كه دن خود را بها

را آن  قبالًادامه يافت درست مثل سيم ويولني كه براي نواختن  نزد تنها نگاهش كرد و سكوت
قرار داشت آنها  تاك ساعت جيبي طاليي كه روي ميز تحرير بين صداي تيك. كوك مي كنند 

او جوابي بدهد اما همين سكوت  دان خيال نداشت به . پر كرده بود فضا را و زمزمه ي امواج
اكنون بار ديگر تنها گونه هاي . آمد  سنگين عالمت رد شدن خواسته اش بود كه به كالم

. سرخ شده بود و در حال سوختن بود  بود كه داغ بودند بلكه تمام كل بدنش از شرمنكريسي 
 احتماالً. پس دان عاشقش نبود  . بود اش كرده بود كه رد شده او امري فردي را داخل خواسته

هم هيچ وقت نبوده و كريسي فقط خيال مي كرده است و همين طور هم خيال مي كرده اگر 
وادارش كند كه هر كاري كه مي  دان را روي انگشتانش بچرخاند وآن  كند به خاطر سعي

  . كرد يدا هوليس كه در خواست ميكرس-برايش انجام دهد فقط چون اين او بود خواهد
با اشك هايي كه در . توهين و تحقير مي لرزيد به هم فشرد  كريسي دستانش را كه از شدت

شرايطي نمي بايست بيرون مي ريخت مبارزه كرد و با  چشمانش مي درخشيد و تحت هيچ
. اهشي كنم بايد مي دانستم كه نبايد از تو خو، م ردك فكر مي: صدايي سخت و شكننده گفت 

دخالت در امور ديگران و  و همين طور از ؟ برند مگر نه بريتانيايي ها از گردن كلفتي لذت مي
چند روز . مقابله با مخالفانشان  اداره ي كشورهاي سايرين و فرستادن كشتي هاي مسلح براي



 به تو نزده بودند آتش گشودي پيش كه بر روي چند صد انسان بي دفاع كه هيچ صدمه اي
.  را كشتيآنها  كردي و اطاعترا ؟ تو فقط دستورات  حتي براي لحظه اي فكر نكردي كردي

هم زندگي مي  خانه زنآن  در همين كار را فردا انجام خواهي داد بدون اينكه توجه كنيدقيقاً 
 ؟ كه مانع تو نمي شود مي شود هستند و يك پسر دوازده ساله اما اينهاآنجا  مسخدمين. كند 
 را بدون مالحظه اي خواهي كشت همراه شاهزاده و تمام كساني كه در كنار او و نسبتها آن تو
با يك جالد فرقي نداري  اصالًتو . دستور داده شده است  فقط چون به تو . وفادار باشنداو به 

  . نبينمت اميدوارم كه ديگر هرگز
 مي فرستم كه به خانهكسي را :  صدايي خسته گفت كشيد و دان با او نقاب را روي صورتش

  . برساندت
  . متشكرم. مرا به خانه برساند  احتياجي به كسي ندارم كه-

 مگر اينكه بخواهي شنا؟ ولي به يك قايق كه احتياج داري :  خنده ي تلخي كرد و گفت دان
  ؟ كني

برخاست و با اين حركت حوله به كناري رفت و كريسي براي  دان با تالش محسوسي از جا
براي يك لحظه مثل اين بود . دان كه وبال گردنش بود افتاد  ي چپوار چشمش به بازاولين ب

كجا زخمي شدي . چطور شد !  صدمه ديده اي:  نفس گفت بي، كه قلبش متوقف شده باشد 
  !؟... در جنگ

ظاهراً  نگرانشان هستي و چون توسط همان موجودات بي دفاع بيچاره اي كه اينقدر. بله -
كه بداني تنها من زخمي نشدم  دشمن تو هم هستند پس برايت بايد تسلي باشدآنها  دشمنان
.  را به قتل برسانند و يا مجروح كنند ترتيبي دادند كه بيشتر از شصت نفر از مهاجمانآنها  چون

ويلسون فرستاد و به او آقاي  و به دنبال ان از كنار كريسي گذشت و در كابينش را باز كردد
  . منزل پدرش برسد اقبت نمايد كه خانم هوليس بهدستور داد كه مر
ملواني كه حامل نامه ي . را مي برد از كنار كرجي كنسولگري بريتانيا گذشت  قايقي كه كريسي

بود اتاق ستوان الريمور را در تاريكي عميق شفق يافت در حاليكه افسر  واردزدسرهنگ ا
بازوي دست راست خميده شده اش  نشسته بود و سرش را روي ميز و در ميان فرمانده اش

  . كرد پنهان
 پر رنگ مي شدآرام  روي جزيره ي سرسبز و درياي در حاليكه روشنايي كمرنگ صبح

مسلمانان . كه مؤمنين را به نماز فرا مي خواند  صداي مؤذن از مناره هاي مسجد برخاست
 ...ي زمزمه كردند كه مكه ايستادند و با فرمانبردار رختخواب هايشان را ترك كرده و رو به



با سايرين برخاست ولي پس  شعله هم . قربتا الي اهللا ... تو نماز بجاي مي آورم براي رضايت
روز آن  مي دانستند كه از خواندن نمازش براي خواب دوباره به رختخواب برنگشت چون

ود گذشته گريخته ب همان طور كه در بخش اعظمي از دو شب . خواب از چشمانش مي گريزد
همان آن  مجيد بود و از او از پنجره اش شاهد رفتار حقيرانه و رسوايي برانگيز نماينده ي. 

شبكه ي پنجره اش در  ازميجي  شبآن  وقتي در تعبيري را نمود كه برغش كرده بود و
به اندازه برغش مطمئن  تاريكي خم شده بود و جزئيات مالقات سعود را تعريف مي كرد او هم

كه رفتار مردي آن  بود كه اشته چنان پيشنهادي بزدالنه را رد كند چون واضحبود كه حق د
اميدوار است با ماليمت آنچه  بلكه رفتار كسي است كه مي ترسد و، دست برنده را دارد نيست 

  . آورد نيست به دستآن  را از طريق زور قادر به تحصيل
د و براي ربيدار بود و فكر مي ك دوباره قوي شد و در تاريكي با اين عقيده روحيه ي شعله

هنوز برايش غيرقابل قبول بود . دورنماي شكست را بپذيرد  برغش نقشه كشيد و حاضر نشد
جنگيده و از او متنفر بود را بر برادري كه دوستش داشت باور  كه پيروزي برادري كه عليه اش

ماموريت بي نتيجه  . شكست مارسي جايي براي اميد وجود داشت حتي هنوز هم پس از.  كند
. مخمصه وجود داشته باشد  بايد راهي براي خروج از اينكه ي سعود اين را ثابت كرده بود 

  . كند اين تغيير سرنوشت است كه شكست را به پيروزي مبدل مي
حاال در . خره به خوابي ناراحت فرو رفت و غلتيد تا باال خود پيچيد شعله تمام شب را به
خواند  نمازش را. خوابيده بود توسط نديمه اش بيدار شده بود  ساعت سحرگاه كه بسختي دو

تا به آستانه ي پنجره تكيه كند و هواي تازه را تنفس كند و  و به سمت پنجره لنگرگاه رفت
راه حلي براي مشكالت درهم پيچيده اي كه تمام شب فكر او را  كه صبح با خود نمايد آرزو

مي نمود و لنگرگاه پر از انواع كشتي  در سحرگاه شيري رنگ دريا . بياورد بخود مشغول كرده
در . تكان مي خوردند آب  تصوير خودشان در بر روي انعكاسآرامي  هاي مختلفي بود كه به

بسختي ديده و لنگرگاه محافظت مي كردند  جزيره ي تاريكي كه از ورودي، پشت كشتي ها 
را براي آن  شعله. ميد و نزديك مي شد خرا كوچك روي امواج ميباتي مي شد يك قايق باد

اين صاحب ويراگو دوست . شناختنش اخم نمود  ناگهان با يكي دو لحظه با تنبلي تماشا كرد و
عمالً  تنها مي توانست آرزو كند كه فراست شعله. محسوب مي شد آنها  مجيد بود پس دشمن

دشمن ، كافي براي مقابله  چون به اندازه ي اين لحظه را براي بازگشت انتخاب نكرده باشد
با اين فكر لرزشي خرافاتي شعله را در  . بود ورود يكي ديگر عالمت شومي پيش رو داشتند و

تعجب كرد  . ديگري برگرفت و دافوديل را ديد نگاهش را از ويراگو به سمتفوراً  و تبر گرف



برادرش لنگر ساحل درست در مقابل منزل  نشده است چون نزديكآن  متوجه قبالً كه چرا
و پنجره هايي كه كركرهايش را كشيده بودند  انداخته بود و توپ هايش را به سمت در ميله دار

شعله با حالتي بهت زده . جدا شد آن  پاروزنان از قايقي پر از مردان مسلح. نشانه رفته بود 
تنهايي به سمت  جدا شد و بهآنها  يك افسر دريايي از.  تماشا كرد پياده شدن مردان را از قايق

صدايش كه سيد برغش را به . كنار رفت كه او داخل شود  نگهبان بلوچ سلطان. دروازه رفت 
. اين زمان بود كه متوجه شد چه اتفاقي افتاده است  در تنها، تسليم شدن فرا مي خواند شنيد 

اقع از بين كه برادرش را دستگير نمايند و همه چيز در و مجيد از بريتانيايي ها خواسته بود
  . بود رفته

را در حالتي يافت كه بدنش را ديوانه وار تكان مي دهد و  سلمه كه وارد اتاق شد خواهرش
صورت زيبايش بقدري از غصه درهم رفته بود كه بسختي . كند  د و گريه ميزدستانش مي لر

ز تمام همه چي:  شعله گريه كنان گفت. شدت بغض گرفته بود  قابل شناختن بود و صدايش از
او دوباره گريه  ؟ آيد چه بر سر ما مي؟ حاال چه كنيم .  تمام شد! ورديم خما شكست . شد 

پايان نقشه هايشان را ديد و  سلمه با نگاه از پنجره كنان بدنش را به جلو و عقب تكان داد و
او تنها كسي بود كه حق .  حق داشتميجي  سلمه زمزمه كرد. روياهايشان و پايان اميدها 

همه ي . برغش قبول كند  گفت كه شرايط مجيد بزرگوارانه است و عاقالنه تر است كهو داشت 
  . ها محو مي شد  ما احمق و ديوانه بوديم و حاال صدايش در ميان صداي شليك گلوله

. و صدا تبديل شد  بود به تيمارستاني پر از سرآرام  آنقدر صبحي كه تا لحظه اي پيش به نظر
صداي صفير گلوله ها  وآنها  ره ها را هدف قرار داده بودند و صداي شكستنتنفگداران كرك

اي ه گريه، با افزايش آتش  . نبود چندان بلندتر از صداي فرياد مردان و جيغ زنان ترسيده
و از اتاق بيرون  تشعله هم شديدتر شد و دست هايش را بر روي گوش هايش گرف عصبي
به هر طرف كه نگاه . ها را خاموش كرد آن ي بود كه نمي شدتمام خانه پر از اصوات اما. رفت 
پشت  كرد زناني جيغ زنان در گوشه اي چمپاته زده بودند و سعي مي كردند كه خود را مي
در ميان صداي جيغ زنان و شليك بي رحمانه گلوله ها . ها و آويز ها مخفي كنند  پرده

و جاه طلبي هاي درخشان را شنيد و  او صداي زنگ پايان تمام روياهاي تب دار باالخره
 را ييهنوز توپ هاآنها  . براي برغش جز تسليم به انگليسي ها اميدي وجود ندارد دانست كه

 خانه نشانه رفته بودند استفاده نكرده بودند ولي اگر همچنان برغش تسليم نمي شد رو به كه
و  را به تكه هاي گوشتآنها  تمردان مخفي شده در پش هم استفاده مي كردند وآن  باالخره از



او بايد به .  را متوقف كندآن  خون آلود تبديل مي نمودند ولي اين نبايد اتفاق بيافتد و او بايد
  . فهماند كه تنها شانسش تسليم شدن است برغش مي

جيغ كشيد تا آنقدر  خم شد و از ميان فاصله ي باريك. به سمت پنجره ي كناري دويد 
حاليكه كلمات  اب دادند و صورت از شكل افتاده و در هم برادرش درخره به او جوباال

  . وحشيانه اي مي گفت ظاهر شد
تمام افراد منزلش بميرند و ترجيح مي دهد . نه او تسليم نمي شد مرگ را ترجيح مي دهد 

 هم بايد آنها .  انبرده ها و حاميانش، مستخدمان ، عزيز ميجي .  اما تسليم نشود شوندباتي قر
بله . هم بعد خيانتي كه به او شد آن  حداقل كاري است كه مي توانند انجام دهند اين.  بميرند
مرد سفيد پوست نقشه كشي آن از  او .هيچ كدام تقصير او نبود نه حتي يك ذره اش .  خيانت

به دليل ابلهي مردان .  داسلحه هاي بي ارزش را به او فروخته بود كلك خورده بوآن  كه
كه او وقتي خيال مي كردند . اسلحه هاي جديد استفاده كنند آن  كه بلد نبودند از بود الحارث

تازه او را به خاطر هم بعد . ضيح دهد يا مهمات ديگري بياورد وبرايشان ت ميتواندبيايد 
بگذار همه بدانند كه او هنوز . ميمونهاي حرامزاده آن .  دردنسرزنش ك حماقت خودشان

صداي مطمئناً  آنها.  داردزيادي ياوران  در شهرها و روستاها او هنوز .شكست نخورده است 
سو مي شتابند كه ملوانان خارجي را آن  شليك گلوله ها را شنيده اند و با عجله به اين سو و

  . ديد شعله خواهد. مجيد را بركنار كنند ، قصابي كرده 
ز ميان غوغاي آتش و گلوله هايي برادرش كه به طور ديوانه وار ا با گوش دادن به چرنديات
در ميان اسباب ها و وسايل فرو مي نشست و شنيدن صداي شكستن  كه فضا را مي شكافت و

وحشت زده متقاعد شد كه برادرش برغش تسلط خود را بر واقعيت  شعله، آينه ها و گلدان ها 
كه به تناوب در  شروع به گريستن كرد و دوباره با صدايي. شده است  از دست داده و ديوانه

شايد التماس هاي او بود  . ترس گرفته بود شروع به التماس و البه نمود واثر اشك و لرزش 
يا شايد بوي نحس مرگ و اينكه خانه محاصره شده مي  كه باالخره برغش را راضي كرد و
ير هرچه مي خواست باشد او متوجه تغيآن  ولي دليل، بود  تواند بسادگي آتش گرفته و بسوزد

و جاي خود را به  برغش را ترك نمودآرامي  ديوانگي بهآن .  حالت برغش و چهره اش شد
  . بي حسي و سستي يك مرده داد و شعله دانست كه موفق شده است

اما نه به ...  ها بگو ديگر شليك نكنند ، من تسليم مي شومآن به: برغش ، با سنگيني ، گفت 
تسليم مي شوم و يا هيچ  هم شد ، فقط به كنسول بريتانيامجيد ، من هرگز به مجيد تسليم نخوا

  . كس



ترك كرد و در اتاق و راهروها دويد و به  شعله منتظر كلمات بيشتري نشد ، با عجله پنجره را
رد شد و زنان زانو زده را به كناري زد و تنها  سبكي از صندوق ها و بسته هاي پراكنده لباس

بعد از حياط گذشت  . چادري از برده اي در دعا بقاپد تا كرد ثروي آخرين پله لحظه اي مك
بود به كناري زد و از ميان خيابان ها به سمت كنسولگري  و دربان را كه از ترس دوال شده

  . پرداخت بريتانيا به دويدن
رسوم و سنن  است مخالف تمام اصول و آداب وآن  او مي دانست كاري كه در حال انجام

مانند برغش ،  نين حيا و حجب زنانه را نقص مي كند ، اما شعله همعرب است و تمام قوا
برابر مجيد ، ترجيح  تحقير التماس كردن براي كمك به ميانجي گري خارجيان را به فروتني در

صداي تفنگ ها بود ، شنيده  ، در پشت سرش صداهاي االمان ، االمان ، كه بلندتر از مي داد
ها به ملوانان التماس مي كردند آن .از خانه برغش برمي خيزند فريادها آن  مي شد و دانست كه

.  در خيابان مكث نمود كه گوش كند كه شليك را متوقف نمايند ، براي لحظه اي نفس زنان
بح به طور ناگهاني و به طرز ص.  شد فشنيد كه صداها كم كم ضعيف شده و باالخره متوق

دوباره  ...شد ، ما شكست خورديم  چيز تمامهمه : شعله فكر كرد  . غريبي ساكت شده بود
خاطر اشك هايش هيچ كجا را نمي ديد و  تر ، چون بهآرام  ولي اكنون .شروع به دويدن كرد 

آن  چنان به شدت مي گريست ، كه براي وقتي به درون كونسولگري بريتانيا راهنمايي شد ،
  . مي گويدنمايد او چه  مرد خجول ، پنج دقيقه تمام طول كشيد تا كشف

چابكي خود را به در كنده  سرهنگ جرج ادواردز ، الغر و باريك در نور شديد خورشيد ، به
 .قاطعانه با عصايش به در كوفت  كاري ، ولي سوراخ شده از گلوله منزل وليعهد رسانيد و
و شمشيرش را به آمد  گريان بيرون وقتي باالخره در با صداي غژ غژ بلندي باز شد ، برغش

  . ول تحويل دادكنس
، شورشي شكست خورده را تا عصر همراهي كردند و او را  دان و گروهي از مردان دافوديل

تنها وقتي دافوديل به سمت لنگرگاه  .خود بازگشتند  تحت نظر سلطان گذاشته ، به كشتي
را ديد و متوجه بازگشت كاپيتان فراست شد ، اما خسته  حركت مي كرد ، بود كه دان ويراگو

  . قائل شود بود كه برايش اهميتيآن  ر ازت
و با خود  نگاهي كرد او به كشتي كوچكي كه در ميان دو كشتي ديگر ، لنگر انداخته بود ،
 اسا بوده است ،مبمو انديشيد ، اين بار صاحبش مشغول چه كار مبهمي در ساحل شمالي

بازرسي را بر عهده مي  در شرايط عادي او خودش .محموله اش بي ايراد خواهد بود مطمئناً 
غيرقانوني يا از هر نوع ديگر  لحظه ، هيچ عالقه اي به ويراگو يا مبادالتآن  گرفت ، اما در



او حس مي كرد كه بيمار و عصباني .  يا به طور كلي به هيچ موضوع ديگري .كاپيتان نداشت 
 .سابي درد مي كرد بازويش ح .مي ديد  است و ادامه زندگي را كاري دلتنگ كننده و بي فايده

روز صبح ، با فشار در آستيني فرو كرده بود آن  را وبال گردن كند وآن  ر نشده بودضچون حا
  . نبود كه مناسب يك دست باندپيچي شده

از دستش  حيف شد .ي برگشته است رمي بينم كه رو: كمك جراح ، متفكرانه ، به او گفت 
حدود يك  ز جايي در آفريقا آورده و اين كهجوان مي گفت نيم دوجين اسب اروئت  .داديم 

 .ايراد است  كه بي ظاهراً  ساعت پيش ، درست قبل از اين كه از قصر برگرديم ، تخليه شده اند
خيال  .باشد  ي معصومانه است و بويش است كه نادرست ميرولي هميشه ظاهر معامالت رو

  مي كنيد مشغول چه كاري بوده است ؟
نظري ندارم ، و به كابين خودش رفت تا قبل از اين كه يك بار  هيچ: دان ، بي تفاوت گفت 
سرهنگ ادواردز و فرمانده آدامز را تا قصر همراهي نمايد ، كمي  ديگر به ساحل رفته و

  . استراحت كند
 ، با همراهي احساسات برانگيز كامالًهمان روز بعدازظهر به شهر بازگشت ، و با روشي  مجيد

 ي نبرد ترك كرده وانيروهايش و نيروي دريايي بريتانيا ، كه شهر را بروزرايش و اسكورت 
،  شهروندان متشكر ، خوشحال از پايان گرفتن خصومت .براي منفجر كردن مارسي مانده بودند 

ها پذيرايي كردند كه گويي ارتشي پيروز هستند و از نبردي پرافتخار باز مي آن به نحوي از
ايوان ها و پنجره ها و  يت شاد و باراني از گل و برنج ، كه از تمامدر ميان جمعآنها  .گردند 

بيرون آمده بودند كه شادماني  اروپائيان هم .پشت بام ها بر سرشان مي ريخت ، رژه رفتند 
 سلطان ، به احترام بلند نمايند ، در ميان مردم را تماشا كرده و كاله هايشان را هنگام گذشتن

كنسولگري اش هم قرار داشتند ، چون هر چند كه  و خانواده و اعضايموسيو رنه دوبيل آنها 
 عنوان نماينده ولي موسيو دوبيل ، به،  احساسات دروني شان مخالف اين موضوع بود

 اخير را كوچك كند ولو اينكه دولت ت، هيچ قصد نداشت برنده اين رقاب ديپلماتيك كشورش
 . شود زيروپاصي ترجيح مي دادند برغش مطبوعش موافق طرف بازنده بود و به داليل خ

 زمان به نفع. .. ، هنوز هم امكان سلطنت او وجود دارد خب : ، فيلسوف وار فكر كرد كنسول
اما در حال حاضر !  اوست و باالخره شايد روزي تخت برادرش را به طور عادي به ارث برد

، پس موسيو  ذيرا شودپيروزي مجيد را با شكوه مناسبي پ سياست اقتضا مي كرد كه جشن
  . زده و به سلطان در هنگام گذاشتن از مقابلش تعظيم نمود ، لبخند دوبيل كالهش را بلند كرد



، روسا و اشراف تشكيل داد كه  شاهزادگان ، جلسه اي از مجيد كه يكبار ديگر در قصرش بود
يي چون مرگ يا ها او حاضر به قبول مجازات . تصميم بگيرند با برادر شورشي اش چه نمايند

ما همه هم عقيده  : راخوانده شد تا تصميم آنها را بشنودف ، ، و نهايتاً كنسول بريتانيا زندان نشد
، سيد  و ميل ما بر اين قرار گرفت كه برادرمان ... واقعيت نداشتكامالً  كه البته ... هستيم

  . نيد انجام دهيدشما قرار گيرد و شما با او هر آنچه مناسب مي دا برغش تحت مسئوليت
، در  آمادگي نداشت و واكنش نشان نداد تسرهنگ براي اين انتقال ماليم مسئوليچه اگر 

بهترين روش براي مقابله با وليعهد و بازگرداندن  عوض تعظيم كرد و پيشنهاد نمود كه به نظر او
سمي امضا كه از سيد برغش بخواهند يك تعهدنامه ر ، اين خواهد بود به كشورآرامش  صلح و

سلطان اقدام به توطئه يا ايجاد جنگ ننمايد و بعد سلطان  كند مبني بر اينكه هرگز دوباره عليه
 . انتخاب كنسول بريتانيا ترك كند نشين را به قصد بندري به

، براي تعهد  با يك قسم رسمي بر قرآن سند رسمي در حضور اعضاي دربار امضا شد و بعد
مبني بر ترك جزيره به مقصد هند  ، دستور مجيد سكوت ، در غشبر.  ، همراه گشت بيشتر آن

سلطان خارج شد تا با خواهرانش  ا كشتي آسيه را شنيد و بعد با اسكورتي از نيروهايب
 . خداحافظي نمايد

گريسته بود كه ديگر اشكي براي ريختن  ، بقدري هاي ديوانه وار گذشته ي ساعتط،  شعله
هاي  عزاداري پرصداي ميجي يا بغض ار دلخراش تر ازاما چشمان خشكش بسي.  نداشت

احساس خشم غريد و عليه سرنوشت و  نهايتاً برغش هم ناليد و با غصه و.  شكسته سلمه بود
عبدالعزيز كوچك در ميان آن افراد  . ، داد سخن راند تمام كسانيكه نسبت به او قصور كردند

 . رود و مجيد موافقت نموده بود يد، چون درخواست كرده بود با برادرش به تبع نبود
پنجره هاي بيت الثاني عزيمتشان را در حاليكه  آنها با هم سوار كشتي شدند و خواهرانشان از

بادبانهايش در غروب  . ، تماشا كردند درآمد به حركتآرامي  آسيه لنگر مي كشيد و به
ي درياي تيره رنگ نقره اي روباتي چون رو ، صورتي رنگ بود و اثر عبور كشتي روي آب

 .مي درخشيد
  . اين پايان همه چيز است ... شد ، همه چيز تمام او رفت : شعله زمزمه كرد

، ولي هنوز بايد با نتايج اعمالشان مواجه مي  بود اما اگر چه عمليات تمام شده و برغش رفته
دارايي  . از حقوق اجتماعي خود را از دست خواهد داد شدند و حتي شعله نميدانست كه چقدر

 كرده بودند ح، مسل بردگانشان را كه براي حمايت از برغش هايشان پراكنده شده و بسياري از
 دوستانشان از آنها دور شده و دشمنانشان با حسادت.  بودند ، در مارسي كشته يا زخمي شده



شهر هم  حتي مغازه داران.  ، مراقب آنها بودند جديدي برانگيزند ، از ترس اينكه مبادا توطئه
بدتر از همه حمايتشان از برغش .  به بيت الثاني سر نمي زدند ، ، جز در تاريكي شب ديگر

، اقوام و آشناياني كه  و مهر تمام آن نابرادري ها و ناخواهري ها موجب شده بود كه وفاداري
ر آنها ديگ.  را از دست بدهند شادمان سلطان سعيد را تشكيل مي دادند خانواده گوناگون و

هرگز عضوي از آن نمي شدند و تنها يك نفر در كنار آنها باقي ماند و آن هم دست بر قضا 
 . از همه حق داشت از آنها متنفر باشد كسي بود كه بيش

وزرا و فاميل ايراد گرفتند كه اين نشانه  ، گرچه مجيد حاضر نشد خواهرانش را مجازات كند
ورودش را به عنوان ژنرال پيروز با ريختن  ضعف اوست و مردم شهر كه همين چند روز پيش

نرم  و او را به خاطر ماليمت و.  او مي خنديدند ، اكنون در بازارها به گل تهنيت گفته بودند
 . دلي اش تحقير مي كردند

هم به آن اعتقاد  ، و جداً پايان همه چيز است شعله گفته بود كه همه چيز تمام شده و اين
، يك بار ديگر فرصت داشت كه  چون اكنون.  بود ازه آغاز ماجراولي براي سلمه ت.  داشت

.  براي اينكه بر برغش و ويراني آرزوهايش بگريد ، نه به پشت بام برودآفتاب  پس از غروب
تا مرد جوان هامبورگي كه از دوستانش در منزل  ، بلكه مي رفت كرد يعني كاري كه شعله مي

 . ببيند ، را كرد آن سوي خيابان پذيرايي مي
چرا كه نامه هاي زيادي براي . در روزهايي كه نگران توطئه بودند ، سرش بسيار شلوغ بود 

سوزان اما بيت الثاني كه زماني مركز . نوشتن و نقشه هاي زيادي براي كشيدن وجود داشت 
چون ديگر كسي براي مالقات .  رسيده بودآرامش  به اكنون ، هيجان و فعاليت و آنتريك بود

اكنون براي  ... ، خالي و كسل كننده بود روزهايشان طوالني اكنون. آمد  مه و خواهرش نميسل
شعله با گريستن زيبايي اش را از بين مي برد و ميجي  . تفكر و افسوس خوردن فرصت داشت

، مي گفت كه هميشه مي  دوباره به هركس كه گوش ميداد مي ناليد و عزاداري مي كرد و
اما براي سلمه زمان فكر .  به آنها گفته بود و حق داشت ... افتاد قي خواهددانسته چنين اتفا

جوان و تماشايش از ميان كركره ها بود و فرصت زيادي هم براي اين روئت  ويلهلم بهكردن 
پشت بامي كه بقدري .  دوستانش را در تاريكي پشت بام تماشا ميكرد شبها او و.  كار داشت

مي توانست تقريباً  ان پناه خم مي شد و دستش را دراز مي كردج نزديك بود كه اگر روي
 . دقيقاً همان كار را از آن سوي كوچه كرده بود ... كه دستاني را لمس كند

 فاصله دورتان ، علي رغم مالقات كن آنهايي را كه دوست داري

 . شمايند گرچه ابرها و تاريكي بين



چون كدام عرب .  كلماتي به او نمي گفت ، ديگر اكنون چنين هيچ مردي از نژاد خودش
شورشي دست داشته و ديگر ثروتي هم ندارد  آراسته اي حاضر به ازدواج با زني مي شد كه در

ابرها و تاريكي ها در ميان بودند و سلمه كه  ؟ براستي كه و توسط خانواده اش طرد شده است
 روياهاي دست نيافتني اش را ميروئت  تماشاي ويلهلم ، با جوان و غمگين و بسيار تنها بود

  . ديد
  

***  
 

تواند براي  نميآدم  : ، گفت هوليسها مي نوشيد ، درحاليكه قهوه اش را در منزل اوليويا گردول
يك از اعضاي خانواده سلطان ديگر با هيچ كدام  هيچ.  آن موجود بيچاره احساس تاسف نكند

نامهربان است و او را به بي وفايي يا چيزي به او  خيلي نسبتظاهراً  ، شعله آنها حرف نميزند
ببينيد كه به طرز وحشتناكي در مورد همه مسايل پريشان  نمي توانيد.  شبيه آن متهم كرده است

 . مي دهم و خودش گفته كه دوست دارد آلماني هم ياد بگيرد دارم به او درس انگليسي.  است
اميدوارم .  ي مالقاتي با او داشته باشدكه پنچشنبه براي چا پس از خانم لسينگ خواهش كردم

 . از ديدن شما خوشحال خواهد شد چقدر.  شما دونفر هم بياييد
، مثل اينكه اصالً  كريسي هم به باغ خيره شد هيرو پاسخي داد كه برايش تعهدي ايجاد نكند و

با كمي نگراني  اوليويا متوجه بي تفاوتي آنها نشد و اما.  كنند نميداند كه دارند با او صحبت مي
چون گفت اكنون كه عمليات شكست خورده .  نمي آيد ، ولي از ترز خواهش كرده ام : گفت
ا هيچ كس كه مربوط ببيت الثاني دور بمانيم و  ما بهتر است از ، ، منظورم شورش است است

ولي چون خودمان هم در ماجرا دستي .  نداشته باشيم ، خيلي رفتار دوستانه اي به آنجاست
او گفتم كه سختگيري زيادي است ولي او اطمينان داد كه  به ... داشته ايم نميتوانم بفهمم چطور
صداقت  اوليويا مكثي كرد كه آهي بكشد و بعد با ... ، خب اوه ، در واقع بسيار عاقالنه است

مهربان  ، ولي فكر ميكنم مي ترسم كه خودم هرگز عاقل نبوده باشم : همراه با تاسف گفت
به سلمه  كه مي شود نسبتآنجا  حس ميكنم ما همه بايد سعي كنيم تاواقعاً  . ن بهتر استبود

  . ، با بقيه هم همينطور كوچولوي بيچاره مهربان باشيم
  . روشن كرده اندكامالً  اين را . خواهند ما را نميباتي بقيه مهر : هيرو گفت

كر ميكني بعد از تمام آنچه برايشان انجام ، تو فواقعاً  ، بله : اوليويا با آه ديگري تصديق كرد
، شعله حاضر نشد مرا ببيند؟ طبعاً در آن موقع  دلداري رفتم آيا ميداني وقتي براي ... داديم



كامالً  ولي اكنون دارم باور ميكنم.  است كه بتواند كسي را ببيند فكر كردم ناراحت تر از آني
بودم كسي را فرستاده كه بگويد آنجا  هردفعه كهاز آن موقع به بعد هم  ، چون عمدي بوده است

نمي فهمم چرا بايد به چنين روش !  ، آن هم با روشي بسيار بي ادبانه ببيند تواد مرا نمي
، گرچه البته  ، آن هم بعد از تمام آنچه سعي كرديم برايشان انجام دهيم كند عجيبي رفتار
  . متاسف هستم برايش بسيار

 : هيرو گفت.  را ترك نمودآنجا  ، پذيرفته شد كه دعوت مهماني چايشخانم كردول بعد از اين
  . خواهد او را ببيند بفهمد چرا شعله نمي تواند نميواقعاً  مشكل اوليويا اين است كه
  ؟ ميتواني تو : كريسي با بيحالي پرسيد

  . تواند اين را فراموش نمايد شعله نمي ، چون اوليويا انگليسي است و فكر ميكنم-
باغ آفتابي كه پروانه ها روي گلهاي ياسمن و  كريسي همچنان بدون اينكه ببيند از پنجره به

 : ، گفت شنيده نميشدتقريباً  پس از يك دقيقه با صدايي كه.  شد ، خيره رزش پرواز مي كردند
  . كند اوليويا سعي كرد كمكشان

نيا و تفنگداران بودند كه كند كنسول بريتا دانم توقع زيادي از شعله است كه فراموش مي-
از مردانش دست داشته اند و باز كشتي  برادرش را شكست دادند و در قتل عده زيادي

دارند تا براي  برد و بي شك او را نگاه مي شانتانگليسي ها بود كه او را به يكي از مستعمرا
كنم كه برآن  دخالت نداشتند و وقتي فكر مي آنها حق.  خودشان مناسب شودآينده  نقشه هاي

  ... خانه آتش گشودند
  ! است بس:  كريسي با صداي خفه اي گفت

هستي ولي تو مطئمنا نميتواني خود را مقصر  ميدانم تو هم به اندازه من ناراحت.  متاسفم-
زيرا تو حداقل تمام تالش !  ولي من دارم ، بداني چون دليلي براي سرزنش خودت نداري

شاهزاده كردي و ميتواني خودت را با آن  كردن به منزل خودت را براي ممانعت از شليك
 . تسلي دهي

 ؟ نه ، مگر هميشه ميتوانم خودم را با آن تسلي دهم ... بله ... بله-
تو كه هنوز راجع به آن ستوان فكر  : گفت هيرو با حيرت.  حالت عجيبي در صداي كريس بود

  ؟ ميكني ، نميكني
، ارزش ندارد كه  ، عسلم اطمينان ميدهم ن به توم : گفتهيرو صادقانه .  كريسي جواب نداد

 دهد از او به اين روش سوءاستفاده كنند هر مردي كه اجازه.  خودت را به خاطرش نگران كني
نمي .  زودتر فراموشش كني بهتر است ، چندان فرقي با يك آدمكش مزدور ندارد و هرچه



 راضي نمايي نقش يك مزدور را بازي نكند را گويم كه كار قهرمانانه اي نبود كه سعي كردي او
فكر نميكنم از آن آدمهايي باشد كه بشود دلشان  اصالً.  ، ولي بايد ميدانستي كه بي فايده است

  . فاقد قدرت تصور و سختگير است بسيار كوته فكر و.  را به رحم آورد
  . ميرفتم من نبايد : كريسي زمزمه كرد
بايد كاري را كه وظيفه خود مي دانيم انجام  كنم هميشه مي ، فكر برعكس : هيرو محكم گفت

 در انجام اين كار محق بوديكامالً  تو.  دهيم و اصالً مهم نيست كه نتايجش چقدر دردآور است
. 

بقدري رنگ پريده و لرزان بود كه هيرو  . كريسي خنده اي عصبي كرد و از پنجره دور شد
؟ دقيقاً همان  ، نمي فهمي است كه دان زد مان حرفياين ه : ، با صدايي رسا گفت شوكه شد

ما فقط حرف مي زنيم كه مردم !  انجام داد چيزي است كه او گفت و به همين دليل هم آن را
 . اين است كه انگليسي ها بواقع آن را دارند ، ولي مثل بايد حس وظيفه شناسي داشته باشند

  ...؟ نه مگر ، خيلي خنده دار است
 . به خنديدن كرد و متوجه شد كه اصالً نمي تواند جلوي خودش را بگيرد كريسي شروع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 

ت و یکم    ل 



بيش از اندازه در خانه محبوس آنها  او گفت كه همه. رفتن به پيك نيك ايده زن همو ابي بود 
به پايان  ه شورش در شهركولي اكنون  رفت ، ميتحليل  كم كم داشت شده اند و كريسي

بود ، ديگر دليلي وجود نداشت كه به حومه شهر  رسيده بود و شهر به حالت عادي بازگشته
رنگ پريدگي دخترش ، مورد  دكتر كيلي ، كه بر سر .نبرند  نرفته و از هواي تازه استفاده

 تواند اتاقهاي بسته مي ندن كمتر دربود ، پيشنهاد كرد كه ورزش بيشتر و ما مشورت قرار گرفته
   . را تاييد كردآن قلباً  براي خانمها مفيد باشد ، نصيحتي كه شوهرش

 پرسي ، مناظر دلتنگ كننده زيادي در اين اطراف بوده است ، در واقع كسي از من مي اگر از-
بچه  كافه يقي دارم كم كم نگران مي شوم چرا بايد دختر من با .چيزي نپرسيده بود  نات عمو

بعيد شده است ت،  نخوربدرد  ، فقط چون يك شورشي عرب راست برود گربه غرق شده چپ و
نبايد به  اصالًو  داز اول جبهه گيري كن به او نداشت كه ؟ به خدا دليلش را نميدانم ، هيچ ربطي

اينطوري بي حس و حال باشد و قهر  ، خاطر اينكه كانديداي مورد عالقه اش شكست خورده
  . آلود در اطراف پرسه بزند

باشد گرچه البته آن  كنم دليلش فكر نمي: همسرش در حالي كه به موضوع مي انديشيد ، گفت 
، ولي بايد قبول كني كه كل  ناراحت بودآنها  خواهرانش دوست شده بود و به خاطر خيلي با

احتمالي در  ترس خطر ازدر خانه  نشد وسبو همينطور مح ... ماجرا بسيار نامطبوع بود
  ... بيرون

براي بيرون رفتن است ، بعالوه بزودي باران هاي موسمي شروع مي  پس اين بهترين دليل-
 ، چون با شروع باران ها ، چه توانيد بيرون برويد بهتر است تا زماني كه مي شوند و همه شما

 نمي دختر تو ماندن در خانه هستيد ، جاي تاسف است كه بخواهيد ، چه نخواهيد ، ناچار به
  . برادرزاده ام ياد بگيرد كه خودش را مشغول كند تواند مثل

واقعاً  بله: هي كشيد و با فروتني گفت آكلمه تو شده بود ، ضمني  همسرش كه متوجه سرزنش
به من گفته تا زماني كه به زبان اينجا مسلط نشده . بسيار كوشايي است  دختر هيروي عزيز

 انجام دهد و با جديت بسيار ، مشغول مطالعهزنگبار  نميتواند در ندانيمفيد چ كارعمالً  باشد ،
از او كرد  اينجا سري زده بود ، سواالت بسياري كيلي به امروز صبح كه دكتر. درسهايش است 

در  قبالًدانم كه  مي.  انجام دهد ترسم كه بخواهد كاري در مورد مسائل بهداشتي محل و مي
دختر جوان  براي يك كنم كار چندان مناسبي به هر حال فكر نمي كرده ، بيمارستان كار مي

 وجدان اصالًبه من گفت كه  باشد ، مي داني وقتي سعي كردم موضوع صحبت را تغيير دهم
توانم خيلي در مورد  كنم كه نمي اما اقرار مي اجتماعي ندارم ، اميدوارم واقعيت نداشته باشد ،



شود ، در اين گونه موارد مثل برادرت  هيرو هم غمگين نمي غم كنم ، البته اين مسايل احساس
و محكم آرام  آن در موردكامالً  چيزي درست است و چه است ، او فقط تصميم ميگيرد كه

  . صحبت هايش اضافه نمود هي هم بهآبي ااست ، سپس 
ي در برده ، لوسي هميشه مصمم بود حت را از عمه اش لوسي ارثآن  :با لبخندي گفت ناتانيل 
  . شود بحث كرد هيرو هم نمي بحث كرد ، با شد با او نمي اصالً. مدرسه 

  كنم حتي سعي هم در بحث كردن نمي كنم كه اعتراف مي: همسرش بسادگي اقرار كرد 
  .مي كند  كليولي  :شوهرش با خنده كوتاهي گفت 

كلي  ده الي براياي مسرهمدتهاي زيادي فكر كرده بود كه هيرو . رسيد  ابي نگران به نظر مي
البته هنوز مسئله ثروتش در ميان بود ،  طور ناگهاني چندان اطمينان نداشت ، است ولي االن به

لي همسر پولداري كه كاو هميشه اميدوار بود . باركلي  عالي و اكنون درآمد ريتثروت ها
به  زياديآسايش  گويند ، ولي مخالفت با پول مي مردم در بگيرد ، چون علي رغم آنچه

، عقب افتاده بود ، اما ابي  پرواز بود و به دليل نداشتن درآمد كافي لي بلندك،  هدزندگي ميد
براي هم ،  ليكو  عدم تناسب هيرو برمبني  ود و گرچه زماني از تاكيد برادر شوهرشب پولكي

اني ميز بهتر از شد كه شايد باركلي دخترش را كم كم داشت نگران مي اخيراً . آزرده شده بود
اين بوده كه هيرو مناسب واقعاً  شناخته و شايد منظورش كه او پسرش را مي شناسد ، مي

  . نيست كلينتون
 به. ابيگيل هوليس مثل ساير مادران در مورد پسرش عينكي به رنگ گل رز به چشم زده بود 

 طوري كه رنگ واقعي پسرش را نمي توانست ببيند اما حداقل از شخصيت و سليقه پسرش
نچه كليتون عزيزش نياز دارد زني است كه به اوسر و سامان آمي دانست كه خيال كند قدر آن

 ز راندن در درياهاي خطرناك و ناشناسابه مثابه لنگري قابل اعتماد عمل كند و او را  و دهد
يك زن جوان عاقل و محكم كه بتواند بي ثباتي خاصي كه پسرش از پدر  . باز دارد

اما هرچه بيشتر خصوصيات برادر زاده اش را مي  . ده بود را خنثي كندبه ارث بر خودنمايش
 ابيگيل با ناراحتي فكر كرد . ميز باشدآموفقيت آنها  مطمئن مي شد كه ازدواج ميان كمتر ديد

 كمي بردباري و، يا كمي سر به راهي آكه پول و بلندپروازي هر دو بسيار خوب هستند اما 
ابي شك داشت كه هيرو شكيبايي و  ؟ ي مطلوب تر نخواهد بودسبكسركمي ميخته با آاغماض 
 گر چه . فكر وجود اين خصوصيات در هيرو او را مضطرب مي نمود . داشته باشد اغماض
مگر  . بودآن  بيشتر از همه تحت تاثير هاو كسي بود ك هباالخر . نگران نمي كرد كلي راظاهراً 
حاال كه ابي فكر مي كرد مي ديد اين روزها  . ده باشددر مورد مسئله تجديد نظر كر اصالًاينكه 



 شايد هم . نچه انتظار مي رفت مي ديدآاغلب بيرون از خانه بود و در كل هيرو را كمتر از  كلي

 بهتر احتماالًورد و آدلزدگي را پيش مي  عاقالنه تر اين بود زيرا مجاورت زيادي احتمال
كند تا  ابي بايد اين را فقط يك مهماني زنانه عنوان . نيايدآينده  خواهد بود اگر به پيك نيك

برنامه اش را  بنابراين . بتواند نصيحت دكتر كيلي را به كار بسته در يك ساحل پرت شنا نمايد
  . تعيين كرد لينچ برنامه تيراندازي گذاشته بود كه كلي با جوآينده  براي سه شنبه

ح اصال خانه صرف كند با گرمي اين هوليس كه دوست نداشت غذايش را خارج ازآقاي 
 ليويا، ا خانم ليسينگ،  پس همسرش دعوتنامه هايي براي خانم كيلي.  برنامه را تاييد كرد

ميوه  دسر و شربت، ماده كردن پاي سرد آو دلشوره هايش را با  كردول و جين پالت فرستاد
قابل  مه اش اعضايدخلمان كشتي خود بنام گرته را كه آكنسول  . به بوته فراموشي سپرد

و  ابي داعتماد گارد كنسولگري بودند براي مهماني خانمها قرض داد و روز سه شنبه بع
گذشتند تا روزي مفرح را باال گروهش همراه با سبدهاي پيك نيك با كشتي گرته از ساحل 

  . زاد بگذرانندآهواي  در
ولي . ا را تعديل مي كرد نسيم ماليمي مي وزيد كه گرم. هوا براي چنين سفري عالي بود 

همانطور كه ميزبانشان سپاسگزارانه ميگفت ، آنقدر قوي نبود كه امواج بلندي ايجاد كرده و 
توجه ابي به راحتي  گرچه بيشترين . مسافران گرته را فراهم نمايدآسايش  موجبات عدم

ته از لنگرگاه حركت گر مهنگا گرفتار نبود كه متوجه رفتار دخترشآنقدر  ميهمانانش بود ولي
يارد از دوازده  فاصله كمتر از گرته با . هم ساده نبود كه دليلش را اتفاقي بداندآنقدر  و . نشود

سرعت محل صندلي اش را تغيير  ريسي بهكآن  كنار دافوديل مي گذشت و با نزديكتر شدن به
چون بي  جلوي خودش را بگيرد ولي گويا نمي توانست . داد و به دورترين نقه كشتي برد

گويي افكارش را با صدايي  . داد اختيار به عقب برگشت و صورتش به روشني تمام او را لو
  .است بلند داد زده 

چقدر  ! دم كه چنين باشديمي ترس!  پس دليلش اين است!  زيزمع اوه:  ابيگيل با خود فكر كرد
دوران را آن  كه بودآرامش  ور باشد و چقدر باعثآتوانست درد شكستگي قلب در جواني مي

عادالنه نبود كه فرد بايد همان درد را از طريق فرزندانش هم  گرچه . پشت سرگذاشته بود
االن كريسي كه هيچكدامشان هم طبق نظر مادرشان به نظر نمي رسيد  اول كلي و . تحمل نمايد

  . چندان خوشبخت شوند نزديكآينده  كه در
 پسنديده بود و صميميت چون رفتارش هميشهآمد  يمور بدش نميراز دانيل الشخصاً  ابيگيل

احساس گرمي داشت و  ابي نسبت به او. او نسبت به دخترش را دل انگيز يافته بود آشكار 



به يك  دادن كريسي نسبت بهناتائيل  اگر ترس كلينتون و. شايد حتي دوستش هم مي داشت 
  . نمايد او را وادار نكرده بود كه حس كند نبايد او را تشويق خارجي

كه ورود دافوديل به لنگرگاه معنايش انتظار ديدار ستوان الريمور در كنسولگري  زماني بود
اش بود ولي اكنون هفته ها بود كه نيامده و ابي اميدوار شده بود آينده  اعتسطي يك  مريكاآ
كه با در نظر گرفتن نظر شوهر و پسرش  . كل ماجرا به طور طبيعي خاتمه يافته باشد كه

كه خانواده اش آنطور  دش هميشه مي دانست دخترشون خوچ، راحتي خيال بود  موجب
اكنون كه با دقت به صورت  . ستوان بي ميل نيست تچندان نسبت به توجها خيال مي كنند

كريسي نگاه مي كرد مطمئن شد كه شكش درست بوده و نگران شد كه بينشان چه  كشيده شده
مورد موضوعي دعوا كرده اند اما چون اعتقاد نداشت كه به  در بود كهآشكار  .افتاده  اتفاقي
 پس كار، كريسي را وادار به گفتن كند و او هم هنوز مادرش را محرم اسرارش نكرده بود  زور

 اميدوار باشد كه موضوع به همان طريقي كه اين قبيلآنكه  جز مدآچنداني از دستش برنمي 
 كريسي و . مشكل مي باشدآن  ست در جواني قبولگرچه مي دان. بگذرد ، امور مي گذشت 

انداخت و  زدواج با او بودارزوي آهي كشيد و نگاهي به دختري كه پسرش در آابي  ... كليتون
  . بود از حالت صورت هيرو به همان اندازه تكان خورد كه از چهره كريسي ناراحت شده

بشناسد  ي نداشت كه ويراگو راعمويش دليل هيرو هم به يك كشتي خيره شده بود و گرچه زن
پس از  روز ناراحت كننده راده  پي برد كه اين بايد همان كشتي باشد كه هيروفوراً  ولي

نفرت  حالتآن  ري نمي توانست مسئولگهيچ چيز دي . گذرانيده بودآن  نجاتش در دريا روي
ويراگو  مورد صاحبنظر هيرو در  باكامالً  گر چه ابيگيلا. انگيز صورت برادرزاده اش باشد 

سنگدالنه  نطور سرد وآ ... نطورآنمي توانست بپذيرد كه زني جوان نگاهي ، هم عقيده بود 
مشرب و  اين نگاه نشان دهنده .مخصوصا زني كه قرار است همسر پسرش شود  . داشته باشد

ابي  نمي توانست با كسي مثل كلي رفتاري خوش داشته باشد وآن  اخالقي بود كه صاحب
به زور  با احساس دلتنگ كننده گناه بر خود لرزيد چون اين خودش بود كهآنها  اي هر دويبر

  . بيايند زنگبارتالش نموده بود برادرزاده شوهرش به 
  . خداي من، خداي من  : فكر كرد او با احساس بي ياوري

از رامي آ مناظر دلپذيري كه به ديگر نمي توانست از. خراب شده بود كامالً  روز درخشانش
خارج شده بود و از كنار  كشتي ديگر از لنگرگاه. مقابل چشمانش مي گذشت لذت ببرد 
  . ساحل به سمت شمال در حركت بودند



 .بايد حدس مي زدم . پس برگشته است  : ويراگو خيره شده بود فكر كرد هيرو درحاليكه به
ت مقابله با قيام اخير برده فراست سود خوبي از تهيه اسلحه براي سلطان جه كاپتان احتماالً
ي مراقبت كرده كه در هنگام وقوع حوادث رهيرو در عين حال متوجه شد كه رو اما. است 

حمايت دوستش مجيد گرم آفتاب  اكنون دوباره بازگشته بود تا يكبار ديگر زير غايب باشد و
 همانطور كه دان او . شده و با حداقل خطر و حداكثر بهره به تجارت برده ادامه دهد و توانا

 و بعد ؟ والي كه اينبار كشتي حمل كرده چه بودهئنگران شده بود فكر كرد كه محموله قابل س
فراهم  برايش موقعيتي عاليحتماً  شورش اخير . يا انسان بوده يا تفنگ قاعدتاًاحتمال داد كه 

نيروي دريايي  دكرده بود كه هر تعداد برده كه بخواهد زير چشم مسئولين وارد كند چون افرا
توجهي به  مشغول شليك به حاميان بدبخت سيد برغش بودند كه ديگرآنقدر  بريتانيا

شديدي  وري احساس خشمآهيرو با اين ياد ! موضوعات كوچكي چون تجارت برده نداشتند
  . كرد

فراست شده بود به نظر  اين اصل كه پيروزي سلطان بر برادرش موجب باال رفتن اقبال كاپيتان
آن  كسي كاري درمورد رسيده بود كهآن  و وقتآمد  رو يكي از بدترين جنبه هاي قضيههي

مرد يك انگليسي بود آن  باشد چون هرچه .اين وظيفه كنسول بريتانيا بود ترجيحاً  .انجام دهد 
داشتند كه برده داري را متوقف كنند و هر  كه مسئولين بريتانيايي از دولتشان اختيارآنجا  و از
فروش برده گير بيفتد و يا صاحب برده باشد را  خريد يا،  ز رعايايشان كه در حال حمليك ا

توانست بفهمد كه چرا اجازه مي دادند چنان مردي  هيرو نمي، به پيشگاه عدالت بياورند 
از طرفداري آشكارا  ريشخندي به عدالت بود بلكه تاييدي او نه تنهاآزادي  زادانه بگردد زيراآ

نظريه اي كه يكبار توسط  . به بي لياقتي خودشان بودآشكار  ز هموطني يا اعترافمتعصبانه ا
شده بود مبني بر اينكه منتظر مدرك هستند و باالخره يكروز دان  نادئوس فولبرايت اظهار

خوب اگر  . كند را با مسخرگي رد كرد پشتكارداري است دستگيرش ميآدم  الريمور كه
رسيده كه آن  كند و ديگر وقت تالش نميواقعاً  بگيرد پس ونستوان نتوانسته او را تا كن

مراقبت نمايد آن  را وظيفه خود مي دانست كه برآن  درواقع . شخص ديگري دخالت نمايد
  . انجام دهد نمي تواند كاريعمالً  حتي اگر خودش

يه كرد بادبان تك زير سايه به .هيرو كالهش را برداشت تا باد از ميان موهاي مجعدش بگذرد 
را در آنها مطمئناً  نداشته باشد اگر كاپيتان ويراگو محموله برده . تا بينديشد و مشكل را بسنجد

محل جايي در جزيره است آن مطمئناً  كند و محلي كه هيچكس به فكرش نمي رسد مخفي مي
ع براي همه اتباادواردز  سرهنگ يش چون به دليل نفوذبايان غرنشآمنزل يكي از  احتماالً .



رد بازرسي ومخفي كنند چون شايد م بريتانيايي خطرناك بود كه برده ها را در منازل خودشان
كه نبايد چندان كار  . ؟ را بيابد كجا ؟ و قرار مي گرفت پس تنها بايد جواب سواالت چه كسي

  . مشكلي باشد چون جزيره خيلي بزرگ نبود
فريده تمام شايعات  .بت خواهم كرد در اين مورد با فريده صح:  خود تصميم گرفت هيرو با
همچنين از سخنان ترز در مورد  . توانست اطالعاتي جمع كند مي شنيد و شايد مي بازار را
و خواهرانش براي اطالع از نقشه دشمنان اين مفهوم ضمني را  هجاسوس توسط شعل استخدام
شد اطالعات را  عيت داشت و ميقبود كه در زنگبار كاري عادي است و اگر اين وا گرفته

و خودش اطالعات مي خريد و وقتي مدارك  در اين مورد با ترز صحبت ميكرد خريد پس
روري فراست را  داد تا او ترتيبي دهد كه ميادواردز  را به سرهنگآنها  وردآ كافي بدست مي

  .سر بزنگاه بگيرند ، آنوقت ديگر مشكلي در محاكمه و تبعيدش نخواهد بود 
مالحظه در  نبود كه خيال كند كوتاه كردن دست يك تاجر برده تغييري قابل احمقآنقدر  هيرو

اسيران بدبختي كه  تجارت برده ايجاد مي كند با بيشتر از يك اثر جزئي در كمتر كردن تعداد
به زنگبار وارد و يا  ساالنه سر راه تغيير سرنوشتشان براي فروخته شدن و زندگي در اسارت

مي دانست كه اين كار  از بزرگي مسأله آگاه بود وكامالً  او.  دندار، مي شدند  خارج از
در اين تجارت  نپوستا حضرت فيل است اما حداقل مقابله اي كوچك بود عليه مداخله سفيد

حتي اگر نهصد ،  مهمي بود تنبيه حتي يكي از مسبب هاي اين گناه كه خود كارو نفرت انگيز 
هيرو به دليل غرور . مانده باشند  ن انسانيت هنوز باقينه نفر ديگر براي خراب كرد و نود و

به خاطر جهالتشان نمي توان انتظار  غربي اش معتقد بود كه از تاجران برده ي رنگين پوست
  ؟ برده فروش سفيد غربي داشت كه قباحت عملشان را بفهمند ولي يك تاجر

ه كرد درحالي كه دست اشارآن  موتوني است و با دست بهآنجا  :اوليويا داشت مي گفت 
سلمه مي گفت كه . يت الموتوني ب:  ديگرش كاله آراسته به گل رزش را چسبيده بود ادامه داد

بوده آن  در كودكي درآنها  بقيه قصر محبوب پدرش بوده است و محلي است كه او و شعله و
اند  كه بزرگ شدهمي كرده اند و اكنون  با هم بازي زماني راآنها  فكر ميكنم تصور اينكه . اند

  ؟ نه از همديگر متنفر هستند خيلي غم انگيز است مگر
جاي  حواسم، متأسفم اوليويا : شرمنده تصوراتش را كنار گذاشت و با پشيماني گفت  هيرو

  ؟ ديگري بود چه گفتي
آن .  كردم مناظر اطراف اشاره مي اوليويا اقرار كرد مطلب چندان جالبي نبود فقط داشتم به

نخلستان يكي از قصرهاي سلطان  و خانه هاي بلند مرتب بينآنجا  اله فرنگي درعمارت ك



 درست پشت. ديده مي شود  از اينجا نببي. يكي ديگر هم كمي آنطرف تر است . قبلي است 
هنگام مرگ سلطان  كه در تمي گفهيوبرت  برادرم. است بيت الرأس  آن.  درختان بلندآن 

  ؟ حيف است مگر نه بود و اينكه ديگر هر گز تمام نخواهد شدسعيد ساختمان بنا نيمه كاره 
آن  ارتش مجيد در همانجايي نيست كه.  دفكر مي كنم همين طور باش:  هيرو با كالفگي گفت

  ؟ روز اردو زده بود
 آتش و غذا همه اسب و ارابه وآن  مرد و پنج هزار. را بهم ريخته اند آنجا  حسابيحتماً  بله و-
 مي گفت گوشه گوشههيوبرت  چون هبود ر مي كنم به خودي خود به هم ريختهاما بعد فك .

  . اثري پيدا نكرده استآن  از تا كنون كسيگرچه . فتن جواهر كنده اند ارا براي يبيت الرأس 
كلمات جادويي قرنها بود كه  ؟ توجهش جلب شد چون هر چه بود اين چه جواهري؟ جواهر -

  . ها داشتآدم  اثر بر تمام
هيوبرت . فكر مي كنم همه مي دانند ؟ چيزي نگفته است ؟ چرا  به توآن  هنوز كسي در مورد-

گنج زيادي جمع ، سلطان قبلي سيد سعيد . اعراب باور دارند  مي گويد يك افسانه است ولي
را در محلي مخفي نمود اما بسياري آن  چه كرد جز اينكهآن  با كرده بود كه هيچ كس نمي داند

و اگر در دريا نمرده بود محل اختفايش را به  پنهان كرده استبيت الرأس  كه در معتقدند
فكر مي كنم اما چون زنده به اينجا نرسيده بود هيچ كس .  يعني مجيد . جانشينش مي گفت

آن  افراد خانواده اش معتقد هستند كه كنسول بريتانيا محل گنج كجاست گرچهآن  نمي داند كه
مي آنها .  ادواردز بلكه كنسول قبلي كه دوست نزديك سلطان بود ه سرهنگرا مي داند البته ن

.  مرگ مدام سراغ او را مي گرفت و همين باعث شده كه خيال كنند گويند كه سلطان در بستر
 گنجي در كار نبوده است  اصالً احتماالًتمام اينها چرنديات است و  مي گويدهيوبرت  ولي البته

متاسفانه هيوبرت به طور غم انگيزي غير رويايي است و . رج كرده است خ و يا اگر هم بوده .
  ...چنين  نمي دانم چرا اصالً

حرف خود را  طرف تر نشسته بودآن  اوليويا ناگهان با يادآوري حضور زن برادرش كه كمي
هيرو كه از . كرد  قطع كرد و برگشت و با عجله شروع به احوالپرسي از بچه هاي خانم السينگ

دوست داشتني خيره شد  خبار مكالمه آزاد شده بود دستش را به زير چانه اش برد و به ساحلا
 خشونت و پليدي قرار گيرند همه همه زيبايي مي بايست در كنار اينآن  چقدر عجيب بود كه. 
. 

كوچه هاي بد بوي شهر دور شده  رنگارنگ لنگرگاه وآبهاي  به زحمت بيش از يك مايل از
بود و نسيم بوي خوش ميخك  ريا در اينجا به رنگ ياقوت كبود و يشمي رنگبودند ولي د



سفيد و سرخ ديده مي  زير بدنه ي كشتي صخره هاي مرجاني به رنگ هاي بنفش . داشت
رنگ پوشيده شده بود  نيليآب  واري از ماسه ي سفيد توسطنا پايين تر پشدند و حدود هجده 

اينجا امواج تميز بودند و  در. مي درخشيد ديده مي شد و سايه تيره ماهيان كه پولك هايشان 
عوض ساحل پوشيده از درختان  در . آورده ديده نمي شدآب  رويشان اثري از كاالهاي زشت

و زيبايي دست نخورده و  آفتاب گيرش داغ و سايه هايش خنك بود نخل و گل بود و نقاط
  . معصومانه بهشت را القا مي كرد

 . آور امواج و نسيم گرم و عطرآگين به خواب سبكي فرو رفت ي خوابهيرو در اثر زمزمه 
بازگشته بود و داشت تالش مي كرد كه حصير سنگين كه از بيرون  ناگهان به كابين ويراگو
حصير يك آن  مي دانست كه پشت. بود و مانع ديدنش بود را جابجا كند  مقابل پنجره را گرفته

خانه اي سفيد در ميان درختان انبوه قرار داشت و كسي  پر ستاره وآسمان  درياي بزرگ زير
بدنهاي . كرجي به ساحل مي برد و بعد به خانه خالي حمل مي كرد  با رااجسادي داشت 

فشار داد و پاره كرد تا آنقدر  پس حصير زبر را، ديد چه كسي است  او بايد مي. مرداني مرده 
 ، تر شد و او توانست صداهايي را بشنود و تاريكي ها كمرنگآمد  باالخره سوراخي بوجود

؟ زن عمويش داشت مي گفت  عمويش در ويراگو چه مي كرد اما زن ،صداي زن عمويش 
  . سوي صخره هاآن  محلي شايد در. فكر كنم بزودي توقف كنيم 

 كالهش را چسبيده بود انگشتانش محكم لبه ي حصيري خشن. هيرو با يك تكان بيدار شد 
ان منظره ماو هنوز داشت به ه . بود بود و با بيدار شدنش ناپديد نشدهآنجا  وزولي رويايش هن

  . نگاه مي كرد
شد كه خانه و درختان و انحناي ساحل ساخته  يك دقيقه كامل طول كشيد تا متوجه

حصير قبال از زير او داشت به محلي كه .  داشت تصوراتش نبود بلكه تصوير واقعي و سه بعدي
  . بود نگاه مي كردآن  مجددا شاهد يده بود و اكنون هم در خوابسنگين نارگيل د

آشكار  كه خورشيد نيمه روز پنهان كرده بودند ستارگان جزئياتي را. هيچ اشتباهي در كار نبود 
اما امكان نداشت دو منزل ،  ساخته شده بودند منازل عرب به همان شكلاكثر  البته . مي كرد 
درست مانند منزلي كه . و قلعه مانند داشته باشند  د با سقف مسطحهر دو بلند و سفي، عين هم 

منزلي كه از يك طرف دريا توسط ديوار  . داشته باشد مي ديد محصور در ميان درختان وجود
قديمي بود و از جهت ديگر صخره هاي مرجاني ساحل  بخشي از يك دژظاهراً  محكمي كه

ساحل  . هم براي نگهبان منزل ساخته شده بود هايي و در سوي ديگر اتاقك هدريا ساخته شد
ماسه اي كه از هر طرف به صخره هاي بلند و بدقواره ي  يك ساحل شيب دار، هم آشنا بود 



مي شد و پرتگاهي كه بر سرش گل ها و گياهان استوايي و  مرجان هاي فرسايش يافته منتهي
نمي توانست اشتباه كند اين .  برخورد مي كردند روييده بود رديف نخل ها كه در باد به هم

 تا زماني كه بتوانند، اينجا مخفيگاه اموال قاچاقي ويراگو . بود  همان منزلآن  همان خليج و
  . خريداران توزيع كنند بود را به سالمت ميانآنها 

اين بيشتر از يك اتفاق . ترسيده بود تقريباً  براي يك لحظه. هيرو با انزجار نفس عميقي كشيد 
توانست بپذيرد كه در خط سير طبيعي  او نمي. اين تقدير بود ، بايد بيشتر باشد . بود  ساده

اينكه معجزه اي در اين جريان وجود  بايد يك روز از اين مسير مي گذشت و قاعدتاًحوادث 
به اين نقطه هدايت مي كرد تا مستقيماً  را برعكس به نظر او اين پروردگار بود كه او. ندارد 

رذل بي مسلك گرفتار شده بودند را از فروخته  زيادي مرد و زن و بچه كه توسط يكتعدادي 
آن  اكنون بايد مي كرد اين بود كه اسم صاحب تنها كاري كه. شدن به بردگي نجات بخشد 

الريمور  يا حتي بهتر به ستوان . كنسولگري بريتانيا برود خانه را بيابد بعد با تمام داستان به
شايد اثبات ارتباط ميان كاپيتان فراست . را از دست نمي داد  چنين اطالعاتي بگويد كه هرگز

بگيرد ولي دير يا زود كاپيتان با يكي از اعضاي خدمه اش  و صاحب خانه وقت ستوان را
پناهي كه اموري  ياسيران ترسيده و ب، محموله ي بعدي  خواهند زد و بعدآنجا  سري به

  . اش سوار يا پياده كند آخرين محموله اش خواهد شد شتيخليج به كآن  فراست بخواهد در
آنجا  خانه درآن  :برخاست و آستين خانم كيلي را گرفت و پرسيد  ناگهان بر خود لرزيد از جا

  ؟ استآن  كسي صاحب متعلق به كيست ؟ چه
  . ندارد هيچ اطالعي:  انداخت و گفتآن  خانم كيلي با بي عالقگي نگاهي به

تمام منازل اين .  يكي از مالكين محلي احتماالً:  ادفا سؤال را شنيده بود گفتاوليويا كه تص
آفتاب  تناكيشوح هيرو كالهت را بگذار و گرنه به طور. بخش متعلق به اعراب ثروتمند است 

  . سوخته مي شوي
صخره ها كه خليج را چون سپري  سويآن  از خانه گذشتند و پيش رويشان درتقريباً  آنها

سايه آن  كه درختان نارگيل بر كرده بود نواري بلند و نامنظم از ساحل قرار داشتاحاطه 
استخرهايي در ميان صخره ها قرار داشت  انداخته بودند و خليج هاي كوچك و عميق زياد و

  . كه از جذر باقي مانده بود
هيچ ظاهراً  اما؟ كسي بايد بداند كه صاحب خانه كيست مطمئناً  ولي: پرسيده بود  هيرو مجددا
ش بسته و كركره يخانه يك خانه به ظاهر خالي بود چون پنجره هاآن .  دانست كس نمي

وقتي خدمه كشتي مورد  وجود نداشت وآن  بودند و اثري از زندگي در هايش كشيده شده



زير آنها  اظهار داشتند كه به همان اندازه بي اطالع هستند گرچه يكي از پرسش قرار گرفتند
كه هيرو چيزي نفهميد و ديگري نيشخندش را به وسيله دست هايش پنهان  گفتلب چيزي 

  . نمود
  ؟ چه چه گفتي:  تندي از ملوان پرسيد هيرو به

:  اره دست به دامن اوليويا شدبهيرو دو پس. و سرش را تكان داد آمد  مرد به نظر مبهوت
  . داند مطمئن هستم كه مي. اوليويا تو بپرس 

 :پذيرفت و بعد گفت  راآن باتي تعجبي كه از اين اصرار كرده بود ولي با مهراوليويا علي رغم 
   . معروف است »كيواليمي«مرد اين منزل به آن  طبق گفته ي

  ؟ كيواليمي ؟ آيا نام صاحبش اين است خانه-
اوه خوب . به دليل درختان بي شمارش است  احتماالً. نه فقط كيواليمي يعني خانه سايه ها -

  . ي خواهيم اينجا توقف كنيمم، شد 
صحبت آنها  ؟ وقتي من با ؟ از او بپرس خانه كيست كيستآن  كرد ولي صاحب هيرو اصرار

مي كنند كه نمي فهمند در پاسخ اين پرسش مرد تنها شانه هايش را باال  مي كنم وانمود
قدر عالقمند چرا اين. نمي داند ظاهراً  : اوليويا گفت. دستهايش را از هم گشود  انداخت و

  . كه نيستآن  يك اثر باستاني يا يك قصر يا چيزي شبيه هستي هيرو ؟
  . ام ديده قبالًرا آن  فكر مي كنم-
باشي اما  بايد از كنارش رد شده قاعدتاًكي ؟ اوه منظورت وقتي است كه با دافوديل آمدي ؟ -

،  داشتني ساحل دوست چه. شبيه هم هستند دقيقاً  من هميشه فكر مي كنم تمام اين خانه ها
  . حاال فقط بايد محل مناسبي براي شنا پيدا كنيم

به ساحل نزديك شد و لنگر انداخت خانم ها با سبدهاي پيك  كه مي توانستآنجا  كشتي تا
محلي را زير سايه درختان نخل انتخاب كرد كه  اني. شدند  نيك توسط قايقي به ساحل برده

علي رغم نگراني . ديد مردان درون كشتي پنهان مي كرد  را ازآنها  صخره هاي مرجاني هم
اوليويا و ، هيرو ، كريسي ، دريايي و ماهيان خاردار  شان در مورد هشت پا يا ستارگان

  . باقي مانده از جزر آبتني كردند ميليست كيلي در يكي از استخرهاي عميق
بود كه كسي احساس آن  زولي هنوز داغتر ا نسيم بعدازظهر حرارت هوا را كمي تعديل نمود

اوليويا كه از همه هنرمندتر . حاكم شد  غذا صرف شد و سستي مطبوعي بر جمع. كند  دنلرزي
با كتابي كه در دست داشت به كنده  كريسي هم. ش را درآورد ابود جعبه رنگ هاي نقاشي 

ند كه چهار خانم مسن تر دراز كشيد.  خرمايي تكيه داد و مشغول افكار پر درد خودش شد



گرفته بود بلند شد كه گردش كوتاهي  كمي بخوابند و هيرو كه از دو ساعت پيش تصميمش را
  . در ساحل انجام دهد

 !مي روي عسلم ؟ خيلي دور كه نمي روي :  زير لب پرسيد خواب بودتقريباً كه  زن عمويش
  خواهي كسي تو را همراهي كند ؟ مطمئن هستي كه نمي. شايد امن نباشد 

خيلي دور شوم و اگر هر چيز  قصد ندارم. مطمئن هستم كامالً  : ا صداقت گفتهيرو ب
  . برخواهم گشتفوراً  خطرناكي ببينم

  . بسيار خوب عسلم و بعد چشمانش را بست: آلود تأييد كرد  زن عمويش خواب
 محكم روي موهاي مجعدش بست و از كنار ساحل به سمت خانه هيرو كاله حصيري پهن را

ر تچندان طول نكشيد چون گرچه كشتي نيمه مايل جلوآنجا  به رسيدن.  حركت كردسايه دار 
. را عقب تر پياده كرد تا بتوانند دور از چشم افراد كشتي شنا كنند  ولي قايق مهمان ها، بود 

يافته كه انتهاي شمالي خليج را تشكيل داده بودند بسختي يك چهارم  صخره هاي فرسايش
  . زن عمويش فاصله داشت انتخابي مايل از محل

قلعه مانند و كركره هاي كشيده شده پنجره  هيرو محتاطانه دوري زد و با دقت به ديوار بيروني
و آرام ،  خالي. محلي خالي از سكنه است كالً  هاي خانه نگاه كرد و به اين نتيجه رسيد كه

با زمزمه همراهي مطبوعي ، ساحل  برخورد امواج بهآرام  پشت سرش صداي. متروك 
بعدازظهر  و خوش بوي خواب آور ،سكوت گرم بر برخورد برگ هاي نخل داشت و هر دو 

خرچنگ هاي ماسه اي سفيد  هيچ چيز در بريدگي خليج جز امواج و .داغ تاكييد مي كردند 
  . كوچك حركت نمي كرد

هاي  هم از پناه صخرهآن  نگاهي از نزديك به خانه او به هيچ عنوان قصد نداشت غير از
حاليكه سعي مي كرد ديده نشود نزديك تر شد تا بفهمد آيا  مرجاني كار ديگري بكند ولي در

ديوار زنداني آن  رده هايي پشتبجديداً  اگر. دارد يا خير  مدركي دال بر صحت شكش وجود
بوي بد بدن ، صدا گريه زاري خفه شده . بايد باشد آنها  از نشانه ايمطمئناً  پس، شده باشند 

كرده كه در يك سلول قفل شده محصور شده باشند اما هيچ  اي سياه و كثيف ترسيده و عرقه
باشد وجود نداشت و نه هيچ چيز آرام  حضور كساني در خانه اثر گريه يا صدايي كه دال بر

جا وجود آن هيچ نكته شوم و منحوسي در به طور عجيبي.  رشته اي از دود يا بوي آشپزي
ولي حتي پنجره ها با كركره هاي كور  رفتاري متفاوت مي كرد يد هيرواگر بود شا. نداشت 

يك حالت خواب آور و منزوي مثل آدمي كه . صلح داده بودند  شده به خانه حالت غريبي از
تكيه كرده باشد و به صداي باد كه از ميان اتاق هاي ساكت و  به درختان و ديوار محافظ منزل



 يسيالبها، كيوالمي .  گوش داده يا به خواب رفته باشد گذشت زير گذر طاق هاي خالي مي
آن را چند بار زير لب .  كه هيرو را اسير خود نموده بود جادويي در خود داشت، اين كلمه 

به اندازه ي حركت امواج و ترنم نخل هاي اسير باد موزون  با خود انديشيد كه. تكرار نمود 
و نامعقولي متعجب و كمي از خود خجالت زده  افكار بيهوده است و به خاطر پرورش چنان
مانند نامش حالتي از آنتريك وجود داشت كه او را به سمت  بود ولي در سكوت خانه درست

در ، وادارش نمود كه از روي ماسه ها بگذرد و در البالي صخره ها  سايه اين صخره ها راند و
و رفتگي ديوار خارجي منزل جا در يك فرعميقاً  هايي آهنين كه وچك با ميخكمقابل دري 
  . بايستد گرفته بودند

گرچه نمي ، گشت  ميرب احتماالًاگر در بسته بود . پس تصميم خود را گرفت . در نيمه باز بود 
نظر احتمالي  خانه مي توانست در يكآن  شد خيلي مطمئن بود ولي با نگاه كردن به داخل
ديگر هيرو هوليس  ناگهان او . ايش را ببيندسايه هاي درختان و گل هاي زيباي استوايي زيب

نه . ايستاد آرام كامالً  چند دقيقه اي. بود  »ريش آبي«همسر يا   »پاندورا«يا  »حوا«نبود بلكه 
و چون هيچ صدايي جز برخورد امواج به ساحل و باد را نشنيد  وش دادنگبا شك بلكه براي 

  . باال رفت پس به آهستگي از پله ها
سوزاند در  خورده از كف نازك دمپايي اش گذشت و پايش راآفتاب  هايگرماي سنگ 

گرچه صدا . كرد  باز كند لوالهاي آهني اش ناله ايكامالً  حاليكه در آهني را فشار مي داد تا
به درون  خنكيو او از ميان درخشندگي ساحل و سبزي .  داو را تكان داد ولي متوقفش نكر
و درختان  پر از خيابان هاي بادگير خنك و گل هاي فراوانقدم گذاشت و خود را در باغي 

دور خانه بخشي از يك دژ قديمي بودند ورد اينكه ديوار محدسش در ظاهراً .  بي شمار ديد
رسيد و از اين  خانه بسيار قديمي تر به نظر ميدرست بود چون اكنون مي ديد كه از خود 

بايد زماني  ر و اتاقك هايي سوراخ كهرويش بودند و گذرگاهاي طا ق دا يطرف خزندگان
 تمام شك هاي.  فضا را پر كرده بود، اتاق نگهبان و انبار غله و اصطبل اسب ها بوده باشد 

نگه داري  به عنوان سلول هاي سنگي تيره اي برايآنها  ا تصور، بفراموش شده اش موقتاً 
سر كشيد آنها  ا دقت به تعداي ازپس با پنجه از خيابان موازي ديوار گذشت و ب. برده زنده شد 

قابل مالحظه اي  نبود و معلوم بود كه براي مدتآنها  ز عنكبوت و خفاش چيزي درااما غير 
هاي بي در  نشده است چون علف هاي هرزه اي كه در مدخل هاي طاقآنها  چيزي داخل

يي ياسمن و گل استوا رشد كرده بود بلند و دست نخورده مانده بود و پرده سنگيني از گل هاي
  . شكستگي نداشت را پوشانده بود هم كنار زده نشده و اثري ازآنها  شيپوري كه در



از خيابان ديگري  هيرو برگشت كه برود ولي صداي آبي توجهش را جلب كرد پس راه خود را
سوي استخر آن  در. ادامه داد كه به لب استخري كم عمق در كنار گلبرگ هاي زنبق رسيد 

و گياهان  رز، گل آهار ، انواعي از گل هاي استوايي ، گل هاي وحشي قرار داشت  انبوهي از
تنه درختان  نگاهي به. سايه را با شيريني سنگيني پر كرده بود ، مرجاني و آبشاري از ياسمن 

قرار داشت  كرد و با چند قدم به تراس بلند سنگي كه در جلوي خانه نو شبكه برگ هاي آنا
  . رسيد

پرتقال و تمبر مي وزيد  اليمت در ميان شاخ و برگ درختان انجير هندي و ياسمن وباد با م
تراس و خانه متعلق به ،  به نظر هيرو باغ. فضاي گرم و پر گل را بر هم نمي زد آرامش  اما

، كه انگشتش را به دوك نخريسي زد و براي بود ) زيباي خفته(شاهزاده خانم افسانه ها آروا 
اين . كه اطراف قصرش را بوته هاي خار فرا گرفته بودند به خواب رفت صد سال در حالي

 چندان به نظر جالب نبود چرا كه پسر دايي پر حرارتش هارتلي كراين او را به شوخي ظريهن
برايش توضيح داده بود كه خيال مي كند آرورا پشت پرچيني باتي با مهرزيباي خفته مي ناميد 

بايد براي باز كردن راه  هر شاهزاده اي كه مي خواسته بيدارش كنداز خار به خواب رفته بود و 
  .خود يك تيشه لعنتي با خود مي داشته است 

حاضرم . اگر آنقدر تنبل نبودم شايد خودم هم تالش مي كردم : هارتلي اضافه كرده بود 
  .دختري را با يك بوسه بيدار كنم ، ولي قطع كردن خار كار من نيست 

يادآوري خاطرات لبخند به  با اين كالم برايش شكلك در آورده بود ولي حاال هيرو با شنيدن
به دليل اينهمه حتماً  . نامعقول بود زنگبارچقدر يادآوري هارتلي در باغي از . آمد  لبانش مي

  . رز بود
حاليكه مي خواست از كنار استخر برگردد به دامنش  خار يكي از رزهاي زرد و خوشبو در

 نليپدستش بر حاشيه لباس پو. ناگهان خشكش زد  كه خم شد كه جدايش كند وقتي گرفت و
با ناباوري به يك جفت پاي . شده بود  سياهش منجمد شده و لبخندش بر لبانش خشك

سوي بوته هاي رز ايستاده آن  درختان چكمه پوش كه صاحبش بي حركت در ميان سايه هاي
  . بود خيره شد

در حاليكه . گويا تمام قدرت فكر و حركتش را از دست داد  براي يك لحظه ترسناك و سخت
راست شد آرامي  باالخره به. مدتي خيره شد آمد  نفسش باال نمي قلبش ديوانه وار مي تپيد و

ا يك جفت چشم كه به طور بنگاهش را بلند كرد و . شنيد  و صداي جر خوردن دامنش را
  . روبرو شد مشوش كننده اي سرد و كمرنگ بود



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

ت     مدو و ل 



  . چه سعادت غيرمنتظره اي: روري مودبانه ادامه داد ... خانم هوليس بخير عصر 
 صداي هيرو به زحمت چيزي بيشتر از يك نفس نفس بود و. پس درست حدس زده بودم -

  . باشد نستم كه بايدمي دا. اين همان خانه است : اينها حرف هايي كه مي خواست بزند نبود 
فكر :  بود چون بدون تعجب گفت روشنكامالً  اين جمله بي ربط براي كاپيتان فراست ظاهراً

  .  روشن بود كه به اينجا آمديد را خواهيد شناخت چون شبيآن  مي كردم اگر دوباره ببينديش
  . را شناختمآن  ارتمهنگام گذشتن از ع براي پيك نيك با كشتي آمديم و-
لحن كاپيتان فراست زهر . محبت داريد  چقدر. راي مالقات يك سري هم به اينجا زديد و ب-

  . آگين بود
 كردهباتي متوجه گشت كه يك بار ديگر اين مرد نفرت انگيز او را عصفوراً  هيرو سرخ شد و

باقي خواهد آرام  ظاهر حداقل بر حسب. خب اين بار عصبانيتش را نشان نخواهد داد  . است
كه گوشه دهان  هيرو متوجه شد. و روي خود و موقعيتش تسلط كامل خواهد داشت ماند 

طور  متوجه شد كه افكارش را بهكننده با حالتي زودگذر و دستپاچه . روري جمع شده است 
پس هيرو  . ه استآوردموجبات سرگرمي اش را فراهم بسيار هم كامل و دقيق خوانده است و 
عالقه مند شدم  فقط. هم چنين نبود  اصالً:  و مودبانه گفتام آر شك هايش را كنار گذاشت و

ساحل به  قدم زنان از كنار، هيچ كس نمي دانست ظاهراً  كه صاحب خانه را بشناسم چون
  ؟ اينجا آمدم كه ببينم كسي اينجا هست يا نه

كمي فكر نمي كنيد . قدم زنان وارد خانه شديد ، مطمئن شديد كسي اينجا نيست  وقتي كه و-
  . شود برداشت غلطيآن  براحتي ممكن بود از خانم هوليس ؟ بي فكري بود

از اينكه خودش را در حال .  هيرو ناگهان سكوت كرد... ولي در باز بود ، قصد ورود نداشتم -
  . دفاع يافته بود ناراحت شد

 اي كه صاحبشاما اگر بخواهيد ورود به هر خانه . مي فهمم كامالً  . نتوانستي مقاومتي كني و-
از  بي توجه بوده كه در را چهار طاق باز بگذارد را عادت خود قرار دهيد در اين بخشآنقدر 

يكي  اضافه شده به حرم شايد ناگهان خود رامثالً . دنيا خودتان را در دردسر خواهيد انداخت 
  . دارند از آقايان تاثيرپذير بيابيد يا حتي دزديده شده و براي هديه نگهتان

صرف نظر با تصميمش باقي ماند و  رو متوجه استهزاء ضمني آخرين جمله شد اما بر سرهي
؟ اين طور فكر مي كنيد : ت فگ بود لطمه نخوردهظاهراً  كردن از اين طعنه با آرامشي كه

  . فريبنده اي دارند مايوس شدم چون همييشه شنيده بودم كه اعراب رفتار



 همچنين اشتهايي قوي و اخالق تندي هم دارند ست امابله به عنوان يك قانون كلي درست ا-
  . خشمگين مي شوند، آمده است  و از حضور كسي كه شك كنند براي جاسوسي

  . كردم من جاسوسي نمي: هيرو متغيرانه شعله ور شد -
اتاقك هاي آن  و نگاه دقيقتان به توجه زياد شما موقع ورود احتماالً. ؟ بايد مرا ببخشيد  نه-

چيز ي  هراستي انتظار داشتيد چن. كرد  اين عقيده را براي من القاء، قديمي زير ديوار  نگهبان
  ؟ پيدا كنيدآنها  در

 محل به نظر. فقط كنجكاوي بود .. .يعني ، هيچ چيز :  هيرو با صدايي نسبتا خشمگين گفت
  . دآم قديمي مي... خيلي 

پرتغالي ، كه روزها آن  كر مي كنم درف. باشد  اگر منظورتان ديوار خارجي، قديمي هم هست -
يك دژ بود ولي خود خانه تنها حدود بيست  اينجا، ها يك قدرت مستعمره اي قدرتمند بودند 

 ساخته شد، صفتي مي شد داد جز فريبندگي  يا سي سال پيش توسط عربي كه به رفتارش هر
.  
  . هيرو به طرز فريب انگيزي بي توجه بود ؟ صداي او كي بود ؟ اوه-
  . اگر برايتان جالب است، حامد  آقايي به نام علي بن-

او محتاطانه اسم را به حافظه . ولي حرفي نزد بود ل توجه بقا هم جالب بود وواقعاً  براي هيرو
بلكه اثبات ، نچه برايش آمده بود را به دست آورده آنه تنها  اش سپرد و خوشحال شد از اينكه

اگر ستوان . فته است ايتان فراست و صاحب خانه نيز يكاپ بيشتري براي مناسبات عالي
توانستند با شنيدن اين قضايا دو دوتا چهار تا را حساب كنند  الريمور و سرهنگ ادواردز نمي

آشكارا  كه، خود فكر كرد كه حتي اموري را كه كاپيتان فراست هم  با. باعث تعجب بسيار بود 
اقرار كرده است تعجب آن  روي بي مالحظه گي بهزيادي دارد و از  در مورد خانه اطالعات

  . شد زده خواهد
 دقت او را زير نظر گرفته بود سوخته ي روري شد كه باآفتاب  هيرو متوجه صورت باريك و

  ؟ هيچيبه دوباره  احتماالً نمي دانم االن به چه فكر مي كنيد ؟:  روري متفكرانه گفت. 
  ؟ چه مي كنيد نجاداشتم فكر مي كردم كه شما اي. ابداً -
 سؤال برانگيز را در روز روشن پياده مي كنم ؟ اميدوارم فكر نكرده باشيد كه دارم يك محموله-

  . شناسيد شما مرا بهتر ميمطمئناً 
  . مطمئناًبله :  تاييد كردقلباً  هيرو



هوليس  اين چيزي است كه در مورد شما خوشم مي آيد خانم:  كاپيتان فراست خنديد و گفت
نبرد غيرمنصفانه اگر مي ، يچ وسواس خانمانه اي در مورد الپوشاني نداري يا در اين مورد ه. 

در ، آرام  نيمروز مشغول هيچ كار شومي نبودم جز لذت بردن از يك خواب، خواهيد بدانيد 
را خصوصي يافته آن  نقطه اي كه هميشه به طور مطبوعي صلح آور است و تا امروز بعدازظهر

  . بودم
بسردي پرسيد كه مگر او عادت دارد كه ، آخرين كلمه  با ناديده انگاشتن اشاره ضمني هيرو

آن  درهم خانه خالي است و دوست عربش آشكارا  بيايد حتي زماني كهآنجا  هميشه به
  . سكونت ندارد

  ؟ دوست عربم كدام-
  ! علي بن حامد-
سال است كه به دليل كار انزده پ ؟ متاسفانه او علي بن حامد فقيد خدابيامرز است منظورتان-

، افتاد آن  تله ي ساده در خانه براي يك مهمان خودش در عوض بي توجهي در گذاشتن يك
  . دشراحت و مناسب نبا اصالًخيال مي كنم جزايش هم . و مرد  جزايش را گرفت

 خانه استاين پس پسرش يا هر كسي كه اكنون صاحب :  اخمي كرد و با بي صبري گفت هيرو
.  
  . من صاحب اين خانه هستم-
  ؟ شما-
نشان دهنده ي لذتي بود كه از اين جريان  چشمان روري؟ ميخواهي بگويي نمي دانستي  واقعاً-

دوست دارم بدانم كه چرا اين اطالع تا اين حد .  نه مي توانم ببينم كه نمي دانستيد: مي برد 
  ؟ نه ناراحت شديد مگر. مايوستان كرد 

  . را گزيد ؟ هيرو دوباره حرفش را قطع كرد و لبش... شما كي ... عنيي...! بله . نه -
  . حدود پنج يا شش سال قبل، شدم ؟ اوه آن  كي مالك-

كساني چون سرهنگ  ن وجود نداشت وآپس هيچ رازي درباره ! پنج يا شش سال پيش 
آن  هانه اي سراسركوچكترين ب را بدانند بلكه بي شك بهآن  نه تنها بايدالريمور  ادواردز و دان
او كند ولي با اين وجود  هايش را مخفي مي هپس اينجا محلي نيست كه برد. را گشته اند 

ولي آنهم ... فقط بايد بگويد خودم ديدم ،... آن هم در شب . تفنگ ها را اينجا گذاشته است 
احل چرا كه اينجا خانه و س، خورد چون هيچ قانوني بر عليه اش وجود ندارد  بدرد نمي
  . است خودش



ملك : داد و به خشكي گفت  را انجامآن  تالش سختي بود كه شكستش را پنهان كند ولي
. را از ملكش مي كند  محسور كننده اي است و مطمئن است كه او تمام استفاده ي ممكن

او را در اينجا مي  اگر مي دانست كهمطمئناً  متاسف است كه مزاحم خواب نيمروزش شده و
  . كنار اينجا هم نمي گذشتيابد از 
نمي پرسم كه اينجا چه مي كني هم آگاهم و از تو آن  ازكامالً  : فراست برآشفته گفت كاپيتان

فكر مي كنم كه به اينجا آمده اي كه صاحب خانه . مي كنم بتوانم حدس دقيقي بزنم  ون فكرچ
خالي شده و شك  بشناسي چون يك بار ديده بودي كه در شب محموله ي خاصي در اينجا را

كه شايد هم ساير محموالت در اينجا خالي و پنهان مي شود در واقع شايد يك انبار  كردي
  ؟ كه قويا مخالف تجارت برده هستي مگر نه باشد و تو هم برده
پرسيده  هم اينها را از من قبالًبه نظرم : وانمود كرد كه منظورش را نفهميده است و گفت  هيرو

نفرت دارم و همين آن  اد دارم كه به شما گفتم كه مخالف اين كار نيستم بلكه ازه يببوديد و نيز 
  . كار هستند طور از تمام كساني كه مشغول اين

  ؟ فهمانده بودي ولي چرا اينها را قبالًبله -
 متفكري روشن است و علت اينكهآدم  دليلش براي هر. خودتان بهتر مي دانيد مطمئناً  ؟ چرا-

  ! آقا نمي فهمم خداحافظ يد چنين پرسش بي مورد و احمقانه اي كنيد راتوان چطور مي
هنوز به دامنش بود را كه خاري  هيرو بتندي سري تكان داد و برگشت كه برود ولي شاخه

و تا صبر كرد كه خودش را خالص كند ، كاپيتان فراست با خونسردي از  فراموش كرده بود
را محكم در مشتش ، كه چون يك تله فوالدي  روي رزهاي بينشان جلو آمد و مچ دستش

اگر : با صدايي آرام كه به طرز غريبي با چنگ محكمش در تضاد بود گفت  سخت بود گرفت و
براي عالقه ام به مرا بهتر مي شناختي ، ميدانستي كه هيچ وقت سئوال بي مورد نمي پرسم و 

  .نظرات تو دليل خاصي دارم 
پيتان به صورت به همان اندازه محكمش دوخته شد و با سختي نگاه هيرو از انگشتان سخت كا

قابل مالحضه اي سعي كرد در مقابل يك انگيزه ناگهاني از ترس كه به او چنگ بيندازد و لگد 
. آشكار بود كه نتيجه چنين حركتي تنها شكست تحقيرانه خودش است . بزند ، مقاومت كند 

  .مچ دستم درد گرفته است : پس به زور خود را آرام نگاه ئاشت و گفت 
در صورت كاپيتان فراست ديده شد ، لبخند ضعيفي زد و او را رها مختصراً  اثري از تحسين ،

 .روري بوجود آورده بود را ماليد باتي هيرو دستش را قاپيد و آثاري كه از انگشتان عص. نمود 
ه او را براي چند لحظه نگاه روري فكوران. اما اشتباه قبلي اش را براي ترك آنجا تكرار نكرد 



كرد و بطور غيرمنطقي و با يك حس غريب و تعجب آور با خود فكر نمود كه به ياد نمي آورد 
كه چشمان هيرو خاكستري رنگ بوده و لكه هاي كوچك سبزي هم در آن وجود دارد و اينكه 

  .ديگر هرگز آن را فراموش نخواهد كرد 
بگو چرا از تجارت برده صراحتاً  .زرگتر را كنار بگذاريم بگذار مسائل ب: روري متفكرانه گفت 

  نفرت داري ؟ چون از آن پول در مي آورند ؟
به شما گفته بودم و كامال مطمئن هستم كه فراموش نكرده . نه : صداي هيرو مثل يخ سرد بود 

 ايد ، ولي اگر مايليد يك بار ديگر تكرار مي كنم و خوشحال مي شوم كه خواسته شما را
من از آنها نفرت دارم ، چون مسئول مرگ و عذاب و خفت هزاران انسان . برآورده نماييم 

معصومي هستند كه هيچ صدمه اي به آنها نرسانده اند و با آنها جنگي ندارند چون آنها را به 
  .. .زجر كشيدن و بدبختي وحشتناكي مي كشند 

شايد . شوم كه اشتباه نفهميده بودم  فقط خواستم مطمئن. ، همان بود كه فكر مي كردم  بله-
حاال خانم هوليس بتوانيد به من بگوييد چطور در حاليكه چنين نظراتي داريد ، اخيرا تمام 
تالشتان را كرديد كه خود را مسئول مرگ و معلوليت صدها تن انساني نماييد كه مطمئنا نمي 

شما به سختي مي توانسته ايد جنگي توانسته اند صدمه اي به شما بزنند وتا آنجا كه من ميدانم 
با آنها داشته باشيد ؟ و بعالوه چرا شما به توسعه تجارتي كه ادعا ميكنيد از آن متنفر هستيد ، 
كمك نموديد ؟ البته شما را از هر دو اتهام ، چنانچه دليلش منافع مادي باشد ، مبرا خواهم كرد 

اعتراف ميكنم دانستن . فضولي كردن است از عشق به چون حداقل آن انگيزه فابل قبولتري . 
  .اين مطلب برايم بسيار جالب است 

مطمئن ! اصال نمي فهمم چه مي گوييد ! ديوانه شده ايد حتماً  :هيرو با بي مالحضگي گفت 
 .مي توانم ديگر بروم ؟ دارد دير مي شود . هستم خودتان هم نمي فهميد 

يك بار نصيحتت كردم به موضوعاتي : درشتي گفت  كاپيتان فراست تقاضا را ناديده گرفت و با
پس القل . كه نمي فهمي دخالت نكن ، اما ظاهرا زن جواني هستي كه نصيحت نمي پذيري 

ذهن مرا با توضيحاتت در مورد اينكه چطور وجدان حساست به تو اجازه داده در قاچاق 
كن و  روشن. اشته باشي مقادير زيادي اسلحه براي يك گروه دسيسه چين غيرمسئول ، دست د

اينكه چطور هنوز خودت را از هر احساس مسئوليتي نسبت به مرگ كساني كه نتيجه عمل 
  مستقيم تو بوده است ، مبرا مي كني ؟

خشم هيرو او را به پريشان گويي هدايت ! اسلحه نبود ... هرگز دست نداشتم ! ... من نكردم-
  ...!منظورم مردم ، يعني ! ... راي بود : كرد 



يعني انتظار داري باور كنم كه به قاچاق ورقه راي : كاپيتان فراست با لحني ترحم انگيز گفت 
  يا انسان ؟... مخفي به بيت الثاني دست داشته اي ؟ 

انتظار ندارم هيچ چيزي را باور كنيد و اهميتي به آنچه شما باور مي كنيد : هيرو با غضب گفت 
براي ظرداخت غذا و اينكه مردم را .  پول بود... كه انسان نبود يا  البته. يا نمي كنيد ، نمي دهم 

كساني كه نمي توانستند بدون هيچ چيزي آن را انجام دهند . براي حمايت شاهزاده جلب كند 
اين مردم كشور تو بودند ، نيروي دريايي حمايت كننده تو و آن . تا نيازي به جنگيدن نباشد ... 

... اگر به خاطر آنها نبود . ه تمام شليكها و كشتارها را شروع كرد سرهنگ خسته كننده ات ك
. قلبش ناگهان فرو ريخت . كاپيتان فراست دستپاچه شده بود  از حالت چهره. هيرو مكث كرد 

  .ميل داشت كه با دستانش ، گوشهايش را بپوشاند تا هيچ مطلب ديگري نشنود 
ه اي مگر نه ؟ چه آلت دست كوچولوي ساده لوحي واقعا اين را باور كرد: روري به نرمي گفت 

واقعا ميخواهي بگويي اصال به ذهنت نرسيد كه در صندوقهايي كه به بيت الثاني قاچاق ! هستي 
  مي كردي را باز كني ؟ نه حتي يكي از آنها را ؟

چشمانش ناگهان گشاد و وحشتزده شد و با زمزمه اي . هيرو نفس نفس ميزد ... قفل بودند و -
  !پول بود : كه ظاهرا بيشتر مي خواست خودش را متقاعد كند تا او را گفت 

  .اسلحه بود -
  .باور نمي كنم -

  .فكر مي كنم بكني : روري با لحني ترسناك گفت 
  !اوه نه ! نه ، نه : هيرو با صداي خفه اي ، زمزمه كرد 

  چه قصه اي توانستند تو را از باز كردن صندوق ها باز دارند ؟با -
كليتون . او دوباره با يادآوري آنچه ترز گفته بود ، مكث كرد ... گفتند شايد عرب ها فكر كنند -

  .و عليه شعله هم ، و بقيه ... طار داده بود به او عليه ترز اخ
كه شايد شما بخشي از محتوياتش را دزديده باشيد ؟ و تو هم آن را باور كردي و كمك -

دست هاي مردي برسد كه فقط به دلگرمي احتياج داشت تا نمودي كه دويست عدد اسلحه به 
... خواهش ميكنم : اكنون خيال مي كنم مي خواهي بگويي ! يك قيام مسلحانه را آغاز كند 

و البد آن قاعده كلي خسته كننده كه مي گويد ، ندانستن قانون براي هيچ كس . نمي دانستم 
  .بهانه نيست ، را فراموش نموده اي 

  .بايد بوده باشد . آن پول بود ... م من نبود-



بعالوه تو در كمك به فرار . اسلحه بودند ! در صندوق هاي به آن بزرگي ؟ احمق نباش -
انسان هاي « برغش به سوي طرفدارانش هم دست داشتي كه شورشي ايجاد كردند كه در آ

ادواردز و يك مشت  ، بعد تو به من در باره رفتار وحشيانه آن احمق پير ، زيادي كشته شدند
افسر جوان بي تجربه ، كه وظيفه داشتند از سوختن نيمي از جزيره جلوگيري كنند و آنچه تو و 

اگر . وراجي مي كني . دوستانت تمام تالشتان را براي آغازش كرديد را متوقف كنند 
راي هيچ كوچكترين شناختي از قبيله الحارث داشتيد ، مي دانستيد كه به اندازه يك لعنت هم ب

يك از پسران سلطان سعيد ارزش قائل نيستند و تنها قصد داشتند از دست كل خانواده خالص 
در حالي كه نيمي ديگر از طرفداران برغش ، فقط به اميد . شده و تاج را براي خود بقاپند 

  .غارت بودند 
زمه اي كه او با زم. صورت هيرو از درد سفيد شده بود و ظاهرا اصال به او گوش نمي داد 

  !او قول داد ... ترز هرگز . البته كه درست نيست . نه ...نه : ... بسختي شنيده مي شد گفت 
او يك موجود كلك ، به معناي ! ترز عزيز : خنده رئري كوتاه و به خشونت يك ناسزا بود 

زن او نه تنها بي عاطفه و غيراحساساتي است ، بلكه قويا اهل عمل و يك . واقعي كلمه است 
فرانسوي وطن پرست است كه تجارتخانه شوهرش منافع زيادي در تجارت شكر دارد و 
بنابراين عالقمند به بركناري مجيد مي باشد ، چون مجيد از حمايت بريتانيا برخوردار است و 

به همين دليل است كه مسيو تيسوت ، . بريتانيايي ها هم قصد دارند به بردگي پايان دهند 
ور اتفاقي دولتش ، از بزرگترين پسر ، طاهاواني كه در عوض اينكه به سهم دوستانش و به ط

خودش قانع باشد ، هوس تسلط بر كل مملكت پدر فقيدش را كرد ، حمايت نمود و وقتي با 
دخالت كمپاني هند شرقي ، كه كشتي هاي جنگي براي بازگرداندن طاهاواني به كشورش اعزام 

  .ا به برغش معطوف كردند توجه خود ركرد ، مواجه شدند ، 
چون او سلطان بهتري مي شد و براي رعايايش كاري انجام مي داد و : هيرو جسورانه گفت 

او يك حاكم . و قوي بود ، در حليكه برادرش ضعيف است ... اصالحات را شروع مي كرد و 
   .مترقي مي شد ، در عوض مجيد ، يك عقب روي قرون وسطايي است 

اين هم نتيجه پاكي و زودباور بودن ! به تو گفته اند ؟ خانم هوليس بيچاره پس چنين مطالبي -
  .توست 

 .چرا نبايد حقيقت داشته باشد ؟ چرا اينقدر مطمئني كه حق با توست : هيرو با تندي پرسيد 
تنها براي اينكه با مجيد دوست شده اي تا نتوانند از جزيره بيرونت كنند ؟ شاهزاده برغش 

  .مي شد سلطان بهتري 



آنها هميشه طرفدار سنگدلي و حيله گري هستند ، اما ساير صفاتي كه . از نظر اعراب ، بله -
يك دليل و تنها . اگر تو نمي داني ، ترز بخوبي ميداند . برايش قائل شدي كامال خيالي است 

يك دليل وجود دارد كه چرا تجارتخانه شوهرش ، سيد طاهاواني ، يا برغش كه به عنوان 
ماينده طاهاواني ميشناساندش را ، مي خواهد به جاي مجيد ، سلطان زنگبار و سرزمينهاي ن

چون هردوي آنها به حمل برده هاي آفريقايي براي كار در مزارع شكر بوربون و . آفريقا ببينند 
  حاال فهميدي ؟. ريونيون رضايت مي دهند 

اينها را از خودت مي . درست نيست  :يك بار ديگر صداي هيرو بيشتر از زمزمه نبود ... نه -
صداي هيرو ... احتماال تمام آن را . من هرگز چنين چيزي در مورد آنها نشنيده ام . سازي 

  . شكسته شد 
از نظر اطالعاتت . ظاهرا مطالب زيادي وجود دارد كه تو نشنيده اي : گفت باتي روري با نامهر

امپراتور لويي ناپلئون . و متعلقات فرانسه هستند در اقيانوس هند ، جز جزاير بوربون و ريونيون
داوطلبان آزاد «با دولتش اگر ترجيح مي دهي ، واردات برده هاي سياه را تحت نام دلپذير 

آزاد كرده است كه مثال به اين معني است كه آنها آزادانه و به ميل خود براي كار » خدمت
سياهان توسط واسطه هاي . كه قبال بود  داوطلب شده اند ، گرچه نتايج آن دقيقا همان است

جايي كه . بومي در سراسر ساحل موزامبيك معامله شده و دسته دسته سوار كشتي مي شوند 
و چون آنها حتي از آنها پرسيده مي شود آيا مايل هستند به مدت ده سال مشغول كار شوند ؟ 

واسطه ها به آنها دستور داده  يك كلمه از حرفهايي كه به آنها زده شده را نمي فهمند و توسط
شده كه هر وقت مورد خطاب قرار گرفتند سر تكان دهند ، كه معموال براي يك آفريقايي به 

، آنطور كه براي ما مفهوم دارد ، فرانسويان اين حركت را به عنوان » بله«است نه » نه«معني 
سته به مزارع مي فرستند ، رضايت تلقي كرده ، پس آنها را ثبت و شماره گذاري كرده و دسته د

آيا مي داني فقط براي كار در مزارع ريونيون به . جايي كه چندان مدت طوالني زنده نمي مانند 
و چون ميانگين عمر هر كدام در آنجا پنج سال است ، ! يكصد هزار تن چند برده نياز است ؟ 

ا محتاج هستند كه سربازان آنها به سالي بيست هزار برده جديد نياز دارند و بقدري به برده ه
فرانسوي را براي اسكورت كشتي هاي برده مي فرستند تا كشتي ها به سالمت به مقصد برسند 

آنها چنان . و بر عليه سلطان مجيد آنتريك مي كنند ، چون انگلستان حامي تاج و تخت اوست 
قبائل ، شكار يا  تقاضايي در بازارهاي برده ايجاد كرده اند و قيمت ها چنان باال رفته كه

دزديدن همسايگانشان را سودآورتر از روشهاي عادي و پر زحمت قبلي براي گذراندن زندگي 



اين ، خانم جوان خيرخواه من ، كاري بود كه تو و دوستانت تمام تالشتان را براي . يافته اند 
  فكر سرگرم كننده اي است ، مگر نه ؟  . كمك به آنها انجام داديد 

  .رو نتوانست ادامه دهد هي... من -
شما ، خانم هوليس ، دخالت پر حرارت و . بله ، قضاي روزگار است : كاپيتان فراست خنديد 

ناآگاهانه شما در توطئع برغش كمك به مرگ انسانهاي زيادي كرد و اگر شورش به نتيجه مي 
به هر حال در  هرچند اقرار مي كنم كه بسيار جزئي بود ، ولي. رسيد ، شما هم سهمي داشتيد 

اسارت و فروش تعداد بيشتري از بردگان سياه براي مستعمرات فرانسه سهمي داشتيد و به 
جرات مي گويم همينطور براي مناطق بسيار ديگري ، توسط هر كسي كه به اين تجارت رو مي 

  .آورد 
  .صداي هيرو مي لرزيد ! كساني مثل خودت -
  .يق كرد تصدباتي كاپيتان فراست با مهر. دقيقا -

ترس و ناباوري كه متناوبا وجود هيرو را فرا گرفته بود ، موقتا عصبانيتش را از بين برده بود ، 
عصبانيت با يادآوري اينكه مردي كه اينجا ايستاده و برايش بگونه اي سخنراني « ولي اكنون آ

اجر برده مي كند كه گويي او يك دختر مدرسه اي خطاكار است ، به اقرار خودش يك دزد و ت
ولي با اين وجود به ! افسار گسيخته مي باشد و تا آنجا كه هيرو مي دانست يك دزد دريايي 

خود جرات مي داد كه او را محاكمه نمايد ، چون معصومانه و ناآگاهانه مشغول كاري شده بود 
ه رنگ به چهر .آن هم براي سود مادي . كه خودش با علم كامل ، سالهاست كه انجام مي دهد 

خيلي مرا يرزنش كرديد ، ولي حداقل من قصد صدمه : سفيد هيرو بازگشت و با خشم گفت 
 از كجا مي دانيد كه در آن صندوق ها اسلحه بود ؟... زدن به كسي را نداشتم در حاليكه شما 

تنها ميتواند به اين دليل باشد كه همان تفنگ هايي است كه . اگر هم بود ، من باور نمي كنم 
و همچنان ! خانه خودت ! اچاقي به زنگبار آوردي و به همين خانه حمل كردي خودت ق

جرات مي كني بگويي من در مرگ مرداني سهم داشته ام كه با اسلحه هايي كه خودت به 
  برغش فروخته بودي مسلح شده بودند ؟ 

به سيد  نه به برغش ، بلكه به واسطه اي كه باور دارم آنها را: روري به آرامي تصحيح كرد 
   . برغش فروخت آن هم با سودي بسيار عالي 

  پس اقرار مي كني ؟-
چرا كه نه ؟ دليل نمي شود چون تو از سهم خودت در مسئوليت رساندن آنها به بيت الثاني -

  . شانه خالي مي كني ، من هم همان كار را در مورد بخش خودم در معامله انجام دهم 



فكر مي كردم كه دروغ مي گويي و االن فهميدم : تحانه گفت هيرو با خنده اي تحقيرآميز و فا
  .آن صندوق ها آنهايي نبودند كه تو اينجا پياده كردي 

اما محتوياتشان يكي بود و دوباره نگو ، باور نمي كنم ، چون گفته هايت دارد . البته كه نبودند -
نها را خريد و دوباره به به تو اطمينان مي دهم كه ميدانم چه كسي آ. كمي يكنواخت مي شود 

چه كسي فروخت و همچنين اين تو بودي كه راهي براي رساندنشان به دست برغش پيدا 
  .كردي 

و تو به آن اقرار مي كني و هنوز آنقدر گستاخي كه مرا مسئول مرگ مرداني بداني كه تو براي -
  پول به آنها تفنگ فروختي ؟

  .گ خان دار بودند آه ، ولي ببين ، آنها تفنگ نبودند ، تفن-
  نمي فهمم ، چه فرقي مي كند ؟-
از من خواسته شد كه آيا حاضر هستم . تو نم فهمي ولي از قضاي روزگار خيلي فرق مي كند -

پنهاني ، تعداد مشخصي سالح گرم براي هدفي كه نام برده نشد ، ولي من به هر حال از آن خبر 
  داشتم ، تهيه كنم ؟

  !مدت مي دانستي  پس تو مي دانستي ؟ تمام-
چندان هوش بااليي . البه كه مي دانستم . دختر خوب ، من كه ديگر يك بچه ساده لوح نيستم -

نمي خواست ، اما از مقدار زيادي پول نام برده شد و رسم من است كه هرگز يك پيشنهاد 
 .نكنم  خوب را رد

ين وجود كه مي دانستي حتي با وجود اينكه وانمود مي كني دوست سلطان هستي ؟ حتي با ا-
  تفنگها عليه او استفاده خواهند شد ؟

  .تفنگ خان دار : روري مودبانه تكرار كرد -
 . چرا اينقدر تكرار مي كني ؟ آنها هم آدم مي كشند -

نه اينها ، حداقل نه تا وقتي كه كسي بتواند مقدار قابل قبولي از ماده محترقه جيوه تهيه نمايد -
مي بيني خانم هوليس ، از من . در كارخانه ساخته شده باشد بريزد ودر چاشني هايي كه 

خواسته نشد كه مهمات الزم را تهيه كنم ، فقط اسلحه گرم را و اگر دقيقا بخواهيد دويست عدد 
برداشت ... ام ... يكي از آشنايان من هم تهيه مهمات را بر عهده گرفت ، ولي به دليل . 

وسيله اي نوظهور است  هاي خان دار هنوز در اين بخش از دنياگاشتباهش ، و اين اصل كه تفن
   متوجه نكته اش كه هستي ؟. ، مهماتي را تهيه كرد كه مناسب تفنگ بود ، نه تفنگ خان دار 



خميدگي كالسيك لبهايش ، در اثر فشار ، به يك خط . هيرو با نفرت بسيار به او خيره شد 
در واقع عمال ! بوضوح : چون سنگ بيحركت بود محكم بدل شده بود و چشمان خاكستريش 

تقلب كرديد كه سر خريداري را كاله بگذاريد كه پيشنهاد يك قيمت عالي براي اجناسي داده 
 .بود كه كامال بي ارزش بودند 

عالي تفنگها هم در شرايط بسيار . يك تفنگ خان دار هنوز ارزش بسياري دارد . نه كامال -
نقطه نظر خريدار آخري ، بدشانسي بود كه تا زمان نداشتن چاشني فقط از . قرار داشتند 

 .مناسب و مهمات درست ، نمي توانست از آنها استفاده كند 
  ...ولي تو -
من خانم هوليس ، سهم خودم از معامله را انجام دادم و دويست قبضه اسلحه گرم به مشتري -

دخالت غير مترقبه شما نبود ، كل  دليلآنها دوباره فروخته شدند و اگر به . ام تحويل دادم 
بخش اعظم پول توسط . معامله ، به همان اندازه كه پر سود بود ، بي ضرر هم مي شد 

اوه بله ، او ظولي فرستاد كه مي . طاهاواني ، براي تامين مالي يك شورش فرستاده شده بود 
الحارث ، چشمشان به آن  توانست بيهوده تلف شود ، چون وقتي عبداهللا بن سليم پير و روساي

تفنگهاي خان دار مي افتاد ، كشف مي كردند كه با مهماتي كه اخيرا خريده اند نمي توانند از 
آنها استفاده كنند ، پس تا زمان تهيه تداركات مناسب ، دست نگه مي داشتند كه باور كن ، وقت 

ميان برغش ، كه داشتند به آنقدر تاخير ايجاد مي كرد كه تعداد زيادي از حازيادي مي برد و 
طور قابل مالحضه اي بي قرار مي شدند و تقريبا آماده ملحق شدن به طرف ديگر بودند 

گرچه بخاطر تو و قهرمانان همراهت ، تفنگهاي خان دار . ،جرات خود را از دست بدهند 
ددش بدست آن زنان احمق بيت الثاني رسيد كه شبانه به برغش نشان دادند و تمام دويست ع

  .براي يك جنگ زيبا انباشته شد 
اگر برغش آنها را ديده . نمي فهمم ، چه تفاوتي مي توانست داشته باشد : هيرو با ناتواني گفت 
  .بود كه بايد مي فهميد 

يكي از حاميان  او كه ديگر مهمات را نديد ، فقط به اين دليل ساده ، كه جداگانه ، توسط-
به هر حال آشكارا به خود زحمت نداد . به دستش رسيد  شهري اش در منزلي خارج از شهر

ظاهرا تنها يك نگاه به آنها كافي بود كه او را از اطمينان ه تفنگهاي خان دار را امتحان نمايد ، ك
آنها هم فورا اسلحه ها را يكي يكي يا دوتا دوتا بين افراد پخش كردند ، آن هم نه . مست كند 

راد سطح پايين ، كه آنها هم احتماال خيال كردند يكي از رهبرانشان در ميان روسا ، بلكه بين اف



درك اينكه وقتي دستشان به . طرز كار اين اسلحه جديد جادويي را نشانشان خواهد داد 
  .دويست اسلحه اي رسيد ، كه تحريكشان نمود كار خود را آغاز كنند ، مشكل نيست 

يك نكته  حداقل: ، با صداي لرزان گفت  هيرو نفس عميقي كشيد و پس از يك مكث طوالني
را ميفهمم كه تو كامال آدم بي مرام و بي مسلكي هستي كه آماده پذيرفتن هر خطر يا ارتكاب 

تقلبي براي بدست آوردن پول مي باشي ، ولي نمي فهمم چطور جرات مي كني مرا متهم هر 
  .نمايي ، وقتي رفتار خودت كامال غير قابل دفاع مي باشد 

  .گفت كه هيرو هيچ نفهميد باتي ي با افسوس تمسخرآميزي ، چيزي به زرور
  .اگر مي دانستم چه معني دارد ، شايد با شما موافقت مي كردم -
معذرت مي خواهم ، خيال مي كردم با اسمي كه داري بايد تحصيالت كالسيك داشته باشي و -

ولي بدترين . يبينم و تاييد مي كنم من راه هاي بهتر را م: يوناني بداني كه معني اش اين است 
و اكنون اگر مرا ببخشيد ! راه را دنبال مي نمايم ، اما حداقل من با چشم باز اين كار را مي كنم 

در خروجي منزل . ، بايد شما را ترك كم تا خودتان راه رسيدن به منزل عمويتان را بيابيد 
ان ببنديد ، ه مبادا يكي ديگر از آنجاست و بسيار متشكر ميشوم اگر آن را هنگام خروجت

  .روز خوش خانم هوليس . اعضاي گروهتان با ديدن آن بخواهد وارد شود 
با قدم . او طرحي از مختصرترين تعطيم ممكن را انجام داد و برگشت و از جاده پر گل گذشت 

يكه دامنش هاي كوتاه و پروازكنان از پلكان تراس باال رفت و هيرو را در ميان سايه ها در حال
هيرو درست احساس يك . هنوز به خار بوته رز زرد رنگ گير كرده بود ، تها گذاشت 

  .مستخدمه آشپزخانه اخراج شده را مي كرد 
وقتي صداي انعكاس قدم هايش ، در زير يك گذرگاه غيرقابل ديد محو شد ، هيرو خار گلها 

وسيلين نازكش يك چاك بلند را كند و در اثر اين حركت ، انگشتانش هم زخم شد و امن م
. در را پشت سرش مي كوبيد ، از باغ گريخت  جمع كرد و در حاليكهآن را . ديگر برداشت 

مغزش از غضب و شوك در آشوب بود و . تلوتلو خوران از جاده سنگي ساحل پايين رفت 
 :لبانش زمزمه اي گريان و احمقانه داشت 

 .باور نمي كنم ... باور نخواهم كرد ... باور نمي كنم -
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ت     مو و ل 



 
هايتا مجبور شد كه باور كند يا حداقل نتمام اصرار مي كرد باور نمي كنم ولي  هيرو با كله شقي

چون عمو نات كه همان روز عصر مورد پرسش قرار گرفت از بخش .  را باور كندآن  بخشي از
  . فاع كردده كاپيتان فراست گفته بود آنچه ك اعظم

فرانسوي ها هميشه مي خواسته اند . طور باشد  خيال مي كنم همين، خب بله :  عمو نات گفت
باشند و بسيار عالقمند به تعويض سلطان و  در سرزمين هاي اطراف اينجا پايگاهي داشته

گ سلطان پير هم اميدوار بودند پس از مر. اينجا هستند  پايان دادن به تأثير بريتانيايي ها در
افريقا دوباره وابستگي  خالص شوند تا زگنبار و خطّه ي شرق از شر مجيدطاهاواني  كه به نفع

با حق ، بتوانند بندري از مدافعان مديون و سپاسگزار جديد آنها  و اش را به مسقط اعالم نمايد
  . ر اين فاجعه هستندبه تعبيري مقصآنها  در واقع. آورند  بدستآن  حمل برده از

هيرو ! بودند كه سعي كردند تجارت برده را متوقف كنند  اما فرانسوي ها اولين كساني-
به ياد دارم كه خانم . خودتان هم اين را مي دانيد عمو نات :  وحشتزده به اعتراضش ادامه داد

،  نسوخ كردبردگي سياهان را م 1700نامه ي بين المللي در سال  پوري گفته بود وقتي عهد
مي توانيد در باره اين مورد در كتاب . بردگي را در اروپا تدوين كردند  اولين قوانين ضدآنها 
  . بخوانيد ها

به آنها  تمام. از اين قبيل چگونه است اموري تو كه مي داني ، خب :  عمو نات بسادگي گفت
خيلي  بردگي به نظر هنگامي كه مشغول انقالب بودند ايده براندازي. سياست بستگي دارد 

 اما چند سال بعد توسط كنسول اول. مساوات و برادري و از اين قبيل ، آزادي .  عالي بود
پيشين  ساير قوانين و آيين نامه هاي. بخواني آن  دوباره مجاز شناخته شد و مي تواني در مورد

رسماً  راآن  زمان يك حالت سايه روشن به خود گرفته است چون جمهوري جديدآن  و از... 
راي ب ايجاد شده است فقط تغيير اسمي استجديداً  برانداخته است ولي اين سيستم داوطلبي كه

را براي  به نيروي بردگان سياه براي مستعمراتشان نياز دارند و خودآنها .  همان روش قديم
تر  را راحتآن  و آتش مي زنند ولي اگر جايي در اينجا داشته باشندآب  بدست آوردنش به

ندارد چون او  بدست مي آورند و داشتن اين جا تا زماني كه مجيد بر تخت نشسته است امكان
  . به انگليسي ها متمايل است
  ؟ به من نگفته بودين عمو نات قبالً چرا اينها را: هيرو با صدايي خفه گفت 

  ؟ اي كه اينقدر عالقه مند شده راستي چطور شد. فكر مي كنم هيچ وقت نپرسيده بودي -



قرار باشد روزي اين تجارت پايان  اگر. يعني هميشه عالقه داشته ام ... م اعالقه مند نشده -
و بي توجهي ... اي گاو همثل گله  ... بگيرد همه بايد به مسائل خريد و فروش انسان ها مثل

ولي در . رحمي اهميت قائل شد  بايد براي بي. عالقمند باشند ، به اينكه زنده هستند يا مرده 
  . گرفت و لرزيد صدايش از شدت بغض... مورد سيستم داوطلبي و جزاير ريونيون 

موضوعاتي به درد  نيازي نيست سر قشنگت را بر سر چنين:  عمويش خشمگين شد و گفت
كارهاي زنانه  كه زنان بايد نيرويشان را دربود اين نظريه محكم او هميشه طرفدار  . بياوري

قويا مخالف مادر  او. ها به وضوح شامل كارهاي خارج از خانه نمي شد كارآن  مختصر كنند و
را صاف نمود و با  گلويش.  پس با دقت و متفكرانه به برادرزاده اش نگاه مي كرد، هيرو بود 

شبيه باشد ولي درست  مي داني هيرو شايد به موعظه:  محتاطانه گفت، سايه اي از شرمندگي 
ساير ملل مورد نكوهش  رد مسئله اي چون تجارت برده بيشتر ازهيچ ملّتي را در مو. نيست 

در اين تجارت دست  كني به ياد آور كه ما همباتي قبل از اينكه خودت را عص. قرار دهي 
 مسئوليت نبوده اند حتي سياهان خودشان هم چندان بي، منظورم كل انسان هاست .  داشته ايم

آفريقايي به منظور  قبايل، غ هاي بردگي شان نيست البته منظور يو. هم تا خرخره شان آن . 
ثروت خوبي ، به بردگي  تغذيه تجار برده براي همديگر تله گذاشتند و از فروش مردم خودشان

، آلمان ها ، ها  فرانسوي، بريتانيايي ها ، هندي ها ، فريقايي ها ، آاعراب  . به دست آوردند
پاك  دست هيچ كدامشان از اين تجارت... ب مريكايي هاي شمال و جنو، آاسپانيايي ها 

خودمان  راستي حتي توماس جفرسون. نيست و بهتر است كه هميشه اين را به ياد داشته باشي 
خود صاحب ، مي نوشت مي گفت و ماني كه عليه فعاليت هاي بردگي انگلستان زدر همان 

ادي متنفر است ولي به و در توضيح مي گفت كه گرچه از كل سيستم اقتص.  برده بود هشتاد
 . و رنگ شده ايمم همه ي ما با همان قلم. اقتصادي نمي تواند سياهان خود را آزاد كند  داليل

 ما بايد قبل از بلند. مصداق ما مصداق مردمي است كه در خانه اي شيشه اي زندگي مي كنند 
هم تجارت برده  البته اين مطلب براي مسائل ديگري غير از. اين را بدانيم ، كردن سنگ 

  . شيشه درست شده است زبه طريقي ا، ما همه خانه . است  صحيح
از مطمئناً  خانه خودش كه. فكر كنم همين طور باشد ...  من ....من :  هيرو با دلتنگي گفت

واب را با فكر افشاگري هاي كاپيتان فراست و خ او يك شب بي.  بودشده  اختهشيشه س
او  . به قتل غيرعمد اگر نه به عمدد دانست مقصر راند و خودش راگذآنها  ات ازنتصديق عمو 

كلي سعي كرده بود او را آگاه . بود و كلي حق داشت  به طرز غيرقابل باوري احمق و كله شق
جزيره را به آينده  گوش دهد چون فكر كرده بود دارد كند ولي او حاضر نشد به حرف هايش



و  . اليكه تمام مدت مورد سوء استفاده قرار گرفتدر ح . نفع مردم جزيره درست مي كند
به همين كه همين طور شعله و برغش . جلوه داده شده بود  توسط ترز تيسوت يك احمق
او حتي نمي  . اينكه او يك بچه از خود راضي بوده باشد مثل، راحتي به او كلك زده بودند 
 تبرئه كند چون، رفتار كرده اينكه مثل يك بچه از خود راضي  توانست خودش را به دليل

توانست آنسوي داستان صندوق هاي جواهري كه نبايد باز شوند را  حتي يك بچه ميمطمئناً 
  . بفهمد

ي يساما فكر اينكه اوليويا و كر. را باور نداشت آن  مي دانست ؟ به گونه اي هيرو آيا اوليويا
ري در تخفيف عذاب و افسوس و اث، اده لوحانه رفتار كرده باشند ساندازه ي خودش  هم به
و  تمي دانسآنها  چرا كه خود را هميشه باهوش و تواناتر از، از خودش نمي گذشت  بيزاري
را موجودي كله پوك و احساساتي و كريسي را يك بچه احمق حساب كردول اوليويا  هميشه
فكر كردن  ولي با اين وجود رفتار خودش اثري از احساسات احمقانه داشت كه حتي.  مي كرد
حماقتي كه باعث بروز جنايت شده بود و چه صدماتي . را غيرقابل تحمل مي كرد آن  در مورد
 بيرونآب  چه چيزي وادارش كرد گليم نامعلوم ديگران را برايشان از. وارد نكرده بود  را كه
  ؟ بكشد

بيدي  ... داري تو دستي در مرگ عده ي بسياري. بايد شك مي كرد . او بايد مي دانست 
مرگ عده .  همين بوددقيقاً  همه سال پيش فهميده بود ومنظورشآن  جيسون فهميده بود ؟

درختان ميخك و  ميان كنده،  نچند تن در ميان ديوارهاي مارسي و زمين هاي سوزا ... بسيار
؟  برغش كشته شدند به خاطر پيروزي، نارگيل كه براي ايجاد يك ميدان آتش بريده شده بود 

سهمش از  بقدري جزئي بود كهآن  ؟ سيصد يا چهارصد تن ؟ دخالت خودش در دويست
چيزي  اما احساس گناه. ي جزئي در كل تنسب. مسئوليت هم بايد همان اندازه كوچك مي بود 

ميكروسكوپ  فت يا چون موئي در زيررترازوي آشپزخانه اندازه گدر را آن  نبود كه بشود
كشتن  ه ي داشتن سهمي ناچيز در كاري كه نتيجه اشاگر حتي به خود اجاز. تقسيم كرد 

كه  پس بايد براي آنچه، پس براي كل عمل مسئول بود و اگر چنين است ، ديگران بود مي داد 
كرده  اصل كه نمي دانسته كه چه مي كرده به هر طريقي كه كرده سرزنش ها را بپذيرد و اين

  . بهانه اي براي او نخواهد بود
ناگهاني در كامالً  . را كاپيتان فراست گفته بود اين .اي هيچ كس بهانه نيست جهل از قانون بر

 متوجه شد حداقل به يكي از سؤاالت خود پاسخ داده است حاليكه در تاريكي دراز كشيده بود
كمتر به دليل ، با شتاب خود را به روابط خطرناك انداخت  دليل اينكه اينقدر كوركورانه و .



بلكه به دليل نفرت شخصي از اموري فراست كاپيتان ، زنگبار بود  ن محرومهدردي با شهروندا
روري فراست نشانگر تمام چيزهايي  . همين سادگي و تحقيرآميزي بود مسئله به. ويراگو بود 
ادامه اين وحشيگري  بردگي و سفيد پوستاني كه در:  متنفر باشدآنها  گرفته بود از بود كه او ياد

دروغگويي و هرزه . مي آوردند درپول ، اين تراژدي و زجر سياهان در بند داشتند و از  دست
 انگلييسي ها كه سعي نمودند به زور قوانين شريرانه خود را بر آمريكايي هاي آزاد...  گري

 ند و گويا تمامايشگجو آتش ب مزرعه داران صلحبر كاخ سفيد را بسوزانند و . تحميل كنند 
احترامي با  برايش سخنراني نمود و با بي، ون روري او را مسخره كرد اينها كافي نبود چون اكن

عذرخواهي اقرار كند  ايجسارت داشت كه به گناهانش بدون ذره اي شرم آنقدر .  او رفتار كرد
  . و بدتر از همه او مردي با اصل و نسب و تحصيلكرده بود

تن معشوقه ي رنگين پوست صفات آخري همچنان به نظر هيرو غيرقابل بخشش تر از داش اين
 كرد و يادآور مي شد كه او كسي است اي حرامزاده بود چون او را از بهانه اي مبرا مي و بچه

بدترين  كه طبق گفته ي خودش مي تواند خط سير بهتر را ببيند ولي با اين وجود دنباله رو
شخصي  انتقام از خودش مي كرد چون خود را درگير يكباتي همه ي اينا هيرو را عص. است 

او  باعث خراب شدن حس تناسبكامالً  كورش كرده بود و، كرده بود كه نسبت به ساير مسايل 
 را در درون خودآن  اين صفتي نامطبوع بود كه براي اولين بار در زندگي اش. شده بود 

  . خوش نمي آمدآن  از اصالًمشاهده مي كرد و 
يتون با روشني بيشتري نسبت به روزهاي لود كه كاين ب اش نهايي تفكرات ناراحت كننده نتيجه

كلي سعي كرده بود او را به خاطر . در نظرش ظاهر شد  خيال مي كرد عاشق اوست اولي كه
حنه ناراحت كننده كه در روز صآن  سرزنش نكرد و غير از خودش آگاه كند اما هرگز او را

او . ه اي رعايت او را كرده بود موارد به طور قابل مالحظ در ساير ،ورودش نشان داده بود 
در . جه هيرو قرار دهد ورد توسعي ننموده بود بزور خودش را م هيچ ادعايي بر او نكرده بود و

كم كم به عنوان تنها عضو محكم يك دنياي متزلزل ، كلي ،  موقعيت تحقير شده ي كنوني اش
مي كرد بلكه در مقابل بي عاشق هيرو بود و او را تحسين  چون نه تنها. به نظرش ظاهر شد 

او را نوازش مي كرد و . نمود و مرهمي بر زخم هايش بود  پروايي اش او را حمايت هم مي
آرامش  حاال چرا ناگهان ميل به امنيت و. مي پرستيد و برايش امنيت و آرامش فراهم مي آورد 

كلي برآورده  فقط مي دانست نيازي وجود دارد كه. دانست  نميهم خودش ، يدا كرده بود پ
  . اش مي كند



يكبار ه لوسي عمآيا خودش او را دوست دارد يا خير هنوز مطمئن نبود ولي  هيرو از اينكه
غيرضروري است و كامالً ،  كه قرار است با او ازدواج كند، مردي شدن  گفته بود كه عاشق

حت تر احترام و محبت را ت و نه پسنديده وسوجودشان نه ضروري ا احساسات پرشور هم
كه ازدواج آنجا  از. آمد  ي بوجود خواهدبرقابل اجتنايهم به طور غ عشقآنها  است و با بودن

هيرو با خود . پس بي شك او حق داشت ، اندازه ي كافي موفقيت آميز بود  خود عمه لوسي به
برايش به ارمغان آورد آسايش  حسي از، اين تصميم  . كلي صحبت خواهم كرد انديشيد فردا با

هوا كم كم داشت پشت پرده هاي بسته روشن مي شد و پرندگان . توانست بخوابد  خرهو باال
  . به خواندن و جنبش كرده بودند در باغ شروع

 تصور كرده بود بسادگي ميسر نمي نمود طور هم كهآن  ولي ثابت شد كه صحبت كردن با كلي
ن رفته بود و هيچ كس نمي كلي بيرو،  وقتي پايين رفت چون خودش تا دير وقت خوابيد و

 تا اواخر عصر برنخواهد گشت احتماالً مادرش با دلخوري گفت كه. دانست كه كي برمي گردد 
لينچ را تأييد نمي كرد و او را آقاي  چندان ابي. چون قرار است كه با جو لينچ نهار بخورد  .

چون ،  زش نيستهمنشين خوبي براي كلي عزي يك وحشي افراطي مي دانست و معتقد بود كه
همراهي اش با  از او و شبه خاطر طرفداري پسر جو به قماربازي و هرزگي معروف بود و او

  . ارتباط پايان دهد اين او نگران بود كه ورود هيرو شايد به
 نه تنها براي كار. زياد بيرون برود  متأسفانه كلي ناچار است:  ابي با لحن عذرخواهانه اي گفت

در خارج است بسيار آدم  كه وقتي ... اينجا ا موارد مورد توجه اروپاييانبلكه براي تماس ب
را به اندازه ي ارتباطات تجاري مهم مي داند  در واقع عمويت ارتباط اجتماعي. ضروري است 

  ؟ناتائيل  مگر نه
. از اين طريق اطالعات مفيد بسياري به دست مي آورد آدم  :تأييد كرد  شوهرش با ماليمت

بايد بداني كه در محلي . ميزاني كه از طريق مذاكرات رسمي مي شود فهميد آن  يشتر ازبسيار ب
او بيرون مي . مي گذرد و كلي هم از اين طريق كمك بزرگي براي من است  چون اينجا چه
بايد اقرار  . اغلب به او مطالب بيشتري مي گويند تا به منآنها  آشنا مي شود و رود و با مردم

 ر زيادي از وقتش را بيرون از خانه مي گيرد و اميدوار هستم كه خيال نكني كهكه مقدا كنم
اينجا و  بايد بداني كه اگر دست خودش بود ترجيح مي داد االن در. از تو غفلت مي كند عمالً 

  . در اين اتاق باشد
 : شوهرش نگريست و بتندي گفت ابي با نگاهي جلوگيري كننده به. هيرو سرخ شد و خنديد 

برسد آنها  وظايفي است كه بايد به مطمئن هستم كه هيرو مي فهمد اگر كلي اينجا نيست به دليل



 آن هيرو چندان متأسف نبود كه كلي اما در واقع. نه اينكه ترجيح مي دهد جاي ديگري باشد 
 ديگري صحبت كند و مي دانست است چون قصد داشت با كسرفته روز صبح از خانه بيرون 

اين غيبت . كرد كه متوقفش كند  بفهمد نه تنها تاييدش نمي كند بلكه سعي خواهدكه اگر كلي 
   . مالقات طرح ريزي شده اش را ساده تر مي كرد

اجازه از زن عمويش و دست به سر كردن كريسي كه مي خواست با او بيايد  پس از كسب
ترز پشت  . نه شدها روا تشريف فرستاد و با يك مهتر به سمت خانه ي تيسو هيرو به دبال
در اتاق نشيمن نشسته بود و مشغول رسيدگي به ارقام مخارج خانه اش بود اما  ميز تحريري

 ورود هيرو اعالم شد قلم پر را به كناري انداخت و با بانگي از تعجب مهمان نوازانه به وقتي كه
دي سر چقدر لطف كر. عزيزم چه خوشبختي غيرقابل انتظاري ، هيرو :  د گفتآم او خوش

  يك شير كاكائو كه خواهي نوشيد مگر نه ؟حتماً  زدي
  ! نه:  هيرو با تندي و كوتاه گفت

مادام تيسوت بال رفت و بعد از حالت چهره ي مالقات كننده اش و پاسخ كوتاه و رد  ابروي
 پس مستخدم را مرخص كرد و، شدنش متوجه شد كه اين يك مالقات دوستانه نيست  دعوت

؟ كار ديگري  هيرو چه مي خواستي به من بگويي: ه شد با خونسردي گفت بست وقتي كه در
  ؟ است اشكال پيدا كرده

  ! است خودت خوب مي داني كه چه كار اشكال پيدا كرده:  هيرو با لحن سختي گفت
و  ولي بوضوح مي بينم كه خيلي ناراحتي، مورد نمي توانم مطمئن باشم ن اي در؟ دانم  يم-

آن  در؟ و با آگاهي صحبت كنيم آرامي  نشينيم و بعد بهنپس چرا ، تي باهم عص همين طور
  ؟ صورت راحت تر هم خواهد بود مگر نه

  . چون يخ سرد بود لحن هيرو. ولي ترجيح مي دهم بايستم . متشكرم -
اش را مطالعه  سكوت مهمان ناخواندهدر براي يكي دو لحظه . سر مادام تيسو كمي كج شد 

چشمان تيره و  گر شنگاه كاو، ريح فدرك و و اثر كمرنگي از بدخواهي و تحالتي از .  نمود
كه دوست داري ولي  هر طور:  بعد شانه اش را باال انداخت و گفترا روشن كرد  حيله گرش

حالت ايستاده مي  بايد مرا ببخشي اگر من چنين نمي كنم چون به نظر من صحبت كردن به
بسيار هنرمندانه  م روي نزديك ترين صندلي نشست وترز با شكوه تما . تواند سخت باشد

كوچك و توانايش  چين هاي لباس ساده ي صبحش را به بهترين نحو مرتب نمود و بعد دستان
ي جوانش با دقتي  را روي پايش به هم قفل كرد و به يك سمت تكيه داد و به مالقات كننده

كه اين حالت براي هيرو  ن كارها را دادب اييمخلوط با ادب و توجه نگاه كرد و به گونه اي ترت



دادن پيش مديره ي مدرسه  تداعي كرد كه يك دختر مدرسه اي خطاكار است كه براي توضيح
تر از مادام تيسوت روبرو  اما هيرو با حريف هايي به مراتب سهمگين. فرا خوانده شده است 

به مقدار قابل توجهي در مورد  به دليل اينكه ترز بسيار مسن تر از او بود و اصالًشد بود و 
براي افسوس خوردن در مورد رد  اگر چه اكنون ديگر. مسايل زندگي باتجربه تر بود جا نزد 

در موقعيت نامساعدي مي  دعوت نشستن خيلي دير شده بود چون بي هيچ انكاري فرد را
نرم و راحت  براحتي در يك مبل وقتي كه با رقيبي مواجه شده كه،  گذاشت كه مستقيم بايستد

كوچكي مانع گفتن آنچه كه در  قصد نداشت بگذارد چنين مسايل اصالًاما هيرو . لميده است 
 ويراگو مانع گفتن حرفش به همان طور كه اصل تصور زنداني بودن در . بشود، داشت  شذهن

هرگز نمي توانست بگويد كه  هيچ كس. كاپيتان فراست نشده بود  ،رباي احتمالي اش آدم 
  . و در مورد ابراز عقيده اش جسور نيستهير

گفته  يمتوجه شده ام كه به من دروغ هاي بسيارجديداً  من:  تحت كنترلي گفت با تن صداي
 كلك مرا وادار به كاري بسيار وحشتناك براي كمك به مقاصدت نموده اي كه تا اي بلكه با

 اشي انكار كني كه از محتوياتاميدوارم كه قصد نداشته ب. وجدانم سنگيني خواهد كرد  آخر بر
چه  قرار بود مورددقيقاً  قاچاق كرديم بي خبر بودي و اينكه يصندوق هايي كه به بيت الثان

  . استفاده اي قرار بگيرند
كنم وقتي فكر مي كنم كه خيلي  انكار كنم ؟ چرا بايد انكار:  ترز با تعجبي واقعي گفت

  ؟ بگوييمن مي خواستي كه به  ام آنچه بود كه؟ آيا اين تم هوشمندانه ترتيبشان داده شد
دروغ هايي كه شنيده بود شوكه شده  او كه از حقيقت بيشتر ؟... تمام:  هيرو نفس زنان گفت

  ؟ كنيكاري توانستي چنين  چطور، را كامل مي داني آن  تو تمام:  بود ادامه داد
  ي ؟ه اكرد همطمئن هستم كه دليلش را مي داني با توجه به اين همه كشفي ك-
عمويم گفت  اما وقتي... نمي توانستم . اول باور نكردم . بود باتي هيرو عص.م ه اكردواقعاً  بله-

اينقدر بي قلب  ... نمي فهمم چگونه زني مي تواند چنان دروغ هاي بزرگي بگويد كه اينقدر ...
  ... و بي مرام و شرير و پست باشد كه

مشكل تو مادموازل اين است كه كساني را كه مثل تو فكر .  هن... ه آ: رز با خشم دخالت كرد ت
طرز فوق العاه اي زود باوري و هر كسي با يك نظر متوجه  تو به. نمي كنند درك نمي كني 

خودم در اولين روزي كه همديگر را . تواند تو را فريب دهد  حتي يك بچه هم مي. مي شود 
  !خداي من ، حق نداشتم !  بسيار ساده اي استگفتن به تو كار  ديديم به تو گفتم كه دروغ



اين قبيل گفته بود از نفرت و وحشت رنگش  هيرو با يادآوري اينكه ترز در واقع چيزي از
با زمزمه  . بر صداقت ترز برداشت كرده بود را به عنوان سندي مبنيآن  بخصوص اينكه. پريد 

  ؟ نمي كشي هم خجالتآن  تو از اقرار به:  اي خفه گفت
خاطر  به. اين تو هستي كه بايد خجالت بكشي . كاري نكرده ام كه خجالت بكشم ؟ چرا -

  . ساده لوح بودنت
: يك جيغ تبديل شده بود  صداي هيرو به. و تو براي ندانست اينكه خجالت چه معني دارد -
كه به ما زدي  حتي كوچكترين حرف هايي. ي ما دروغ گفتي  به همه. گستاخي كامالً  تو
هايي شد كه  براي برپايي شورشي نقشه كشيدي كه منجر به مرگ انسانعمداً  تو. وغ بود در

  ! تن تعدادشان باخبر است صدها تنها خداوند از
من دليل خوبي براي . هم با دليل كمتري آن  ؟ همين طور مگر نه تو هم:  ترز با تلخي گفت

عشق به دخالت در اموري بود كه به تو فقط ظاهراً  اينكه تو مادموزال اين كار دارم اما دليل
  . سرگرمي تو باشد نفكر كنم اي... هر آش شدي  نخود... ربطي ندارد 

بود و قصد داشتم كه هر كاري براي پايان  چون براي من يك جهاد. پس اشتباه فكر كردي -
ي و درد و بدبختبه ادامه دهي و آن را  تو قصد داشتي  برده داري انجام دهم در حاليكهبه دادن 

قلب مي تنقشه مي كشي و ، دروغ مي گويي .  است اهميتي نمي دهيآن  شرارتي كه درگير
  خوب براي رفتار غيرقابل دفاع مي نامي ؟ دليل راآن  را بيمه كني وآن  افتنكني تا ادامه ي

، من مثل تو با قلبم فكر نمي كنم . نيستم  احساساتيآدم  برعكس تو من يك، آه ماموزال -
 يك موضوع سياسي استاين در نظر من . كشورم  هم برايآن  كه با مغزم انديشه مي كنم وبل
اين كارها . تصميم مي گيرم آن  مورد نوعي خط مشي و من نه سياست را مي سازم و نه در .

توسط دولتم و . تر هستند  شود و توسط كساني كه از من عاقل در پاريس انجام مي
حمايت مي كنم كه چيزي است كه آن  هر آنچه كه تصميم بگيرند من ازاما . خدمتگزاران دولتم 

هموطنانت نبود كه اين كلمات  همدردي كني چون مگر يكي ازآن  ايد بابتو عزيزم هيرو 
  . شدروبرو زيادي هم  تشويقبا و تازه . درست يا غلط ، كشور ماست :  معروف را گفت

و جنايت تنها  ؟ براي تو وحشيگري ست مگر نهمنظورت همين اواقعاً  :ت هيرو با اهانت گف
  يك موضوع سياسي است ؟

  پس چي ؟دقيقاً -



ي نرا؟ آيا صدها تن از هزا اي كه در مارسي كشته شدند چهه بيچار يبدبختي هاآن و تمام -
 براي تو هيچ معنايي ندارد ؟، خواهند مرد يا تاكنون مرده اند  كشورتشكر مزارع  بخاطركه 

  ؟ هيچ معنايي
. بايد واقع گرا باشد آدم  در چنين مواردي:  شانه هايش را باال انداخت و بسردي گفت ترز
نمي گذارم كه مسئله اي كه اصلي از زندگي است و موردي از سود تجاري مي باشد  پس

  ... اكنون اگر حرف هايت با من تمام شده. د گردوابم خ مزاحم
يستم كه هر فرد بي شخصيت هاگر چه مطمئن  ! دانممي  بخوبي اين را.  اصالً: هيرو جواب داد 

وجداني  اصالًاگر . گناهان بي شماري داشته باشد  و غيرانساني چون تو بايد در وجدانش
  . ربطي ندارد به منآن  اگر چه. داشته باشي كه شك دارم 

.  باشدشايد باز هم  مي ترسيدم كه. مي داني با گفتن اين حرف چقدر آسوده ام كردي عزيزم ن-
پايينش را به حالتي  بعالوه لب. اثر غيرقابل انكاري از تمسخر در رد صداي ترز مشخص بود 

شايد قبل از :  داد ترز ادامه. تداعي نمود  اي را با زبانش خيس كرد كه براي هيرو حالت گربه
ه هم اينكآن  بدانم و شوي كه سؤال كوچكي از تو بپرسم و كنجكاو هستم كهنرفتنت ناراحت 

وقتي كه در كشور خودت  ؟ و چرا خودت را نگران جهاد كرده اي تو در زنگبار چه مي كني
، كشتي پياده مي شوند  به جاي كارگر ازكه بردگان به تعداد انبوه از مزارع زيادي هستند كه 
آن  ي ازنادعا مي ك هم پول خوبي مي دهد و اين تجارتي كهآنها  استفاده مي كند و براي

خورده باشم و اطالعات  من هم كلك البته اين در صورتي است كه تشويق مي كند ؟ متنفري را
ره فرستاده زيرا به اين ج من اينجا هستم چون تجارتخانه شوهرم او. دروغ به من داده باشند 

برده هاي از اينجايي و بيشتر  ولي، د موسيو مايو هم نيستي زتو حتي نامظاهراً  ت اماسا
براي من ؟ خودت كار مي كنند  تا آنهايي كه براي مالكان مزارع كشور زنگبار حمايت كني

  . دهي بسيار عجيب است و خوشحال مي شوم اگر برايم توضيح
كرد  سعي ميعمالً  متوجه موقعيت بحراني كه ترز. ولي مكث نمود ، هيرو شروع كرد  ... من-

كار  ود كه موفق شود چونبا تحريك كردنش او را وادار به دفاع كند ، شد و نزديك هم ب
مادام  اين ولي. سختي بود كه هيرو بتواند جلوي كلماتي را كه مي خواست بگويد را بگيرد 

 كه طبق تصديق خودش محكوم و مجرم به دروغ گويي و، تيسوت بود و نه او هيرو هوليس 
 و بي جدل با چنين نقشه كش منحرف. كلك و همراهي فعاالنه در قاچاق شرم آور برده بود 

 عليه نبايد اتفاق بيافتد اما حداقل به ترز رضايت شنيدن دفاعياتش مرامي اشتباه محض بود و
فرو ،  كه نزديك بود بگويدرا او كلمات خشماگيني . تحريك كننده نمي داد عمالً  اتهاماتآن 



 گويا افكارش بوضوح روي صورتش نقش بسته بود چون . خورد و لبانش را بر هم فشرد
  . ترز فضا را پر كردبه طور آشكار بدخواهانه خنده قهقهه 

.  اينكه كالمي بگويد اتاق را ترك نمود بعد چرخي زد و بدون. هيرو با نفرت به او خيره شد 
آشوب بود و به عجز خود در  چشمانش از خشم مي درخشيد و مغزش از شدت غضب در

مريكا و به علت كوچكي آكنسول  دهزن اقرار داشت زيرا متأسفانه به عنوان برادرزاآن  برابر
اين زن هم حضور مطمئناً  كه ناچار بود در بسياري از مجالسي، يان در جزيره بجمعيت غر

ستي او پشرح دادن  تمام مجالس شامل يك گروه مشخص بود و چون.  ، حاضر شود داشت
، رممكن بود عمويش غي بدون لو دادن كريسي و اوليويا و خجالت دادن عمو و زن، به ديگران 

يافت كه علي رغم ميل  خود را در معيت مادام تيسوت به گونه اي ميمكرراً  آينده لذا در
  . باطني اش غيرممكن بود او را ناديده بگيرد

هيچ دليلي وجود ندارد كه مجبور به صحبت با او شوم و اگر : گونه قانع كرد ن اي هيرو خود را
  . كه سرم درد مي كندويم گما دعوت شد فقط مي  به كنسولگري

  
***  

  
بيرون نگاه داشت ووقتي دير وقت براي شام برگشت  وظايف كليتون او را تا بعد از غروب
با خيره شدن به او درتابش ماليم . اتمام غذا نيافت  تا هيرو فرصت صحبت خصوصي با او را
. نيافت ، گيرد كه شايد روزي تصميم به ازدواج با او ب شمع ها ديگر كلي را به عنوان مردي

كه عشق بورزد و اميد ، در خوشي و ناخوشي ... ازدواج كند  بلكه مردي بود كه مي رفت با او
از جهتي فكري ترساننده و از جهت ... مرگ ما از هم جدا كند  ببندد و اطاعت كند تا زماني كه

  . بخش بودآرام  جامعيتش ديگر به دليل قطعيت و
، كه اميد ببندد و اطاعت كند  قصد داشتمطمئناً .  ندكاطاعت  كه عشق بورزد و اميد ببندد و

.  هنوز از خودش مطمئن نبود آيا مي توانست چنين قولي دهد وقتي؟  اما اينكه عشق بورزد
كلمات آن  توجه نكرده بود و كسي كه براي اولين بار اين كلمات را نوشته بود به دودلي ها

به عشق چه . عاشق بودند  ود كه در هنگام گفتنشقرن ها توسط زنان بسياري گفته شده ب
  . عاشق شد مي توان بعداً نيازي است ؟ اگر عمه لوسي حق داشته كه گفته بود

حال آشكارا  شبآن  تر و تازه و بيشتر از حد معمول خوش تيپ بود و، كلي زير نور شمع 
نيك  سر پيكخوشي داشت چون الينقطع حرف مي زد و سر به سر كريسي مي گذاشت و بر 



يك  با مادرش شوخي مي كرد و به هيرو مي گفت كه ژول دويل از هيرو با تحسين به عنوان
لينج  جو و براي ناپدري اش يكي از آخرين قصه هاي بعد از شام . بانوي زيبا ياد كرده است

 مضطربش كه مطمئن شد كه پسرش مست كرده است ومادر بهترين دليل براي  . را تعريف كرد
  . با نگراني به دخترها نگاه مي كرد مدام

بقدري در افكارشان غرق بودند كه به حكايت هاي  نگراني ابي بي دليل بود چون دخترها
به آنچه كه مي واقعاً  كلي را نگاه مي كرد اما ظاهراً  گرچه هيرو، پسرش توجهي نمي كردند 

تا پايان شام  احتماالًرف و مورد خطاب قرار مي گمستقيماً  گفت گوش نمي داد بجز مواقعي كه
اگر نامي ذكر نمي شد كه توجهش را ناگهان و به طور ،  همچنان بي توجه باقي مي ماند

در خواب راه رفته باشد و به ديواري در تاريكي  درست مثل اينكه. نامطبوعي جلب كند 
  . برخورد كرده باشد

  ... يكي از زنان فراست:  گفت كلي داشت مي
  ؟ تو از كجا مي داني:  دناپدري اش پرسي

از پنجره ي خانه اش به : ادامه داد بودمش و در حاليكه لبخند بر لب داشت  ديده قبالًيكبار -
دوست داشتني ترين موجودي . كه به خانه دافين ها معروف است  نجااهم. بيرون نگاه مي كرد 
،  طال، عاج نمي دانم ،  آه ... با چشماني درشت و پوستي چون باور كنيد. كه بشود تصور كرد 

ابريشمي ترين موهايي كه هرگز نمي توانستي ديده  از سياه ترين و خامه و يك يارد ونيم
صورت هايي نبود آن  مرا ديد كه به او خيره شده ام به عقب پريد ولي از وقتي كه . باشيد دارد

 در. شناختمش ، كرد و به محض اينكه امروز وارد مغازه ي كارچلند شدم  كه بشود فراموش
باز نمود و  ولي كوران باد در را. مشتريان پشت پردهاش را نگه مي دارد  اتاق پشتي بود كهآن 
پس جلو رفتم . نگاه مي كرد آن  حاليكه به يك النگوي نقره يا چيزي شبيه به بود درآنجا  او

ي رفتار كرد كه نقابش را روي صورتش كشيد و به گونه افوراً  معرفي كردم ولي او و خودم را
  . فراستتفنني دختر پاكدامن يكي از اعيان است نه يكي از مترس هاي  گويي

حاتي الطاصديگر اجازه نمي دهم كه چنين ، كلي عزيزم :  غيض گفت مادرش نفس زنان و با
  !... هوليسآقاي .  ببري يا از چنين زن هايي ياد كني در مقابل دخترها بكار را

كننده اي تكان داد و به آرام  دستش را به سبك، بود  دهشماس شوهرش گرچه به او الت
دخترها هر دو اينقدر . كه اينطور رفتار كني  ابي احتياجي نيست:  گفت شمتغير همسرش

ديگر دختر بچه مدرسه آنها .  وجود دارنددر اطراف چنين موجوداني بزرگ شده اند كه بدانند 
  . اي نيستند



  . محيط هاي خانوادگي نيست موضوع مناسباين ، حتي اگر چنين باشد -
در زنگبار ما  . بوستون نيست اينجامادر عزيزم گويا فراموش كرده اي  : كليتون خنديد و گفت

يك حرم ، استطاعت مالي داشته باشد  جايي كه اين مسايل وجود دارد و هر مردي كه. هستيم 
 آنها مي گويند.  استانداردهاي ما نيست به خانواده سلطنتي نگاه كن هيچ كدام اينها طبق. دارد 

تا در  صيغه اي به جا گذاشتهزن خود هفتاد  از كه سلطان قبلي پدر صدو دوازده بچه بود و
  . مرگش عزاداري كنند

كه در انجيل مي دانم . اين را نمي پذيرم  اصالً. نه عزيزم . كلي  نه: مادرش اعتراض كرد 
ولي اين مرد فراست يك عرب  . اي نداشته باشد مسئلهآن  هست و شايد اعراب در مورد

يك جنبه بسيار قابل اعتراض و ترجيح . متفاوتي مي دهد  نيست و همين به كل ماجرا جنبه ي
  . شود مي دهم در مورد موضوع ديگري صحبت

 هباما . ناميدم  اگر او عضو حرم يك عرب بود او را با عنوان صيغه مي. البته كه متفاوت است -
  ... جز مترس يك تاجر برده سفيد آشغال چيزي نيست عنوان

  ! كليتون-
چه مورد  خب پس درباره. عذر مي خوهم ، خيلي خب مادر :  كلي دوباره خنديد و گفت

؟ يا زنان  درباره سرهنگ ادواردز و كيلي ها و بالت ها ؟ يا غذا مثل لسينگ ها. حرف بزنيم 
باشد محمد علي  پس بايد هوا ؟ ده است مگر نهتحريم شآشكارا  آن نه ...مثل ژول و جو و 

خيلي زود است ولي  گفتم كه. موسم باران شروع خواهد شد آينده  تا پايان هفته: به من گفت 
بگذاريد اميدوار باشيم  در استخوان هايش حس كند و او قسم خورد كه مي تواند رطوبت را

خيابان ها شسته مي شود  ال هايباعث آسودگي است كه مقداري از آشغ. كه حق داشته است 
در فردا صبح  نظرت در مورد سواري. كنيم  يو در روزها هم مثل شب ها احساس خنك

  چيست هيرو ؟ مي آيي ؟
خشم به فراست و عرب هاي زنگبار كه با  داشت با. هيرو با سرعت خود را جمع و جور كرد 

!  رفتار مي كردند فكر مي كردانداختني  زنان چون موجوداتي خريدني قابل استفاده و دور
بر سرنوشتشان نداشتند و بايد اختيار مردان  موجدات غمگيني كه بيچاره و پست و هيچ حقي

خواه نداشته ، را دوست داشته باشند آنها  خواه. بياورند  را بر خود بپذيرند و برايشان فرزند
اند و به قلبش ريخت و يك بار سرد از نفرت او را لرز لرزشي... يكي از زنان فراست ... باشند 

:  كلي دوباره پرسيد. امنيت را در وجود خود احساس كرد  ديگر بتندي نياز به فرار به سوي
هيرو نمي دانست كه كلي چه پرسيده است جز اينكه تنها !  خواهش مي كنم ؟ مي آيي هيرو



:  تفاست گ سؤال آرزوي هر زنيآن  جواب داد كه گويا شنيدن سؤال است و او هم بنحوي
اگر كلي . كرد كه بار سنگيني را با آسودگي به زمين نهاده است  احساسآن  گفتن بله كلي و با

  . ولي نشان نداد ، تكان خورد  از لحن پاسخ هيرو كمي
مناسبي براي پيوند ايجاد كرده  نيم ساعت بعد در باغ خنك كه عطر شكوفه هاي پرتغال فضاي

خودش آگاه نبود كه براي دومين بار  ه هيرو پاسخش را داد گرچهبود سؤالي را به كالم آورد ك
  . روز پاسخ مثبت داده استآن  در عصر

چون گرچه هنگامي كه براي اولين بار به سمت  تكلي تعجب كرد درست نيس اگر بگوييم
ايي داشت ولي با شنيدن خبر مرگ باركلي و اينكه هيرو دعوت ه شك، مشرق حركت كرد 

اما پذيرش خواسته . زنگبار پذيرفت ديگر به اين مسئله مطمئن بود  مالقات از مادرش را براي
طي هفته هاي گذشته زياد همديگر را نديده كالً  لحظه كمي غيرمنتظره بود چونآن  اش در
فكرش را به خود مشغول داشته بود و چون هيرو هم گرفتار بود  مسايل ديگريشخصاً  .بودند 

كلي مناسب ديده بود كه در خواستگاري اش فشار وارد نكند ، اشت ند حال مغازلهآشكارا  و
همراه با محبتي متفاوت و به او فرصت دهد كه خوب اطرافش  درفتار نماي بلكه به روشي با او

  . جا بيفتد را ببيند و بهتر
غيرعاقالنه است  ، به او آموخت كه اثري كه رفتار عاشقانه اش در روز ورود هيرو ايجاد كرد

آماده نيست كه به  ر در نشان دادن نقش محافظ هيرو عجله كند و درك نمود كه هيرو هنوزاگ
ي محيط جديد براي او از  كلي آماده بود تا زماني كه تازگي و جاذبه . محبت او پاسخ گويد

. كاملش را معطوف به او بسازد  هيرو توجه صبر پيشه كند و منتظر زماني باشد كه، بين نرفته 
تبريك گفت و وقتي  ست بوضوح درست بود و كليتون به خودش در اين مورداين سيا

صبري ماليم  احساسش چيزي بيش از يك بي، اش را در آغوش بگيرد آينده  خواست همسر
عمالً  افراطي و شرايط به نظر زياديآن  نبود كه با نمايشي دوشيزه وار كنار زده شد كه در

  . مسخره آمد
تماس جسمي اينطور عكس العمل  ر هيرو مي خواست كه با هر قصدكلي با خود فكر كرد اگ

 عشود ولي راجع به اين موضو تند و سرد از خود نشان دهد موضوع مي رفت كه مسأله ساز
تا زماني كه حلقه به دستش  در حال حاضر اگر هيرو مي خواست. چاره اي مي انديشيد  بعداً

كه همان طور رفتار كند زيرا اين  كلي آماده بود، د نرفته با او مثل يك دختر پاكدامن رفتار شو
قصد ، هيرو تغيير عقيده دهد مبادا  اينكه وضع مدت زيادي ادامه نمي يافت و چون ترس از

  . محبت آميز راضي مي كرد بنابراين كلي خود را با نجواهاي، نداشت او را بترساند 



خانواده ي مشتركشان روبرو شد  ز طرفخبر نامزديشان با استقبالي مملو از احساسات متضاد ا
توانست مانع حضور شادي اش  ابي علي رغم شكي كه به عاقبت اين ازدواج داشت نمي. 

كه پيوندي بسيار عالي  ناتائيل هوليس رك گفت. تبريك گفت آنها  پس اشك آلود به، گردد 
اش را كنار  حالي بيموقتاً  اينكه ناپسري اش مرد بسيار خوشبختي است و كريسي است و

كه چقدر خوشحال  گذاشت و در حاليكه هيرو را با شوق در آغوش گرفته بود نفس زنان گفت
  ! اينقدر خوشحال كه آرزو مي كرد مرده بود. بسيار خوشحال . است 
 از شنيدن اين خبر با حرارت تبريك گفتند و اروپائيان زنگبار به استثناء يك يا دو تن با گروه

نهار و  نامزدش به مهماني ها ي شام و خوبي براي مهماني دادن بود كليتون وآنجا كه بهانه ي 
 گفته شد تبريكآنها  عصرانه دعوت شدند و از طرف عده ي بسياري از اعراب و آسيايي ها به

.  
اثري بوضوح  اما تبريك كتبي ترز تيسوت حاوي. پر احساسي داشت  يشادمان كردولاوليويا 

آن يل بدون ددافو كه همراهالريمور  طرف شعله نرسيد و يا حتي ستوان هيچ پيامي از. تلخ بود 
 زرودر بعدازظهر آرامي  به، مريكا به عمل آورد آخداحافظي مرسومش را از كنسولگري كه 
بود و اغلب  ولي ويراگو هنوز در لنگرگاه . لنگرگاه را ترك نموده بود، بي آپيك نيك از  بعد

حاليكه با  يا ولگردي در كنار دريا در رئلوب شهر با حاجي كاپيتانش را هنگام سواري در
 و پاترباتي  معموالً مي ديدند كه، فريقايي ها در حال صحبت بود آگروه عجيبي از اعراب و 

  . تعدادي از خدمه اش همراهش بودند
اوليويا هيوبرت براي خريد جواهري به عنوان كادوي تولد  كه هيرو همراهبعدازظهر  يك روز

 . پاتر مورد خطاب قرار گرفتباتي  بيرون مغازه زرگري توسط اي پالت بيرون رفته بودبر
: با زمزمه اي گرفته در حاليكه بوي تند عرق نيشكر مي داد پرسيد  آستين او را كشيد وباتي 

و با شنيدن يك تصديق عجوالنه با عجله  ؟ مايو نامزد شده ايآقاي  آيا راست است كه با
مي ترسيدم كه يه همچين كاري كرده باشي اگه از من بپرسي داري اشتباه  ال كهببين حا:  گفت

با هم جور . بهمش بزن . تا خيلي دير نشده بهم بزني اين نصيحت منه خانوم  مي كني و بهتره
اما خداي . اين چيزيه كه من هميشه مي گم .  »نيكش شمر، را خلقش نكو  هر كه«. نيستين 

جون خوش قيافه در ميون باشه زنا هيچ وقت عقلشون بيشتر از يك  وقتي پاي يه پسر، من 
  . رسه جوجه نمي

  . شما حتي اونو نمي شناسيد: جواب داد آرام  هيرو با صدايي خشمگين ولي



خيلي خوب . اما تو رو مي شناسم خانوم . نه اينكه باهاش حرف زده باشم : تصديق كرد باتي 
ا رو از شكمت بيرون كشيدم و زخم هات رو برات هآب  بعد از اينكه. شناسمت  هم مي

وقتي خيال مي كني عاشق ، خيلي خوب . همديگه كلي گپ زديم  موهاتو زدم با دوختم و
اما بعدش من كه عقلم رو . گرچه كه مي دونم كه برات غم مياره ، مربوطه  شده اي به خودت

ون قديم ها وقتي كه زيادي ا... كه عروسي كنم يا نه حداقل به طور رسمي  از دست ندادم
او با . ولي خب اميدوارم كه خوشبخت شين خانوم . البته چرا ، نمي رسيد  جون بودم كه عقلم

اون  اصالًازدواج . ولي نگي كه بهت اخطار ندادم : و اضافه كرد  شك سرش رو تكان داد
  . اون طوري نيست اصالً.  چيزي نيست كه خيال مي كني

هوا به طور :  كرد و و گفت رش را تكان داد و عرق پيشاني اش را پاكپاتر با تأسف سآقاي 
در ميان جمعيت گوناگون  بعد سري به نشانه ي خداحافظي تكان داد و. وحشتناكي گرم است 

  . كه خيابان را پر كرده بود گم شد
پيرمردي كه با شما صحبت مي كرد چه مي آن  : ديده بود گفت ن جوان كه رفتنش رائورهر
  ؟ ؟ چيزي مي خواست تگف

 . نه فقط يك عابر بود او چيزي در مورد اينكه هوا گرم است گفت: با عجله گفت  هيرو

خواهد  هم شديد است ولي بزودي بارانواقعاً  گرماي روز . انگليسي يكآه : خنديد هرروئن 
  . باريد خواهيد ديد

گرم و تيره كرده  آبي روشن را آسمان براي چندين روز اثري از بارن و يا ابر نبود اما غباري
بود و هيرو حتي در غروب هم مي  م گفته بود گرما طاقت فرساهلهمانطور كه ويل. بود 

كند و بسيار از زن عمويش  توانست عرقي كه از ستون فقراتش پايين مي رفت را حس
 شيك تر و رنگ هايموسيلين  رد لباس عزايش را با لباس هايككه ترغيبش  سپاسگذار بود

نامناسب بود و حتي  لين سياه در چنين گرماي سختيپپوشيدن پومطمئناً .  روشن عوض كند
  . به قول زن عمو نامناسب تر براي دختري كه نامزد كرده است

چون اگر لباس عزايت ؟ كه نمي خواهي مردم خيال كنند از تصميمت افسوس مي خوري  تو-
براي تازه نامزد و تازه عروس نامناسب كامالً  هسيا. همين خيال را مي كنند دقيقاً ،  را نكني
  . با من موافق مي باشدكامالً  مطمئن هستم كه پدرت هم است و

اميدوار شد كه تمام آنها  با كنار گذاشتن. را كنار گذاشت  هيرو تسليم شد و لباس عزايش
يدي مي گذشته ديگر گذشته بود و او وارد زندگي جد. بگذارد  كنار افسوس هاي گذشته را

قول مي داد كه . بلكه خانم كليتون مايو مي شد ، خودش باشد  شد كه ديگر نمي توانست خانم



را از هم جدا آنها  ببندد و از او اطاعت كند تا زماني كه مرگ به شوهرش عشق بورزد و اميد
  . كند

مان به هباتي موسيلين با كالهي حصيري كه با بنفشه آراسته شده بود و با ر پس يك لباس
چانه اش بسته مي شد پوشيد تا فاصله بين عزاداري و زماني كه جرأت كند لباس  رنگ زير
روشن و با رنگ هاي شادتري بپوشد را پر نمايد و كلي چقدر از اين كار راضي  هاي بسيار

  . تعريف كرد بود و
ري از در بخش ديگ كلي به او گفت كه بسيار زيبا و دلربا شده است و بسيار متأسف است كه
، فروشي همراهي كند  شهر برايش كاري پيش آمده بود و نمي تواند هيرو را تا مغازه ي نقره

از كه  آنها چون. هنگام برگشت به كنسولگري او را يك نظر اجمالي ديدند  واقع درآنها اما 
 آنها جلوتر از درست، مسير متفاوتي برمي گشتند او را مشاهده كردند كه از يك كوچه باريك 

از اينكه به او  و متفكر بود حركت نمود ولي قبلباتي و با سرعت در حاليكه عصآمد  بيرون
پالت نزديك بين وقتي كليتون در لباس خاكي و آقاي .  د در شلوغي خيابان ناپديد شدنبرس

به او قول دادم . گشته  كلي بود ؟ اميدوارم كه عقب تو مي:  كاله لبه دار پهنش محو شد ، گفت
او گفته اش .  نزد ما اعتماد نكند ا با ما در امانيد اما شايد او به بودن چنين گوهر قيمتيكه شم
و خواست جوابي بدهد كه به مقابل  هيرو مؤدبانه خنديد. خنده اي آهسته همراه كرد  را با

كوچه بن بست بود و سوار كه  . آمد بيرونآن  كوچه اي رسيدند كه اسب سواري همان لحظه از
با نقابي سنگين بر چهره داشت كسي  واري قهوه اي روشن پوشيده و كالهي كوچكلباس س

  . جز مادام تيسوت نبود
خيابان  اظهار ادب و آشنايي كند و توضيح داد كه راهش را در ترز اسبش را نگه داشت كه

نامزد خانم هوليس روبرو شد  كرده است ولي شانس آورد و با هاي زشت و پر پيچ و خم گم
اسبش را در ميان  . او تا كنسولگري همراه گروه شد. راهنمايي نمود  بت كرد و او راكه مح

. نگه داشت و الينقطع شروع به گفتن مطالبي كوتاه نمود ، بي هدف آشكارا  جمعيت خونسرد و
با  نهايتاًبود ، او را به داخل كنسول گري دعوت ننمود و  ساكت باقي مانده  ولي چون هيرو
  . را ترك نمود و چهار نعل به سوي خانه اش تاختآنها  و باشكوه تاهيك تعظيم كو

 باره صحبتي نكرد و هيرو هم از ذكر ندر آ اصالًكليتون به خانه رسيد  وقتي يك ساعت بعد
هيرو براي لحظه . د يآ چون مي دانست كلي از خانم تيسوت خوشش نمي خودداري نمودآن 

هش را گم كرده باشد و ابخوبي فاطمه مي شناخت ر ترز كه شهر را اي هم باور نكرده بود
خيابان ديده او را دنبال كرده تا مجبور به صحبت با آن  كلي را در بيشتر احتمال مي داد كه



پذيرايي هايش دعوت نمايد كه كلي مأخوذ به حيا شده و آن به يكي از  خودش كند و او را
مادام تيسوت بتواند رد دعوتش را از كند و چون هيرو فكر نمي كرد  نتواند دعوتش را رد
آن  براي موقعيتي كه كلي درواقعاً  به او محبت داشته است تحمل كند لذا كسي كه زماني نسبت

  . روز عصر رفتار دلپذيري داشته باشدآن  دلش سوخت و سعي نمود گرفتار شده بود
هميشگي ديده  وضوح شدت گرما كاسته شد و ستارگان به روشنايي و با فرا رسيدن شب از

تار و كوچك ظاهر شدند و براي اولين بار به نظر بسيار ، ماه  بدون بلكه در تيرگي، نمي شدند 
سيمي بوزد ولي هيچ نآنكه  پنجره ي اتاق خوابش را باز نمود به اميد هيرو. دور مي رسيدند 
ه با كبود و شكوفه هاي پرتغال باغ كنسولگري  فقط بوي عطر شديد ياسمن اثري از باد نبود

شور و فاسد كه بوي هميشگي زنگبار بود مخلوط شده و آب  فاضالب و بوي بد و نامطبوع
بلند و . صداي يك زن . كسي داشت در آنسوي ديوار باغ آواز مي خواند .  انباشته بود فضا را
صداي ضربان طبلي ، موسيقي زير يك ساز سيمي و از محلي بسيار دورتر  همراه با، مطبوع 
  . مي كرد شنيده مي شد يتم موزون ايجادكه ر

پاتر برايش قصه باتي  كه ويراگو افتاد با شنيدن صداي ضربان طبل هيرو به ياد شبي كه در
باليي جزيره را تهديد مي كرد  نامعقولي از طبل هاي مقدس زنگبار گفته بود كه هر زماني كه

گرچه ، به نظرش نامعقول نرسيد  ديگر اكنون اين قصه. آمد  در مي براي آگاهي مردم به صدا
، نزديك منطقه دونگا بيايد  روحي مسئول صداي فعلي نبود كه از غاري مخفي در تپه هاي

به اندازه ي حرف  داي موزون طبلص . يدسبلكه صداي طبل از حومه ي شهر به گوش مي ر
غول بازي با انار مش ها و شيهه ي االغ ها و فرياد يك جفت گربه ولگرد كه در ميان درختان

  . يكديگر بودند آشنا بود
كشيد و به تاريكي نگاهي انداخت و  راموسيلين  هيرو چراغ اتاقش راخاموش كرد وپرده ي

شب اكنون كه صداي امواج و برگ هاي نخل  فكر كرد چقدر غريب است كه اصوات شهر در
مي رسد گويي و هوليس هيل دور به نظر  شنيده نمي شود به گوش مي رسند و چقدر بوستون

دنيايي تازه و .  بخشي از دنياي ديگر تعلق دارند نه تنها متعلق به قاره اي ديگر هستند بلكه به
قديمي و خرافات تيره و زشت كه در فاصله اي نه  تميز بدون كثافت و بيماري و استبداد

ار بجاي با اين فكر لرزيد براي اولين ب . مي كنند چندان دور همچنان وجود دارند و زندگي
سادگي كه زماني خيال كرده بود نبود كه آن  به.  ترسيدآن  از را قابل مبارزه ببيندآن  اينكه

زندگي مي كردند و تحملش آن  كند زيرا قرن ها بود كه مردم با كثافت ها و فريب ها را پاك



اري كه قرن ها بر زندگي نسل هاي بي شم توانست قوانين و احكامي را او نمي. كرده بودند 
  . عوض كند حكومت مي كرد ، را

ناگهان  خواست چرخي بزند و از پنجره دور شود كه صداي در توجهش را. هيرو آهي كشيد 
كننده  صداي ضعيفي بود و اگر به دليل خاطرات تحقير .مكثي كرد تا گوش كند . جلب نمود 

محرمانه  صدايآن  را در ميان صداهاي بسيار شب متوجه نمي شد اماآن اصالً  اش نبود شايد
 را با دقت در شبي خطرناك كه ميآن  چون خودش. حالت خاصش برايش آشنا بود آن  با

  . خواست به بيت الثاني برود تجربه كرده بود
شنيد كه . نوري كه خاموش شد براي اتاق هيرو بود  ري غرق در تاريكي بود و آخرينگكنسول

 ولي وقتي كه خم شد . باز و دوباره بسته شدمي آرا به در كناري سرسرا كه به تراس راه داشت
يكي دو لحظه بعد صداي قدم هاي . در ميان سايه ها نديد  تا نگاهي بياندازد هيچ حركتي

متوجه شد كه كسي . گوشش رسيد  هخورد شده گذرهاي باغ ب و دقيق روي صدف هاي سريع
براي لحظه اي در ميان انبوه  . يندهيرو نتوانسته است او را بب به آهستگي از تراس پايين رفته و

آن  در ميان درختان پرتقالتقريباً  ختصر ديد وليمنور آتشي  اي تيره و تيره رنگ گل ها سايه
هيرو صبر كرد كه باز صداي باز شدن دروازه ي باغ را بشنود و با . گشت  طرف باغ پنهان

نامعقول است چون اين   كامالً فتگبه خود . محسوس بدنش را فرا گرفت  لرزشيآن  شنيدن
در تشك كاهي خود روي  معموالً  نات باشد كه جوشوا مستخدم شخصي عمو فقط مي توانسته

رس باشد و اكنون كه اربابش به خواب رفته است تمي خوابيد تا در دس پاگرد پشتي پله ها
چون ، اگر كسي وارد منزل شده بود فرق مي كرد . كاري ترك كرده است  خانه را براي انجام

ترس وجود نداشت اما اينكه كسي بيرون رفته يعني عضوي از  درآن صورت دليلي براي
احمقانه بود كه . قصد دارد دوباره برگردد عجيب مي نمود  اعضاي خانواده بيرون رفته و
. جوشوا را صدا بزنند و يا نگهبان شب را به دردسر بيندازد  عمويش يا كلي را بيدار كند كه

 يعطر ميخك و گل ها ناگهان برايش به عطر مرموز شده بود و بوي شهر وناراحت ولي 
را دوباره كشيد و به تختش برگشت ولي نمي  پرده ها. هيرو مجدداً لرزيد . تبديل شدند 

پس يا عمو نات بوده يا ، سيگار برگ مي كشيده  فردآن  ناگهان به ياد آورد. توانست بخوابد 
  ... اينكه چرا بايد كلي نگراني نبود جزدليلي براي ديگر پس  ...كلي 

  . هيرو خميازه اي كشيد و به خواب رفت
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ت     مھار و ل 



در دريا بادهاي شمال : رد با حرارت گفت كحاليكه با گيالسش بازي مي  اموري فراست در
.  دانعربي به مشام مي رس ه و پر بركتسواحل پر ادوي بوهاي دلكشي را از و شرقي مي وزرد

 را در مسقط يا اينجا مي گذراند و بوهاي اينجا را استشمام مي كرد اگر ميلتون يك شب داغ
بعد سرش را بلند كرد و هواي شب را به .  مورد عطر بهشتي تغيير مي كرد نظرش درمطمئناً 

باران خواهد باريد فردا . جهت باد عوض شده است :  گفت فرستاد و درون شش هايش
  . اند بادهاي موسمي فرا رسيده

را انداخت  گرفت و پس از نيم دقيقه دستشآسمان  مجيد انگشت اشاره اش را ليسيد و رو به
حس  حتي كوچكترين حركتي هم. كار نيست  بادي دراصالً  ؟ اين طور فكر مي كني:  و گفت

  . نمي شود تو مستي دوست من
بزودي به اندازه ي كافي باد خواهيم .  ت كه تغيير هوا را متوجه نشومقدر مسآن ولي نه. شايد -

 دوباره براي زندگي مناسب مي شود شهر پرفاضالب مكروهتآينده  روز داشت و طي يك دو
.  

بيني حساس مال سفيد پوست ظاهراً  : گفت مجيد شانه هايش را با بي مباالتي باال انداخت و
  . گذرد و صدمه اي نمي زند مي، ناراحت نمي كند  بوي خيابان چندان ما را. هاست 

  . بيماري مي كند بسيار صدمه مي زند و توليد. اينجاست كه اشتباه مي كني -
خانم آن  و . دكتر انگليسي هستي و سرهنگ ادواردز خوبآن  تو هم كه به بدي! به -

با ايرادهايش  مرا آمريكايي جديد كه مثل يك مرد جوان در لباس زنانه است و وزراي بيچاره
 پس. كرده است  در مورد آشغال هايي كه مردم به خيابان ها و يا به ساحل مي ريزند نگران

وقتي باران ! را بكن  فكر بويش ...نمي شود كه در منازل شان نگه دارند ؟ را به كجا بريزند آن 
  . ببارد همه جا دوباره تميز مي شود

 مي دانم كه تو يك. ند و فصل خشكي دوباره از راه برسد تمام شو فقط تا زماني كه باران ها-
  . هستي تنبل هرزه گردن كلفتآدم 

 تلف كنم ا براي خراب كردن منازل قديمي و ساختن مجراي فاضالبرمي خواهي بيت المال -
  ؟ ؟ يا به ارتشي از بردگانم پول دهم كه روزانه زباله ها را ببرند

برايم  بعضي وقت ها تحمل بوي بد. يا زياد ايراد نمي گيرم . ..ن ايراد نمي گيرم م!  خداي من-
ماليات  بعالوه مي دانم كه. را به بوي گند ترقي ترجيح مي دهم آن  مي شود اما خيلي سخت

  ؟ كنم كرده اي يا من اشتباه مي را خرج



اگر خرج هم  ولي حتي. توست  حق با، نه . افسوس : يد به سنگيني آهي كشيد و گفت جم
كنم مردم نه تنها كه به  بر سر چيزي چون جابجايي آشغال تلفرا اگر پول خوب ، ده بودم نكر

شان اعتراض خواهند  من خواهند خنديد بلكه به دليل دخالت در روش هاي عادي زندگي
كنم كه خيابان ها را از ضايعات  دكتر انگليسي به من گفته بود كه اگر رعايايم را مجبور . كرد

داشت و بچه هاي بيشتري زنده مي  بيماري و مرگ كمتري خواهند، الي كنند و بوهاي بد خ
شفا دادن بيماري . پير شوند  مانند تا مانند تا بزرگ شوند و مردان و زنان بيشتري باقي مي
.  احمقانه مي باشد مطمئناً ،  روش هايي خوب است اما دخالت در نقشه هاي خداوند با چنين

نباشد و بچه ها در جواني نميرند بلكه  الم مطلق نيست ؟ اگر بيماريمگر او قادر متعال و ع
در جهان بوجود مي آيد چون هر احمقي  مشكل بزرگي، بمانند تا قوي شده و بعد پير گردند 

  . نخواهد بود مي تواند ببيند كه جاي كافي براي همه
اگر هم او چنين  . يدخداوند بي شك مي تواند راه هاي ديگري براي كنترل جمعيت تدبير نما-

از راه هايي بوده است  اين يكي. نكند مي توان به خود مردم اعتماد كرد كه مسئله را حل كنند 
  . موفق بوده باشدآن  كه بشر هميشه مي تواند در انجام

به همين دليل است كه ياد نمي گيرند دنيا را به همان .  تدرست اس:  تصديق كرد و گفت مجيد
 مثل اينكه خدا و .د ساخته است بپذيرند و هميشه دخالت نابه جا مي نمايند كه خداون طريقي

مي  كننده غربيان بدترين دخالت. پيغمبرش نمي دانسته اند كه چه چيزي براي مردم بهتر است 
كنسول  زن قد بلند كه برادرزاده يآن  شايد حرفم راباور نكني اما آيا مي داني كه. باشند 

  ؟ آمريكاست چه مي كند
با ، به برادرت برغش كمك نمايد  وظيفه ي خودش دانست كه دقيقاً  : روري با نيشخند گفت

تجارت بردگان پايان به موافقت كند كه  اين انتظار كه حاكم منورالفكرتري از تو بوده است و
  . دهد

  .توانست كه افكار او را بخواند  نمي مطمئناً  برغش ؟ اما اون دختر-
 برداشت را به خاطرآن  تيسوت فكر مي كنم خواهرانت و مادام. اند سعي نكرد كه بخو-

  . اهدافشان به او القاء كردند
ت برغش عالقه دارد نايارمي دانستم كه به ج. شده باشد باتي خيلي عص بايد زن بيچارهحتماً -

 اين نبوداما منظورم . شعله كه بسيار زيباست عالقه اي به او داشته باشد  اما خيال نمي كردم كه
سياه و بي شرف به نام بوفايي آدم  باغبان يك.  باغبان عمويش برده مي خرد او از طريق. 

خودش يك برده ي آزاد شده است و بنابراين دخترك خيال مي كند كه با امثال  مردك. است 



ز خريده شدن ا بعد ند برده هاكاو فكر مي . د داربه اعراب همدردي بيشتري  خودش نسبت
ست و با اخارج از شهر در و نمي داند بوفايي مالك يك قطعه زمين كوچك  ي شوندآزاد م

هاي  غذا بدهد و مراقبت نمايد در عوض زمينآنها  بردگان را خريده به پولي كه مي گيرد تا
بوفايي به زودي . همان برده ها را مجبور مي كند به سختي برايش كار كنند  بيشتري خريده و

از آني كه  ياو به دروغ به دخترك براي برده هايي كه خريده قيمت بيشتر. شود  ثروتمند مي
كه را مي گويد و به مستخدمه ي دخترك فاطمه رشوه مي دهد كه به خانمش بگويد  داده است
خداوند او را . خوشحال و خوشبخت اند ، كه خريده و آزاد كرده است را هايي  چقدر برده

  . مايدن دچار مصيبت
بين بردن  دختر است كه به علت ميل به ياري به همنوعانش و كمك به ازآن  ناي، برعكس -

ناراحت  گري بسيار ستودني وداو روحيه ي جها .بي عدالتي دنيا دچار مصيبت شده است 
  ! كننده اي دارد

فكر نمي كنم برده ها چندان  بسيار راحت هستند گرچهآنها .  نه براي بوفايي و خدمتكارش-
كه چگونه با بردگان رفتار نمايند  فريقايي ها كه شيطان پرستند نمي دانندآچون  .راحت باشند 

  . به دخترك بگويداين را كسي بايد 
  . او فقط آنچه را خودش عالقه دارد باور مي كند. كرد  او باور نخواهد-
 مردي قوي كه وقتي احمقانه رفتار مي كند او را.  بيابند پس اقوامش برايش شوهري معقول-

  . احتياج دارند بزند همه ي زن ها به شوهر
يك پيگماليون  او در واقع به. اين يكي زن نيست بلكه يك قطعه مجسمه قابل تحسين است -

  . احتياج دارد
  ! نمي فهمم؟ يك چه -
الهه . نام پيگماليون عاشق يك قطعه عاج زيبا مي شود  طبق اساطير يونان ، مجسمه سازي به-

 عشق اغوا مي شود و به مجسمه جان مي دهد و نامش را گاالنه در اثر اين اي به نام آفروديت
محكوم شده است براي  احتماالًمورد بحث ما  اما زن. ازدواج مي كنند  با همآنها  مي گذارد و

كليتون مايو بقدر كفايت به آقاي  كه شك دارمآنجا  از. عاج باقي بماند  تمام عمرش يك قطعه
 بايد بگويم مردك بيشتر به ثروتش عالقه مند، كه او را به گاالنه تبديل كند باشد  او عالقه مند

 بوي تندي. مي داني اين براندي تو خيلي معمولي است . گرچه شايد هم اشتباه مي كنم . است 
  . به سالمتي تو. دارد گرچه بدتر از اين هم را چشيده ام 



اتاقي با سقف بلند و سفيد نما . بودند اتاق خصوصي قصر نشسته  سلطان و كاپيتان فراست در
آويزان بود و پنجره هاي وسيعي كه آن  باز كه پرده هاي ابريشمي به نما و درگاه هاي قابا ط

، المپ هاي نفتي در جايگاه هاي برنزي كنده كاري شده خود  . نشان مي داد منظره دريا را
روهي گاب زرين منعكس مي شد و يي با قاسقف آويزان بود و نورشان در آينه ه بي حركت از
، بيدها . بالدار و خزندگان را از تاريكي بيرون به سمت نور خود جذب مي كرد  از حشرات

 ساير حشرات شب در غبار طاليي دور هر المپ پر پر مي زدند و مي جنبيدند و سوسك ها و
ارمولك ها و البته م. كردند ي سقف حشرات پرنده را شكار مديوار ها و روي  ها مارمولك

چون از پشت ، بودند  داغ  شبآن  تنها موجودات متحرك، حشرات هيپنوتيزم شده توسط نور 
 مي شدند كه در برابر طرح تيره ي درختان نخل همچنان ساكن و بي حركت ديده، پنجره ها 

 بي حركت، هاي ابريشمين  درون پردهدر تيره و ستارگان بي نور و ثابت قرار داشتند و آسمان 
  . بودند ناز درگاه ها آويزا

سلطان در ايواني كوتاه . لباس هايشان را كنده و دراز كشيدند  دو مرد با سستي و بي مباالتي
بيش از يك ساعت بود  . و مهمانش براي خنكي بيشتر روي زمين ميان طبقه اي از كوسن ها

ر مطبوعي بي قيد كرده به طورا گرچه او برندي ، . كه روري داشت براندي بدبو را مي نوشيد 
با . نگذاشته بود و يا توانايي هايش از بين نبرده بود  بود ولي هنوز روي صحبت كردنش اثر

 پرسيد كر قديمي با بي حاليفرنداز كرد و با يادآوري يك ب مجيد را با دقت، چشمان نيم بسته 
  ؟اعليحضرت  بايد شما را ناراحت كند چرا دورنماي باران ها: 

  . باران ها نيستند:  ارانه گفتمجيد عزد
  ؟ چه پس-
 كشتي هاي.  مي آيندآن  بادهايي كه با خود باران ها را مي آورند و فكر چيزهايي كه همراه-

  . ابليس هاي خليجي آن.  شياطينآن 
  ؟ پارسال هم نيامدند مگر نه.  شايد هم نيايند:  روري با ناراحتي گفت

پارسال چون . كه مي ترسم  به همين دليل است : مجيد با كج خلقي حركتي كرد و گفت
  . بود يند و دو بربر حريص تر و غارتگر خواهندمي آامسال حتماً  ،نيامدند 

دافوديل هم .  شايد شانس بياوري و نيايند چون از نيروي دريايي بريتانيا خوششان نمي آيد-
  . ماند اخيراً زياد اينجا مي

شش كشتي طي ماه . برده زيادي گرفته  اخيراً. درست است :  سلطان آهي كشيد و گفت
  . گذشته



  . جهنم بروند كشتي ها بهآن  همه:  روري با خوشحالي گفت
در واقع اطالعاتش به طور غيرطبيعي درست . ستوان بسيار خوش شانس است . بله مي فهمم -

  . او هميشه در زمان درست و مكان درست مي باشد. و دقيق است 
  . نه هميشه:  گفت نيشخندي روري با

باشي دوست من و گرنه  بايد محتاط:  سلطان چپ چپ نگاهي به او انداخت و با اخم گفت
ها در گوش آب  بيكار رويآدم  د و نام توست كه يكخواهد دايك روز كسي خبر تو را 

منتظر كشتي تو  موقع او در زمان درست و مكان صحيحآن  ستوان زمزمه خواهد نمود و در
  . دست در بازي خطرناكي داري.  خواهد شد

  . كه با دقت بازي مي كنم مي دانم و به همين دليل است-
شايد حتي خود من هم . پردازد  گرفتن تو پول زيادي مي يستوان برا. بايد هم دقيق باشي -

   ؟ فكر مي كني چقدر بدهد. را بفروشم  وسوسه بشوم و تو
 نباشد مي ترسم به اندازه ي ارزش وقت شما:  بدخواهانه خنديد و روري هم خنديد و گفت او
.  
االن دافوديل  اما مي توانستم آرزو كنم كه . شايد به همين دليل است كه انجامش نمي دهم-

  . اينجا بود
وقتي كه گاز مي . مي ماند  او مثل سگ. را كمتر ببينم بهتر است الريمور  شخصاً هرچه كه-

آن  كرده است و بدجنس تر از انهايش را در بدن من فروحاال هم دند. كند  يگيرد ديگر ول نم
  ؟ رسيد راستي سليمان به مقصد. است كه از فشارش بكاهد 

را با شرايط عالي  اما شنيده ام كه صد و پنجاه برده. هيچ نمي دانم رسماً  البته. بله خبر داريم -
مم كه چرا سرهنگ ادواردز فه نمي . را با قيمت عالي به فروش رفته اندآنها  رسانده و همه ي

براي هزاران سال  . برده داشته ايم ما اعراب هميشه؟ بايد سر چند برده سر و صدا راه بياندازد 
بستگي آن  تمامي مفهوم اجتماعي ما به.  يا بيشتر برده داري بخشي از زندگي ما بوده است

. م بسيار خسته كننده است براي. ناراحت مي كند  ولي هر روز سرهنگ با ايرادهايش مرا . دارد
  ؟ چند هفته ي ديگر تعدادي برده به ايران ببري نمي خواهي در بازار پر كني كه قصد داري

  ؟ ؟ براي چه خداي من-
ما پيامي فوري براي كشتي مسلحش بفرستد كه بازگردند و تو را در تله  تا سرهنگ خوب-

در اين نزديكي ها آنها  ه بدانم يكي ازي كنم فكرم راحت تر خواهد بود كم اعتراف. بياندازند 
  . دور از اينجا باقي بمانندآنها  مهاجمين از ترس خواهد بود تا



  ؟ كني چرا از كشتي خودت استفاده نمي-
 . كنند چنين كاري را نميآنها  ؟ خوب مي داني كه مسخره ام مي كني:  مجيد با تلخي گفت

كس  ند كه اسلحه و چاقو دارند و به هيچاين دزدان دريايي مردان وحشي و بي قانون هست
  . ندارندشدن مردان من هم كه عالقه اي به كشتن . رحم نمي كنند 

ميل ندارند كه زنان و فرزندان و برده هايشان دزيده شوند يا منازل  همين طور هم مردان شهر-
رشان مي آيد اما اگر مهاجمين بيايند تمام اين بالها س. آتش كشيده شود  شان غارت شود و به

  . داشته باشينرا آنها  البته اگر دوباره قصد خريدن، بجنگند آنها  مگر اينكه با
. چگونه مي توانم ؟ مي داني كه پول ندارم :  دستانش را تكان داد و گفت سلطان با نااميدي

اما اين بار خزانه بشدت خالي !  يك ثروت. اندازه ي يك ثروت از دست دادم  بار قبلي به
پس اگر اين . همه طال به كجا رو كنم آن  نمي دانم براي. بشدت مقروضم  من هم كه.  است

آنها  به آتش مي كشند چون نه مي توانم با احتماالًكنند و مي شهر را غارت  شياطين بيايند و
مي مانند و هر چه بتوانند انجام مي دهند و تنها زماني آنها .  رشوه دهمآنها  بجنگم و نه به

آنها  نمي داني .ترك مي كنند كه كشتي هاي خود را پر از از كاال و زن و برده كنند  را اينجا
 خانه ات هم. تو و كشتي ات تا به حال هيچ گاه در زمان حضورشان اينجا نبوديد . چگونه اند 

 خوشآنقدر  هم كاري ندارند ولي سايرينآنها  كه محكم است و بخوبي محافظت مي شوند و
  . شانس نيستند

دستش روي زمين  روري شانه هايش را باال انداخت و دوباره گيالسش را از بطري كه كنار
عرب كه از خليج  ارت ساالنه ي دزدان درياييغواقعيت داشت كه هيچ گاه در . بود پر كرد 

  . كه نباشد او هميشه مراقبت مي كرد. فارس مي آمدند حضور نداشت 
به هجوم كشتي هاي ، هاي موسمي را با خود مي آورند موافق شمال شرقي كه باران  بادهاي
چون مور و ملخ بر سر جزيره مي آنها  دريايي به مقصد ساحل آفريقا مي افزود و دزدان
در خارج شهر چون ارتش دشمن اردو مي زدند و . تا كودكان را بربايند و برده بگيرند  ريختند

.  بيداد و قتل و غارت به راه مي انداختند  و متكبرانه مي گذشتند و داد، ميان خيابان ها  از
نمي  ايمن نبود چون آنچه كه انتخاب مي كردند راآنها  هيچ كودك برده يا زن زيبايي از شر

توانستند با  تمام كساني كه مي، ا ديدن اولين اثر بادبانهايشان ب. خريدند بلكه مي دزديدند 
جزيره مي بردند اما  هاي مخفي امني در داخلعجله بچه ها و برده هاي جوان شان را به محله 

دزدان حمل مي شدند و بيشترين  ه و به كشتيدعده بسياري دزدي، علي رغم تمام احتياط ها 
دفاع شان براحتي شكسته مي شد و  صدمه نصيب مناطق فقيرنشين مي شد چون خانه هاي بي



در زمان حضور غارتگران منزلش را  هر كس كه جرأت ترك. قربانيان بزور دزيده مي شدند 
از هيچ كس نمي گذشتند و حتي آنها  پس از تاريكي داشت در واقع مردي شجاع بود چون

  . درگير نشوندآنها  نگهبانان سلطان هم سعي مي كردند با
مي  به تو. ازي نديببراي تو خيلي راحت است كه شانه هايت را باال :  گفتباتي مجيد عص

 مسلح به شهر ميآنها .  يك دسته سگ وحشي اندآنها .  نه اندچگوآنها  گويم كه نمي داني
 نترسد و بجنگدآنها  اگر كسي از. نگهبانان من هم از ترس جانشان كاري نمي كنند  روند و

 راآن  شود به زور به شهر حمله مي كنندآنها  اوضاع بدتر خواهد شد چون اگر چيزي مانع
.  هزارن تن. صدها تن هستند آنها .  ر دهندآتش مي زنند و حتي شايد قصر مرا هدف قرا

  ... قوي ، و وحشي و بي قانون كه مرداني
بار قبل همه چيز را در موردشان شنيده .  مي دانم:  روري دستي به اعتراض بلند كرد و گفت

  .آن  و قبل تر ازآن  ام و باز قبل از
 همه مي. توانم پولي بپردازم  امسال بدتر هستند چون مي دانند كه نمي:  با بدبيني گفت ناسلط

  . قصر در حال احداثم را در دارالسالم بدهم ندانند حتي خرج ساختما
  . ساختنش از بردگان و محكومين استفاده كنيد فكر مي كردم براي-
هم اكنون به كساني كه آذوقه و سنگ مرمر تهيه مي  هم بايدغذا بخورند وآنها  ولي حتي، بله -

بعالوه مالياتي كه بايد طبق معاهده به برادرم .  ندگذار مرا راحت نمي آنها كنند مقروضم و
او نيز دردسر  و چگونه مي توانم بدهم ؟ –را ندهم آن  ي بپردازم هم هست و اگرنطاهاوا

: بلند كرد آسمان  مجيد مشت هاي گره كرده اش را به!  پول...  پول...  درست خواهد كرد پول
به تو مي گويم دوست من كه در تمام مدت شبانه روز به ! ستم متنفر ه چقدر از اين كلمه
چگونه . بنابراين نمي توانم بخوابم و اشتهايم از بين رفته است ، نمي كنم  مسأله ديگري فكر

كجا  هب؟ حاكم باشد وقتي حتي پول براي سرگرمي و تفريح خودش هم ندارد  كسي مي تواند
  ! به من بگو ؟ تو ؟ كجا رو كنم
دانستم كه چيزي را  مي! پمبه :  ناگهان نشست و به بطري براندي ضربه اي زد و گفتروري 

  . فراموش كرده ام
؟ اگر منظورت عايدي محصول ميخك  چيست منظورت از پمبه:  سلطان با ترش رويي پرسيد

بعالوه همان را هم پيشاپيش فروخته و خرج  امسال است وضع بسيار نااميد كننده مي باشد و
  . امكرده 



اسا در شبي كه باست كه شنيده ام در يك خيابان پرت موم مسئله اي. نبود آن  نه منظورم-
نمي دانم چرا . از مردي قصه اي شنيدم  ، تازه تهيه كنيمآب  ها توقف كرده بوديم تا براي اسب

ايد ولي شآمد  به نظرم چرند اصالًزمان مست بودم و آن  جز اينكه در،  زودتر به يادش نيفتادم
  . باشد واقعيت داشته

  ؟ ؟ نمي فهمم از چه صحبت مي كني در چه ؟ چه ربطي به پمبه دارد-
 بعد. رانمي بينند آن  روري به گونه اي به بطري افتاده نگاه كرد كه گويا ... پول فكر مي كنم-

 وز تهاما مقداري از محتوياتش كه هن، را بلند نمود كه زير نور بگيرد آن  را دراز كرد و دستش
 را از پنجره به بيرون انداخت وآن  پس با بي توجهي. بطري باقي مانده بود روي فرش ريخت 

 ابروان بورش در اثر فكر درهم رفته بود و نگاهش روي. دستانش را روي زانوانش انداخت 
 سوسك بزرگي كه خودش را به يكي از المپ ها مي زد و دايره هاي احمقانه و پر سر و

  . كنار فرش ايجاد مي كرد خيره شد همين واكس خوردصدايي روي ز
كم كم اعصاب سلطان را خرد كرد و پس از يكي دو دقيقه ، بيهوده  صدايآن  سكوت روري و
چه مطلبي را فراموش كرده بودي ؟ اين ! حشره را بس كن آن  به خيره شدن:  با تندي گفت

  ؟ است موضوع مربوط به پول
روشن  شمانش ديگر مبهوت و خيره نبود بلكه زنده و بسيار همچ. بلند كرد  روري سر ش را

 به ثروت تاگر راهي نشانت دهم كه دست: شده و صدايش زنگ عجيبي از هيجان داشت 
ي نطاهاوا عظيم كه بتواني مالياتآنقدر  چه به من مي دهي ؟ ثروتيآن  عظيمي برسد در مقابل
ا يآينده  سال شوه دهي و خودت هم تا بيستدزد دريايي كه بخواهي ر درا داده و به هر تعدا

  . بيشتر پول كافي داشته باشي
فكر مي كني :  اينكه مطمئن نبود درست شنيده باشد مثل .مجيد صاف نشت و به او خيره شد 

  ؟ بتواني چنن بكني
  . ممكن است مطمئن نيستم ولي-

  . دهم ميرا به تو آن  نيمي از، اگر بتواني !  نصف:  سلطان بدون معطلي گفت
  ؟ ن يك قول استيا-
توانستي به سر پدر مرده ام قسم  باور نمي كنم بتواني چنين كني ولي اگر. اين يك قسم است -

  . متعلق به تو باشدآن  كه نيمي از
را  مردي اسابدر موم .زنده بمانم كه سهم خود را ادعا كنم آنقدر  شايد.  منصفانه است-

:  گفتآرامي  بعد به. ويا مي خواست افكارش را جمع كند مدتي ساكت شد گ ...مالقات كردم 



زمين  او تلو تلو خوران راه مي رفت و درست مقابل من با صورت به. شب دير وقت بود آن 
 يك پيرمرد بود و. خنجر خورده بود او پس به او فحش دادم ولي  تاس فكر كردم مست. افتاد 

نكه دستم را رويش بگذارم ، فكر مي كردم تا قبل از اي. خون تمام پشتش را گرفته بود 
 به هر حال كمكش كردم كه برگردد و وضعيت راحت تري به خود. گلدوزي لباسش است 

لب  كار بيشتري نمي توانستم برايش انجام دهم اما او آستين مرا چسبيد و مدام زير، بگيرد 
باتي يك درگيري خيادر ظاهراً  پس تا لحظه اي كه جان داد در كنارش ماندم ،، حرف زد 

 گفت كه از پمبه آمده و اينكه برادر بزرگ يك جادوگر معروف. كسي به او خنجر زده بود 
مورد مشورت پدرت قرار بامووتي مسئله خشكسالي آن  يكي از ساحراني كه در مورد. است 

 آنكه ؟ بيشتر فقط براي پرسيدم چه راضي. كسي است كه از راز با خبر است  گرفته و تنها
 همان رازي كه همه مي خواهند بدانند: نيشخندي زد و گفت ، تا دليل ديگري  حرفي زده باشم

و بعد ديگر شروع به گفتن هذيان كرد و اينكه براي برادرش خوب است كه  راز امام سعيد ،
درد كسي نمي خورد و بهتر است دفن شده بماند اما هستند كساني كه مي توانند  بگويد طال به

 درمورد خانواده اشكلي ستفاده كنند و اينكه خودش ثروتمندان را تحقير نمي كند و بعد اآن  از
برگشتم و  او را ترك كرده و به كشتي. به سرفه هاي خون افتاد و مرد شديداً  نهايتاًپز داد و  

بيمار شده  فردا صبحش كه از خواب بيدار شدم سرم بشدت درد مي كرد و يكي از اسب ها هم
خصوصي با  ي هم كه به اينجا رسيديم برادر عزيزت را در حال رهبري يك جنگبود وقت

  . نكردم فكرآن  در مورد اصالًنيروي هاي دريايي بريتانيا يافتيم پس ديگر 
  . برساند نتوانست جمله اش را به پايان مجيد ...و االن در موردش فكر مي كني چون -
  . ج پدر فقيدت باشدگن، مرد آن  چون به نظرم رسيد شايد منظور-

سوسك و جنبش باتي صداي وزوز عص. سكوتي طوالني بر اتاق حكم فرما شد  يك بار ديگر
، سلطان آهي كشيد . خود را به چراغ مي زدند يك بار ديگر شنيده مي شد  بالهاي بيدها كه
با . او هم به درخشندگي چشمان اموري فراست شده بود و دستانش مي لرزيد  حاال چشمان

  . امكان ندارد ...نمي تواند درست باشد :  گفت مزمه اي خشنز
گنج را بدون اينكه كس ديگري را آن  نخواهد كرد كه پدرت چرا كه نه ؟ هيچ كس هرگز باور-

حتي اگر ، بايد عده اي به او كمك مي كردند حتماً  . باشد مخفي كرده، از محلش مطلع كند 
  . است ميزانش نصف آني باشد كه شايع

پنهان  مي گويند تنها دو مرد در. مرده اند آنها  گفته مي شود كه همه ي:  جيد زمزمه كردم
  . بودند كردن گنج كمك كرده بودند كه هر دو هم كر و الل و توسط خداوند مصيبت زده



  ؟ يعني ديوانه بودند-
پس براي  ،اندازه ي يك بچه كوچك داشتند  از نظر بدني قوي ولي هوشي به. فقط ابله بودند -

 پس از. گنج چندين شب طول كشيد  چنين كاري انتخاب شدند گفته مي شود خاك كردن
به مسقط فرستاده بود كه در طول راه  را از مملكت خارج كرده وآنها  كار تمام شد پدرمآنكه 
  . شدند دناپديآن  سرنشينان دچار طوفان مي شود و تمامآنها  كشتي

چنان ،  شكه خدايش بيامرزد ما همچنان باور نمي كنم پدرتا، چقدر بي دردسر :  روري گفت
مخفي نموده باشد چون به ،  كس ديگري را محرم راز نكرده باشدآنكه  ثروت عظيمي را بدون

  . هر حال ممكن بود اتفاقي بيفتد
را در بستر مرگش به آن  ما هميشه فكر مي كرديم قصد داشت محل:  مجيد سرش را تكان داد

پدرم مي . چون در دريا در آغوش برادرم برغش جان داد ، نتوانست  يد كهوارثينش بگو
برغش ، محل اختفاي گنج را بگويد ، هر كس ديگر كه با اوست  دانست كه اگر به برغش يا

مرد انگليسي آن  اگر كسي هم از راز باخبر است .مي قاپد  هم جواهرات و هم تاج و تخت را
ود چون با پدرم دوستي عميقي داشت و در هنگام مرگ او را ب زمانآن  كنسول بريتانيا در، 

.  نون به كشور خودش بازگشته استكدروغ گفت و انكار كرد و ا انگليسيآن صدا مي كرد اما 
  . با او هستند، باشند  جواهرات در جاييقرار است پس اگر 

كناري انداخت و  را بهآن زد و  لگدي به گيالس خالي .روري خنده ي كوتاهي كرد و بلند شد 
زيادي هم خوب مي شناختم . شناختم  پيرمرد را بهتر از تو ميآن  من! باور نمي كني ؟:  گفت

بدتر ، جزيره به انگلستان برگرداند  به من گفت كه ننگي براي ملتش هستم و سعي كرد مرا از. 
ولي از من قبول ، ر نكني وباشايد آن امكان ندارد ، از كنسول فعلي بود گرچه تو خيال كني كه 

بود از گرسنگي بميرد قبل از اينكه  كن كه او چنان احمق درستكاري بود كه حتي اگر نزديك
پدرت هم او را . خوب مي شناسم  من جنس او را .اول گلويش را مي بريد ، شش پني بدزدد 
  . خوب مي شناخت

  . اما شايد همچنان بداند-
. اگر مي دانست به تو مي گفت : را تكذيب كرد  آن ژستي اهانت آميز و حركت دست روري با

يا  اعتماد پدرت به او دليلي نداشت جز اينكه مطمئن شود در صورت مرگش در عمان چون
 پس، را به جانشينش بگويد و چون او به تو حرفي نزده است آن  قبل از رسيدن به اينجا

دماغ روي صورتت است ولي به آشكاري باتي  اين به قول عمو. پدرت هم به او نگفته است 
  . شخص حكيم جادوگر استآن  مي بندم به كسي گفته باشد و شرط مي بندم شرط



چشمانش با هيجان مي درخشيد و ابروهايش با شك . هاي او چشم دوخته بود  مجيد به لب
در واقع بهترين حكيم جادوگرهاي دنيا در پمبه زندگي :  باالخره متفكرانه گفت درهم رفته بود

اعتماد زيادي آنها  پمبه به خاطر جادوگران و ساحران معروف بوده است و پدرم به.  كنند مي
مشورت مي آنها  باآينده  و اغلب بر سر موضوعاتي از سحر و جادو و رازهاي گذشته و داشت
 بهحتماً  ، و اگر به كسي گفته باشدآمد  كه اغلب به موتوني ميآنها  به خصوص يكي از كرد

  ؟ رااوست ولي چ
  . شايد خواسته سحري رويش بگذارد. از من نپرس -

سر يك عروسك خيمه شب بازي كه نخش را كشيده باشند تكان  سر مجيد درست مانند
را از كشف شدن و دستان آن  يك طلسم كه ...همين است  بله. همين است :  خورده و گفت

مي توانست شياطين را فرا بخواند  مردآن  دارم كه شنيده بودم به ياد. دزدان در امان نگه دارد 
 حق داري دوست من ، كسي وجود دارد كه محل. سحرهايي معروف بود  و اينكه براي چنان

  . را بداندآن 
مرد را بيابي و ببيني آن  تنها كاري كه بايد انجام دهي اين است كه رد؟ مي بيني  خب حاال-
  . و بعد مجبورش كني كه حرف بزندا مرده باشد ساببرادري داشته كه اخيراً در موم آيا
قطرات عرق بر صورت هيجان زده  .چگونه ؟ چگونه ؟ سلطان دستانش را به هم كوفت  اما-

 قبالً؟ شايد نزند و گرنه چرا ... ، ولي اگر حرف نزد يافتنش ساده است:  درخشيد اش مي
 ا هنوز ساكت ماندهاست ؟ با اينكه مي دانست پدرم مرده و اكنون من سلطان هستم ، چر نگفته

 چه است ؟ اين بدين معني است كه قصد ندارد به هيچ كس حرف بزند ، پس اگر چيزي نگويد
  ؟

دواهاي  تهديدش كن كه مجبورش مي كني مقداري از:  روري خنده ي نامطبوعي كرد و گفت
روشي  آماده ي حرف زدن مي شود تا مبادا بافوراً  خواهي ديد كه، ساخت خودش را بخورد 

. قرار گيرد  قربانيان بدبختشان رفتار مي كنند ، مورد رفتار كه او و امثالش سالهاست كه با
  ؟ شايد هم مي ترسي كه يك حكيم جادوگر را تهديد كني

مجيد . كني ن، عاقالنه تر است كه تو هم با او به چنين سبكي برخورد  احمق هستم اگر نترسم-
  . مي لرزيد

 به سبكي برخورد نمي كنم و در اين مورد به نظر مي رسد كه بايد كنم اما من با پول هم نمي-
جواهرات را  ردن نيروهاي شيطاني را به جان بخريم و يازآيا بايد خطر آ .آن  يا اين باشد يا
مي ترسي كدام بيشتر  و يا اگر ترجيح مي دهي به روش ديگري بگويم كه از ؟ از دست بدهيم



علّت نپرداختن  وز دزدان دريايي و خشم برادر مسقطي ات به؟ از نفرين حكيم جادوگر يا تجا
 ديگر هم نمي حتي يك سكهطاهاواني  خراج ساالنه ؟ گرچه اگر نصيحت مرا مي شنوي به

  ! مي خواهد معاهده اي در ميان باشد مي خواهد نباشد، پردازي ب خواهد
براي ترسيدن نداري او كه  اما تو كه دليلي،  مين را مي گوييههميشه :  ناراحتي گفت مجيد با
  ! تو نيست بردار

  . شكر خداوند-
  . كنم بايد هم شكر كني پس پول را انتخاب مي: مجيد لبخندي زد 

داري  كنم اگر اميد فقط يادآوري مي. خوب است پس جزئيات را به تو واگذار مي كنم -
و با  ... ببين رانجا آ.  گنج بخري وقت زيادي نداريآن  خليج را با مقداري از ييدزدان دريا

ابريشمين باالخره  مجيد برگشت و ديد كه پارچه هاي .چانه اش به سمت پرده ها اشاره كرد 
و چراغ آمد  داغ دمي از هواي خشك بيرون به درون اتاق هاي. شروع به حركت كرده است 

خواهد  فردا باران گفتم كه. از شمال شرقي مي وزد :  روري گفت . ها را به نوسان درآورد
به زودي حركت مي كنند  به اينجا را داشته باشند حرامزاده ها امسال قصد آمدنآن  اگر. باريد 

  . مي رسند طولي نخواهد كشيد كه به اينجا، جهت موافق آنهاست در در حاليكه باد و 
و به سمت  مجيد براي چند لحظه حركت پردها را تماشا كرد و بعد از روي ايوان برخاست

اما درختان ،  ستارگان هنوز ديده مي شدند .ا رفت تا بيرون را در شب تماشا كند پنجره ه
شهر به  غاي دوروغ. نخل شروع به حركت كرده بودند و زمزمه ي برخوردشان شنيده مي شد 

 طور ناهماهنگ با وزش باد به گوش مي رسيد چون درست مثل تنفس انسان وزش باد هم
آيد  اگر گفت كه به اينجا نمي:  و ناگهان به روري گفت مجيد برگشت . قطع و وصل مي شد
  ؟ من دستگير مي كني خودت او را براي

آن  كه تو بهآنقدر  براي پول بدست آورم ولي فيرنه هميشه مي توانم مص:  گفتفوراً  روري
كارهاي زيادي انجام مي دهم ولي دزديدن يك حكيم  احتياج داري من نيازي ندارم و گرچه

پس منصفانه است كه بقيه كارها را ، به تو نشان دادم  رد پا را . نيستآنها  زوجادوگر ج
  . به دست آوردي كمكت مي كنم كه غنايم را جمع كني وقتي اطالعات را خودت انجام دهي و

بياورم به تو خواهم گفت ؟ شايد بگويم كه مردك نمي  از كجا مي داني كه اگر آنرا بدست-
بعد مخفيانه رفته و تمام گنج را جابجا كنم و براي تو هيچ  نداد وقعاً وا دانست و يا شايد هم

  . نگذارم



مراقب تو خواهم بود كه  زبا اوالً قسم خورده اي و بعالوه مثل يك:  گفت روري خنديد و
  . را پيدا نكني شانس چنين كاري

زيركانه نگاهي  حسادت قدبلند با چشماني ارزيابي كننده و اثري از مجيد لبخندي زد و به مرد
يك رذل بي ريشه  بله! دوست من با افسوس بايد بگويم كه تو يك رذل هستي :  كرد و گفت

يا كبير  يپادشاه بزرگ مي شدي كهمطمئناً ،  ه بوديآمدو بي مالحظه كه اگر عرب به دنيا 
بي شك  درعوض اينكه تنها كاپيتان يك كشتي بي آبرو كه، يك فرمانده ي ارتش شوي 

...  آه...  موافقم كه باشد قبول است من. وسط توپ هاي هموطنانت غرق خواهي شد روزي ت
  . تو انجام دهمبراي بخش بعدي كار را 
ميل ندارم پادشاه يا يك  اصالًچون ، هستي  اشتباه در براي هر دو ما و تو:  روري تصحيح كرد

  . راضي هستم من به آنچه دارم خشنود و. فرمانده ارتش باشم 
  ؟ اينقدر كمبا -
كه بخواهم بروم و هر چه بخواهم  اينجا آزادم به هر كجا. كه موهبت كمي نيست ، آزادي  با-

  . اگر دلم بخواهد، قوانين ديگران را  قوانين خودم را بسازم و بشكنم و يا حتي. انجام دهم 
  . رويايي هستيآدم  دوست من تو يك-
قوانين و  از ه از تجربيات و خطر لذت برده واست ك رويايي بودن به اين معني اگر، شايد -

بله من ، ي به اصطالح متمدن غرب تنفر داشت گاز زشتي ها و فشارهاي زند محدوديت ها و
 زندگي كرده و فكر مي كنند هميشه حق باآنجا  افراد از خود راضي كه درآن .  رويايي هستم

شيريني تمدن كه مي تواند كشور ن آ را درك كني توآنها  شناسي و نمي تواني آنهاست را نمي
قوانين بي آن .  نمي شناسي را .توده اي از خاكستر زشت تجارتي تبديل كند  سبزي را به
احمق هاي خودخواه در پارلمان تدوين مي شوند كه هر لغزش جزئي را آن  توسط انتهايي كه

  . تبديل مي كنند را تجربه نكرده اي به يك جرم
بايد مست تر از آني باشم كه فكر مي  متأسفم:  كوتاهي كرد و گفت خنده ي. روري مكث كرد 

نظراتم را در مورد اجتماعاتي كه تنها هدفشان  بهتر است قبل از اينكه روي ميز بكوبم و. كردم 
آدم  تو هنوز از اين قبيل. بروم ، ايراد كنم ، ديگران است  پايان دادن به موارد مورد عالقه ي

هم  روزي روش غرب. اماخواهي داشت چه بخواهي چه نخواهي  نداري ها در اين بخش دنيا
  . نخواهي مي بيني كه بزور قنداق تفنگ در حلقت فرو مي كنند به اينجا وارد خواهد شد و اگر



موضوع . اين تمام واقعيت نيست :  آميز نگاهش كرد و بنرمي گفت مجيد با لبخندي شيطنت
 ن؟ خرجشا يم تمام پولي را كه در مي آوري چه مي كنينبگو بب،  ديگري هم در ميان مي باشد

  ؟ كه نمي كني
 ؟ اگر قرض مي خواهي بايد با چه خيال كرده اي ؟ مي خواهي قرض كني.  مي شمرشان-

  . به هر حال از من چيزي گيرت نمي آيد. نمي آوري  تأسف بگويم كه بدستش
؟ و وقتي ثروتمند شدي مي  وي مگر نهخواهي ثروتمند ش تو مي. احمق نيستم آنقدر .  نه، نه -

  ؟ تو چيست قوه ي متحركه. دانم چه خواهي كرد 
يك كالغ  درست مثل، خسيسي هستم آدم  قلباً من. طمع محض :  روري با خونسردي گفت

 مي كنم پس شب خوشي را برايت آرزو. اين براندي تو مرا خيلي پر حرف كرده است  .زاغي 
 خورد و روي پله ها كمي تلوتلو، در شب پريشان بيرون رفته  احترامي به سلطان كرد و .

قصر به  محلي كه ساعت ها را با سه نگهبان، از نزديكي دروازه ي كناري باتي  وقتي سايه
  . همچنان ساكت بود، خارج شد و به سمتش حركت كرد ، بازي گذرانيده بود 

امواج كوتاه و پر  دريا باآب .  ودشدت بيشتري مي وزيد ولي هنوز متوالي و متغير ب نسيم با
 ال درخشانطكه به شكل رگه هاي آرامي  به ديواره ي لنگرگاه كوبيده مي شد و نورهاي تكان

 را ناهموار مي كرد ميآب  با وزش بادي كه سطح، بوده و از كشتي منعكس شده بودند 
خيابان ها هوا به طور محسوسي خنكتر شده بود و . و جست و خيز مي كردند  رقصيدند
گوش باتي  روري به صداي قدم هايش و انعكاس كم گام هاي گربه مانند. گشته بود  خلوت

 وي بي قرارش برايزرآآن  افتاد، ياد حرف هايي كه در اثر نوشيدن براندي گفته بود  كرد و به
 راميبي احت هاصرار ب، دليل كه قانون بود اين تنها به ، هيجان و خطر و ميل به شكستن قانون 

  ... به عهدنامه ها و باالتر از همه ميل به فرار از همه ي آنها
  

***  
  
مادرش با يك معلم رقص فرار كرد و زندگي برايش طي يك شب زير و  شش ساله بود كه او

لوس مي كرد  و خودخواه بود و اگر به روش خودش بود پسرش را مادرش زني زيبا. رو شد 
كه هميشه از او مي ترسيد ، او را نزد پدر خشمگين و اللش كه  و روري نمي توانست باور كند

بود كه روزي برخواهد گشت و زمان زيادي طول كشيد تا دريافت  مطمئن تنها گذاشته است و
  . هرگز برنخواخد گشت كه او براي هميشه رفته و



پرستار و مربي اش را  چون پدرش، دو سال بعدي عمرش برايش سال هايي خاكستري بودند 
قابل اعتماد مي ربنابراين غي پس، خراج كرد به اين دليل كه توسط همسرش انتخاب شده اند ا

نداشت و اين نفرت را با روش  دوست اها ر معلمي استخدام كرد كه بچهآن  و به جاي، باشند 
آهسته جوش  تبا نفر »سولت الي«آقاي  روري از. هاي بسيار كوچك و پستي نشان مي داد 

. از او وجود ندارد  بدتر دنيا آدمي سر بچه متنفر بود و خيال مي كرد كه درو ناتوان يك پ
درگذشت ، ال شده بود تمبآن  زماني كه پدرش از ورم ريه اي كه در هنگام شكار در مرداب به

البته دو برادر از روزي .  گذاشت »هنري ليونل فراست«پسرش را تحت مراقبت تنها برادرش 
گفته بود با هم صحبت نمي  ي درباره ي همسر منتخب برادر بزرگترشكه هنري سخناني انتقاد

ريشه  »سوفيا«برادرش در مورد  زمان پدر روري معتقد بود كه عدم تأييدآن  چون در، كردند 
 تا دو پسر بزرگش از او ارث چرا كه مي خواهد او مجرد و بدون وارث بميرد، در كينه دارد 

اما آبروريزي سوفيا و معلم . انداخته بود  فرزندانش را به خطري آينده  ببرند و با اين ازدواج
در بستر مرگ آنچه ، پس اموري پدر . است  رقصش ثابت كرد كه انتقاد برادرش درست بوده

و متولي انحصاري تنها فرزندش تعيين  يعني برادرش را قيم. انجام داد ، به نظرش مناسب بود 
  . آغاز شد همان لحظه نمود و سال هاي اسارت روري جوان از

درنظر روري  و دو پسر لش و تنومندشان كاري كردند كه »لورا«عمو هنري و همسر بد زبانش 
پسرعموهايش . آمد آرام  دوران حكومت الي سولت دوره اي نسبتاً صلح آميز و، هشت ساله 

تي او انتقام وق هر دو از او بزرگتر بودند و بي رحمانه نسبت به او گردن كلفتي مي كردند ولي
شديد روري را  گرفت بي درنگ و جيغ زنان نزد مادرشان مي رفتند كه او هم با جسارتيمي 

  . تنبيه مي نمود
اينها فكرهايي بودند كه وقتي در اتاق  ؟ ؟ چرا چگونه به اينجا رسيده ام. من اينجا چه مي كنم 

در ، سرد زنداني مي شد  ساعاتي طوالني و برايآب  شيرواني تاريك با قرصي نان و ليواني
به خاطرش ، عميق بي عدالتي مي سوخت  بود و از يك حسباتي حاليكه از شدت گريه عص

و هرگز پاسخي  بعد هم به ذهنش مي رسيدي طي سال ها انديشه اي كه بارها. رسيد مي 
  . برايش نيافت

، خشونت بار سالهايي كه با خطابه هاي طوالني و .  غيرقابل تحمل به كندي گذشت يسالها
آب  اتاقش يا اتاق زير شيرواني با رژيم غذايي نان و در ضربات شالق و روزهاي بي پايان كه
آثار تزكيه كننده يا فصلي از از  طبق معمول عبارت بودند محبوس مي شد تا با درس هايي كه

  . پر شده بود، را ياد مي گرفت آنها  ه كه مي بايستبصفحاتي از كتب خطا



بخش اعظمي از حتماً  كه پسر سوفيا معتقد بودندكامالً  زن عمو لورا هر دو عمو هنري و
 بود كهآنها  ارث برده است و اين وظيفه ي تمايالت غيرقابل بيان و غيراخالقي مادرش را به

يكبار او را با آنها .  ريشه كن و يا حداقل ماليم كنند آلودگي شيطاني را با تمام قدرتشانآن 
را تجربه نكردند چون وقتي كه كتاب را برگرداندند آن  ولي ديگر هرگز،  دانجيل حبس كردن

بخشي  )جمع آورنده ي سيره حواريون در عهد جديد(» سنت لوك«صفحه اي از فصل بيستم 
 : آيه چنين مي گفت. داد كه با مداد زيرش خط كشيده بود  نشانآنها  از آيه چهاردهم را به

ي كه بعد يكتك ها »كسي از ما شود، برسانيم تا جانشين  تلپس او را به ق، اوست جانشين «
تنها  .ولي روري داشت بزرگ مي شد ، خشونت بار تر بود  تر و خورد از هميشه سختآن  از

 حاوي خطابه هاي ، يافته بود اين بود كه تمام كتاب ها سال هاي سياهآن  آسايشي كه در
پس او . نيستند ، باشد گنهكاران وقف شده ح اصالخشك كه براي  طوالني يا مقاالت پيچيده

را پنهاني از كتابخانه بيرون مي آورد و زير تشك آنها .  كتاب كرد حريصانه شروع به خواندن
او در دنياي تحمل  فرمآنها .  مخفي مي نمود تا بعد مخفيانه مطالعه شان كند يا باالي قفسه ها

مشهورترين (تن زندگي كند النسلوت  هاتوانست در قالب صدآنها  شدند و با كمك ناپذيرش
 روبرت )م 799زيادي كرد اصالحات  كهامپراتور سرزمين روم (، شارلماني ) رتورآشاه  شواليه

شكست  اولين دوك و سرباز انگليسي كه فرانسويان را(، مارليورو ) شاهزاده انگليسي(راين 
كاشف ( درك ، فرانسيس) دي كردماجراجوي انگليسي كه در امريكا اكتشافات زيا( ، رالي) داد

  ... و) انگليسي
از آلپ تا هاليبال باال رفت و با . كرد  ردها شركت ميباو همراه با بالژيونهاي رومي در ن

با فرانسيس كشتي هاي اسپانيايي را  . كريستف كلمپ در درياهاي ناشناخته كشتيراني كرد
دوازده ساله بود كه بي  او بسختي. د واترلو شركت كر گسوراخ نمود و با سربازان در جندرك 

  : وصف حال اوستدقيقاً دانست  خواند كه منظور كتاب شعر را باز كرد و چهار مصراعي را
  در ده فرسنگ آنسوي انتهاي اين دنياي پهناور

  خوانده شده ام به نبرد فرا
  با شواليه اي از ارواح و سايه ها

  ... باشد گمان نكنم اين تنها يك سفر
نفوذ كننده و گويا آنقدر  را بارها و بارها خواند و از يافتن اينكه كالمي در نظم مي تواندآن  او

بود ولي در واقعيت كاري بس  اما گرچه انجام سفرهايش در خيال ساده . باشد فريفته شد
 د ونتجربه ك خانه بازگردانده شدن را پنج بار فرار كرد تا رسوايي گرفته شدن و به. مشكل بود 



مؤسسه اي كه در خرد كردن روح پسرهاي  سه سال را در، به مدرسه فرستاده شد  نهايتاًي وقت
در مقايسه با منزل عمويش به مثابه ي  گذرانيد كه البته، متمرد و شرور بسيار معروف بود 

بيشتر حالت يك دارالتأديب را دشت  محيط مدرسه بسيار جدي و خشن بود و. بهشت بود 
و درك و تحت سرپرستي مديري  سط معلماني پست و بدون قوه ي تخيلتو. تامحل آموزشي 

ولي به ، قادر متعال وعظ مي كرد  اداره مي شد كه در نمازخانه ي مدرسه با اعتقاد كامل به
پول ، وسايل تفريحي  غذا و كارمندانش حقوق كمي مي داد و با صرفه جويي و امساك در

سخت و گرسنگي تنها راه  د اينكه مجازات هاي بدنيمدير با عمو هنري در مور. جمع مي كرد 
زير سقف خانه ي عمويش  رفتار با پسران شرور است هم عقيده بود اما چهار سال زندگي

داده مي شد را با چنان  روري را به تمام اين سختي ها آموخته كرده بود و آموزش هايي كه
دليل اينكه ياد گرفته  ولي به، ولعي مي بلعيد كه باعث تنفر و حسادت همكالسي هايش شد 

بود كه هيچ مجازاتي قادر  تيسبعيونه از مشت هايش با فني دقيق استفاده كند و داراي گبود چ
كامالً  نتيجه روري بردارند و در تسلذا ناچار شدند از آزار او د، به فرو نشاندنش نشده بود 

  . تنها مانده بود
پس . تحمل مدرسه و عمو هنري ديگر بس است  تصميم گرفت پانزده ساله بود كه باالخره

متصل به ديوار براحتي پايين پريد و با آب  از يك لوله طي شب از پنجره اتاقش با استفاده
نهاد و اين بار ديگر گرفته و باز  مردي آزاد قدم به دنياي بيرون به عنوان، باالرفتن از دو ديوار 

  . گردانده نشد
  

***  
 
 ه اينك بوي بد و گرد و غبار زنگبار را به راه انداخته و آوايموسمي شمال شرق ك باد

باران سرد  بسيار با باد سرد شمال شرقي كه يكبار با قطرات، موسيقي نخل ها را بلند كرده بود 
 در صورت پسري باريده بود كه بسختي در تاريكي راه مي رفت و هدفش رسيدن به

، آن  قبل از شب قديمي و سال هاي سياهآن  دآورياما با يا . بود فرق داشت نزديكترين بندر
كه  عزمي. حس كرد ، تسخير نموده بود  زمان وجودش راآن  لرزشي از خشم و عزمي كه در

او  وادارش نمود به روش خودش زندگي كند و هرگز دوباره اجازه ندهد هيچ مرد يا زني به
طبق  ، زمانآن  از . زاتش كندانجام ندادنش مجا بگويد چه كاري انجام دهد و يا به خاطر

 زندگي كرد و هرچه مي خواست را در هر زماني كه مي خواست برمي داشت و ششعار خود



كه هيچ كسي احساس پشيماني يا ترديد بر سر راه اميالش قرار گيرد و بگذارد  هرگز نگذاشت 
زياد رويش  اجازه مي داد عاطفه اگر دوستي يا، عشق . به او دستور دهد يا مالك او شود 

چون از . چنين نشود  پس مراقب بود كه، همگي احساساتي خطرناك مي شدند ، نفوذ كنند 
كه ، فراموش نكرد  راآن  مادر جذاب و خودخواهش يك درس اوليه را آموخته بود كه هرگز

بسيار ، مي شود  اعتماد مي كني واردآنها  دي كه توسط كساني كه دوستشان داري و بهرد
آنها  كساني كه از غيرقابل تحمل تر از بدترين وحشي گري هايي است كه توسط عميق تر و

قصد نداشت اجازه دهد  او هيچ . متنفري و يا احساسي برايشان نداري بر تو وارد مي شود
كه برخالف  طنابي شود احساساتش چون اسلحه اي عليه خودش مورد استفاده قرار گيرد و يا

و عامره ي كوچك هم  يا زهرهباتي  گاهي حتي از دست. ندازد خواست خودش او را به دام بي
مالكيت بر او  چون هر كدام به روش خاص خودشان يك مفهوم ضمني، خشمگين مي شد 

از طريق  نه حداقل، داشتند و او نمي گذاشت هيچ كس چنين ادعايي بر او داشته باشد 
 عامره كه ...اشق و عامره زهره ع، حاجي رئلوب صديق ، وفادار باتي  احساسات عاطفي

  ... دختر خودش بود
اين فكر نكرد كه معاشقات  هيچگاه به. اشتباه او و اشتباه بدي هم بود . آن بچه يك اشتباه بود 

موجود آن  هرگز وقتيمطمئناً  و باشندبيشتر از اطفاي يك ميل زودگذر چيزي اتفاقي اش 
به اين فكر ، خريده بود  ده فروش عربترسان و گرسنه را در يك لحظه ي دلسوزي از يك بر

براي اين او را برداشته  او فقط . نيفتاد كه روزي به زني دوست داشتني و مطلوب تبديل شود
حرامزاده هاي  احتماالً روري مترس هاي ديگري هم داشت و . بود چون دلش خواسته بود
هره فرق مي كرد چون اما ز . خودش از وجودشان خبر نداشت، ديگري كه البته اگر بودند 

و رئلوب و خدمه اش و باتي  كه زهره به اندازه اي عضو خانه اش بود. متعلق به او بود 
گرچه ، خانه ي ديگري نداشت  روري او را آورده بود و. خانه بود آن  كاسكوي سفيدش عضو

. يافتنشان غيرممكن است  ولي ثابت شد كه، يكبار سعي كرده بود خانواده اش را بيابد 
اداره ي خانه ي دلفين ها .  منصرف شد و بعد زهره بزرگ شد بدون اينكه روري متوجه شود

و خود كارها را به دست گرفت  مسئول بود درآورده بودظاهراً  زن سياه تنبل كهآن  از دسترا 
  .آمد  و پس از يك سال عامره بدنيا

در . ست داد به ياد مي آورد كه هنگام شنيدن خبر حاملگي زهره به او د را روري هنوز شوكي
تمام وجود خودش به طور غيرارادي از دردي ، زهره از غرور مي درخشيد  حاليكه صورت
پسر خواهد بود و نمي تواند چيز ديگري باشد چون : زهره گفته بود . خورد  ناگهاني تكاني



ما روري پسر ا. ده ام و مطمئن هستم كه دعايم مستجاب مي شود داكرده و نذر  براي پسر دعا
نه حداقل بچه ي خودش را كه بر او ، خواست و مايل نبود زهره برايش يكي بياورد  نمي

اي آينده  داشته باشد و پسري كه خون او در رگ هايش جريان داشته باشد كه در ادعايي
كسي باشد كه برايش مسئوليت . دشمني و بي اعتمادي وجود دارد آن  تنها در كه بزرگ شود
  . كسي كه از او طلب نصيحت و امنيت و محبت كند. بر دوشش باري باشد  و آور باشد

كار را انجام مي داد ولي چون نمي  اينمطمئناً ،  زهره را همان موقع بفرستد اگر مي توانست
عامره  . خودش جزيره را ترك كرد و تا زماني كه بچه متولد نشده بود بازنگشت توانست پس

 ين بار او را ديد و گرچه جنسيت بچه براي زهره سرخوردگي تلخيماهه بود كه براي اول سه
 چون بيشتر متعلق به مادرش مي شد و بار كمتري بر دوش او مي. بود ولي يك دختر بهتر بود 

 موجود به طرز تكان دهنده اي شبيه خودش بود و هرچه كه مي گذشت اينآن  اما. گذاشت 
كه نگذارد دخترك انگشت كوچكش را وارد شباهت هم بيشتر مي شد و تالش سختي بود 

  . كند قلبش
 ازو اسبي با مشت هاي سوزنده ... من كجا صاحب اختيارم ... با انبوهي از اوهام ديوانه وار 

در  همچنان، كلماتي كه زماني شعر را برايش زنده كردند  ... هوا به سوي بيابان ها مي تازم
هاي  در خيابانآنها  ا صداي بلند شروع به خواندنب. مغزش تكرار مي شد و هميشه با او بود 
آن  كه، قلب  تمرين كنترل كامل بر! راز همين بود  ...زنگبار نمود كه من كجا صاحب اختيارم 

هاي  در قسمت اداعاهاي ظالمانه و رو به افزايش ديگران را رد كند و اينكه، را مالك شود 
بلكه فقط ، ماند  ثري از بيابان ها باقي نخواهدوحشي و بي قانون دنيا بگردد كه بزودي هيچ ا

آمدنش را ببيند  مي توانست. مي شود آن  ديوارها و قوانين و دود كش كارخانجات جايگزين
سكون و  به همان واضحي كه تغيير نامحسوس گرما و، و نفس متجاوزش را حس كند 

خواهد وزيد  و بزودي باد سنگيني هوا را حس كند و مي دانست كه جريان باد تغيير كرده است
بكشد و به روش  بتواند نفس يهيچ نقطه اي كه مرد ،باقي نخواهد ماند آن  ي ازفدو ديگر م

  . ماندباقي نخواهد ، خودش هر كار مي خواهد انجام دهد 
  ؟ رديكچه مي داشتي اگر پول زيادي باتي  : ناگهان گفت

حاال كه فكرشو :  انديشيد و متفكرانه گفت يبلكه لحظه ا، به اين سؤال پاسخ نداد  فوراً باتي 
چيكار مي  . كنم به اندازه ي كافيش بس باشه فكر مي. پول بخوام  اصالًمي كنم مطمئن نيستم 

  ؟ من تونم باهاش بكنم ؟ اونم تو سن و سال



دو  با كالسكه اي،  ردهاد كبمي خواهي بگويي نمي تواني خودت را به عنوان يك ثروتمند -
 خانه پر از نوكر و خدمه و دربان تصور كني ؟ و اينكه هيچ چيزي نباشد كه اسبه و يك

  ؟ بخواهي و به دستش نياوري
دوست دارم لندن پيرو بار ديگه  بعضي وقت ها. پيش نمي روم كه انكار كنم آنقدر  خب حاال-

يد را بشنوم و تو چيپ سا) سن پل كليساي مري لو در خيابان(ببينم و صداي زنگ هاي بوبل 
، ؟ چقدر هم اونجور آدما مغرورند  ار دارهكاما آدمي مثل من با دربون و نوكر چ، قدم بزنم 

هر وقت هم فكر مي . قديمي سر كنم  ولي من ترجيح مي دهم كه هر روزم رو با جمعه ي رذل
گنجشك جوابم رو مي ده و به  اونم با پررويي يه. مي زنمش ، كنم كتك الزم داره 

كردم كه ميل به نشستن تو يه  مثل اينكه اونقدر اينجوري زندگي، نمي خوره هيچكدومونم بر 
پيري كار نكنم بسه يعني همينقدر  اونقدر داشته باشم كه تو. عمارت با نوكر رو از دست دادم 

  . كه االن دارم بسه
  . عاقلي كه تا حاال ديدمآدم  تنها، عمو تو مرد عاقلي هستي -
اگر : باال كشيد و فكورانه اضافه كرد  دماغش راباتي  .كور نيستم منظورت اينه كه يه احمق -

نم كخودم يه حرمسرا از زناي خوشگل درست  جوون تر بودم شايد بدم نمي يومد با پول واسه
. اما من سهم خودمو از زنا داشتم ، كنم  و كلي عرق نيشكر بخرم كه مثل شاهزاده ها مست

، شايدم بهتر ، غذا و مشروب همونقدر خوبه .  ن يه واقعيتهديگه اون جوري كه بودم نيستم و اي
گيره و به جرأت مي گم اگه كسي يه ثروت  آدمو مي ...ولي هنوزم يه چيزي تو پول هست كه 

  . كنم كلون روي سيني بهم بده قلبم رضايت نمي ده ردش
  . مشكل همين جاست:  روري خنديد و گفت

  . عالقه مند شده بودباتي  پيشنهاد كرده ؟ ؟ مگه كسي اخيراً ثروتي به تو چطور-
  . هم روي يك سينيآن  كم و بيش و-
هيچ كس : بدبيني تكان مي داد افزود با در حاليكه سرش را باتي  .يه كلكي توش باشه  بايد-

 ؟ دوباره مست كردي مي دوني مشكلت چيه كاپيتان روري. هيچي به كسي پول نمي ده  واسه
ا يه درد سر وحشتناك بيدار مي شي و هيچ گنجي هم در ميون نيست ب صبحفردا ،  هنهمي .

  ؟ كار مي كردييدانم اگه بود باهاش چ گرچه نمي
  . من مي دانم-
  ؟ چيكار مي كردي-



به  برگردم به انگلستان و عمو هنري عزيزم رو. هميشه يك روزي مي خواستم بكنم  كاري كه-
  . بكشانم پاي محاكمه

روت مي  واسه چي؟ اون پاسبون هاش رو زودتر از برق. كه مستي  حاال ديگه مطمئن شدم-
  ! ريزه و ده سال زندوني ميشي شايدم بيشتر

  . نمي كند مرا متهم نمايد بعالوه جرأت، هيچ مدركي ندارد -
  . نيستم من كه برادزاده ي عزيزش اين اميد توست اما من چي ؟-
  . و نمي دانداو كه چيزي در مورد ت. يك احمق پير نباش عمو -
مي . خدا بپوسوندشون ، اونا حافظه ي وحشتناكي دارند . پاسبانها مي دونند  اما، دونه نشايد -

 كهواقعاً ،  بدياز دست كه تو نداري و اونقدر احمقي كه حاضري سرتو  مدار من تجربه. دونم 
  ؟ عموت خيال نداري بري دنبال

از اين به  براي سالها غير:  زشتي كرد و گفتروري خنده ي كوتاه و . نگران بود باتي  صداي
اينكه فرصتش  مگر قبل از. را انجام مي دهم آن  اما باالخره، هيچ مطلب ديگري فكر نكردم 

كني براي  اما جنگيدن با عمو هنري در دادگاه و اينكه وادارش. بميرد ، به دستم بيفتد 
ام را از دست او و پسرعموهايم  ش حساب پس بدهد و اينكه بتوانم امالك خانوادگيتمباشر

آوردن بدست  . ليونل و والتر كه دست رويش انداخته اند دربياورم ، به پول زيادي نياز دارد
  . بسيار سخت استآزادي  عدالت در سرزمين

چون واسه دزديدن اون قاشق ها و ساير ، كار رو بكني  نمي تواني اين:  با پريشاني گفتباتي 
  . شوي مطمئن باش عموت محاكمه مي چيزها و جواهرات زن

فقط يكي از ، كنم  فعالً چنين كاري نمي. باتي  اما تو نگران نباش، بگذار تالشش را بكند -
بعد  . كه صبر كرده ام روياهايم است كه فعال بايد صبر كنم و خدا مي داند كه خيلي وقت است

 مي داني:  مكثي كرد و گفت شروع كرد بنرمي از ميان دندان هايش به سوت زدن و ناگهان
به هر . متمدن مي شود  اين جزيره دارد زيادي. وقتش است كه به جاي ديگري برويم باتي 

هاي توپ دار  كشتي. طرف كه نگاه مي كني خارجي ها و صورت هاي اخم كرده مي بيني 
ماغش را به فضولي د بريتانيا لنگرگاه را اشغال كرده و يك كنسول بريتانيايي لعنتي كه از روي

اينجا تالش مي  مريكايي ها و فرانسوي ها و سايرين درآ. كند مي امور خصوصي مردم فرو 
 .اينجا باز مي شود مذهبي هم براي وعظ در مورد رستگاري به كنند و بزودي پاي ميسونرهاي
بوي شخصاً  خودم دارد بوي قانون و نظم مي گيرد و، باتي  اينجا ديگر به درد نمي خورد

  . الب را ترجيح مي دهمفاض



هوم :  غرغر كنان گفت، مشكوكانه دماغش را مي ماليد  در حاليكه با انگشت سبابه اش، باتي 
  ؟ كني به كجا برويم فكر مي، مطمئن نيستم كه راست نگويي 

  ؟ مركزي آسيايمثالً چه فرقي مي كند ، چين  ....ايران ، عربستان ، -
دختر پير عادت  من ديگه به اين. خوشم نمي ياد  اصالً. بري رو نمي تواني به اونجا ب ويراگو-

 به رختخواب برم  اگه جاي تو بودم قبل از اينكه. ديگه رسيديم ، مراقب قدم هات باش  .كردم 
  ! كهواقعاً  ثروت،  هشايد كمي هوشيارت كن، مي گرفتم آب  زير تلمبه ي وسرم ر

بينانه  و ديدي كج وحشتناك يز بعد با سر دردكاپيتان اموري فراست رو، باتي  طبق پيشگويي
كركره هاي  چون، درآمده است آب  به دنيا بيدار شد و ديد كه پيشگويي خودش هم درست از

  . وزيد اتاقش به خاطر باران سنگين بسته بود و باد شمال شرقي در سراسر جزيره مي
روزهاي  رعدزنان غبارو باران راه خود را بر روي سقف ها و بالكن هاي زنگبار مي يافت 

سيل  به شكل،  روهاطوفان در خيابان هاي پايين مي وزيد و گنداب ها . سوزان را مي شست
آورده ي غير آب  و كثافت ماه ها و تمام كاالهاي بر سر رسيدن به دريا با هم مسابقه مي دادند

  . قابل بيان و زباله هاي شهر را با خود حمل مي كرد
هاي شهر تميز شده بود و ظرف چند هفته بعد ساحل هم كه مدتي بود خيابان  طي يك ساعت
شسته شد و تنها ماسه ها و صخره هاي تميز و رنگ ، زباله بدبو فرقي نداشت  با يك توده ي
بودند كه جلوه گري مي كردند و ديگر در لنگرگاه هيچ اثري از بوي ناپاكي به  هاي ساحل
  . بوددر دريا  هر چه بود. رسيد  مشام نمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ت     مپ   و ل 



خشكسالي بزرگ مورد مشورت  بر سر مسائلپمبه  كشف اينكه كداميك از جادوگران معروف
آنها  زمان با بسياري ازآن  چون گرچه در، سلطان سعيد قرار گرفته كاري بسيار ساده بود 

همچنين اثبات اينكه او در . بود  باقي ماندهآنها  جوان ترين مشورت كرده بود ولي تنها يكي از
ا سامبو اينكه اخيراً برادرش در مو آخرين سال هاي سلطنت سلطان سعيد با او مالقاتي داشته
ولي در عمل مشخص شد ، بود  به عاقبت خشونت باري دچار شده است نيز بي درد سر

  . است اوتمتفكامالً  به زنگبار موضوعيپمبه  آوردنش از
يك وقتي  بازگشت و ، مجيد در حاليكه حامل بهانه ي بي ادبانه حكيم جادوگر بودبر پيغام 

هم آن آشكارا  گرچه. اره اي جز ربودن او باقي نماند  چ،فرمان صريح هم ناديده انگاشته شد 
 طهراب زيرا مردان متعددي آماده بودند خطر سرنوشت شومي كه در، مشكالتي به همراه داشت 

 بر،  شياطين و ارواح و عفريته هاستبر با بدرفتاري با جادوگري كه معروف به داشتن تسلط 
 قول را به جان بخرند ولي باالخره كار توسط دو جاني محكوم به مرگ باآمد  سرشان خواهد

شياطين  كه از مرگ بيشتر ازآنها .  و مشتي طال و دادن مجوز عبور به مسقط انجام شدآزادي 
 حكيم جادوگر را در غل و زنجير و دست و پا بسته در، در تاريكي شب ، سيدند مي تر

  . آوردندبيت الرأس  در زمين هاي قصر قديمي يحاليكه نفرين مي كرد به انباري متروك
به دليل  سردابه سنگي با گنداب روهاي خراب شده و ديوارهاي نم گرفته اش مدتها پيش

، مي ماندند  كه در دماي پايين بهتر ين و ساير اغذيه هايخنكي به عنوان انبار ميوه و روغ
و اينك  محل پر از بوي تند كپك و فساد و رطوبت سنگ بود. مورد استفاده قرار مي گرفت 

گوشت  بوي تند زغال چوب و فلز داغ هم اضافه شده بود و بيشتر از همه بوي نفرت انگيز
نمود كه سر  را مي آزرد زيرا جادوگر ثابت سوخته و خون و عرق و مدفوع انسان بود كه شامه

  . سخت است
.  مرحله نينديشيده بود دي در مورد رسيدن به اينجمجيد براي گرفتن حقش هرگز به طور 

زنگبار خود را مستحق  باالخره به عنوان پسري كه جانشين سيد سعيد شده بود و سلطان
به آن  محل اختفاي ر از بروزدريافت گنج پدرش مي دانست دليلي وجود نداشت كه جادوگ

جابجا  مرد را يدست و پا پس در ابتدا فرمان داد تا قيدهاي . جانشين قانوني خودداري ورزد
نامناسبي كه هنگام آوردنش از پمبه  از او عذرخواهي نمود و قول داد كه به خاطر رفتار، كنند 

كامالً  . پرداخت نمايدسنگيني  غرامت، گرچه بدليل سرسختي خودش بود ، با او شده است 
ولي فايده اي  . تقاضاي كمك نمود شرايطي كه انجام كار را ضروري كرده بود توضيح داد و

كامالً  بلكه، ناراحت و خشمگين بود  ه شدندحكيم جادوگر نه تنها به دليل دزدي. نداشت 



او . داشت  نمود و رفتار اهانت آميزي نسبت به ادله ي ارائه شده بي تأثير و غيرهمكار مي
شخصي خود مي خواست و طبق  اعالم كرد كه سلطان فقيد گنج را براي استفاده ي

هيچ كس كشف نشود و  طلسمي گذاشته تا محل اختفايش توسطآن  درخواستش جادوگر بر
مرگش گنج به چه كسي  چون سلطان فقيد هيچ دستور العملي از خود باقي نگذاشته كه پس از

كه به آنجا  بنابراين تا، استفاده كند آن  استه كسي جز خودش ازمي خو اصالًاگر ، برسد 
پس . ولي بي فايده بود  مجيد براي او دليل آورد. جادوگر مربوط بود موضوع خاتمه يافته بود 

ادوگر چون سنگ ج. بود  به ترتيب به رشوه و تهديد و تملق متوسل شد كه باز هم بي نتيجه
انكار كرده بود شايد  از ابتدا دانستن محل اختفاي گنج رابي شك اگر . خارا سخت شده بود 

اما ، گرفته بود تسليم مي شد  مجيد با اين فكر كه مسير غلطي براي دستيابي به گنج در پيش
كرده و از تهديدهايش ترسيده  در مقابل جادوگر سجده يافراد بي شمار، طي ساليان بي شمار 

وحشتناك از ميان رفته بودند و به  زيادي با مرگ هايبودند و با دست هايش و فرمانش افراد 
سلطان جرأت نخواهد كرد از تهديد  خود يهمين جهت خود را باور كرده بود كه هيچ كس حت

تنها با تكبر به دانستن موضوع اقرار  جلو برود و چون با اين باور احساس امنيت مي كرد نه
 براين سرنوشت خودش را مهر كرد چونبنا نقشه بود وآن  بلكه گفت كه خود طراح، كرد 

پس ترس و طمع مجيد را ، شكنجه نموده بود  تاكنون خود براي دستيابي به مقصود ديگران را
  . ي عمل درآوردمرحله واداشت كه تهديد هايش را به 

غيرقابل  گرچه جادوگر پير و سپيد موي بود ولي همچنان به طرز. و طوالني بود  كاري زشت
 مي شد كه ي مي كرد و فرياد مي زد و به خود مي پيچيد و به شياطين متوسلباوري كله شق

 ش مي كرد وننفرين هاي وحشتناكي بر شكنجه گرا، كمكش كنند و بين فاصله هاي درد 
 شروع مي شد و» ناكوجا كوامشاني اوجي ماهودي موامو «سحري مي خواند كه اولش با 

اما شياطين به كمكش نيامدند و مجيد درحاليكه مي  ،خواند  ميبا آن فرا شياطين را معموالً 
را دور كند و با يادآوري اعمال آنها  كن را مي خواند كه لرزيد مرتب زير لب سحر باطل

پمبه و قربانيان بي شماري كه با بدترين شكنجه ها زير آتش سرخ  ناپسند حكيم جادوگرهاي
به خود قبوالند كه شايد بر او نبايد  فرياد زده و به خود پيچيده بودند منقل زجر كشيده و

شكنجه ي شنيع و اعصاب خرد كن او بسيار ، علي رغم سن باال ي جادگر  . دلسوز ي كند
باالخره كوتوله ي ناقص الخلقه و سياه غول آسايي كه هر دو استعداد خاصي  طول كشيد ولي
برابر فريادهاي ه ي خود بي نظير و مثل سنگ در فدر حرو بدني داشتند  براي شكنجه ي



آنچه از جادوگر باقي مانده بود به  نهايتاًو  هوردآموفق شدند او را سر عقل  كر بودند، جادوگر 
  . آمد حرف

پاك  با دستاني لرزان عرق پيشاني اش را! پس واقعيت داشت :  مجيد بي نفس زير لب گفت
 لرزيد كه گويي خيس و رنگ پريده مي نمود و چنان مي، صورتش زير نور كم محل . كرد 

 تنها چراغي كه از ديوار مرطوب آويزان بود روشنايي كمتر از زغال. دچار تب و لرز است 
 يين تر از سطح زمين بود واگرچه اتاق پ. هاي منقل روي سنگفرش لكه دار به فضا مي پراكند 

،  بود دهپلكاني كه زيرزمين را به سطح زمين مي رساند با دري سنگين بسته شده و كلونش افتا
سايه و  سوسو زدآن  ولي كوراني ضعيف راهش را به درون يافت و شعله ي چراغ نفتي در اثر
چهارمي را  مچاله شده نسه مرد را روي ديوار به حركت درآورد و اثري از حركت ناراحت بد

 ه باشد بهتردمر خود گفت كه مبادا پيرمرد مرده باشد و بعد با مجيد نگران شد. نمايان نمود 
سوخت و  شعله با بي نظمي مي. آمد  از اين جريان خوشش نمي اصالًگرچه روري ، است 

تكاني  را باآن  ون سنگي را برداشت ولك، پس از پلكان باال رفت ، بزودي خاموش مي شد 
كه در بسته  زماني. باز كرد كه هواي خنك همراه بوي باران به درون فضاي گنديده انبار بوزد 

نخل . بود  اي بود ولي اكنون صبحي بي رنگ از پشت ابرهاي پر باران سرزدهشب تيره ، شد 
چون روح  مي چكيد به نظر خاكستري وآن  ي دندانه دارشان كه قطرات باران براها با برگه

كه  در مقابل چشمانش مرتعي از چمن مرطو ب بين انبار ويران شده و ساحل. مي رسيدند 
بزودي هوا روشن مي . ني اش مي خوردند ديده مي شد ي مرجااامواج خروشان به صخره ه

شگنجه گر بي تناسبش كه با سكوت در سايه ها  جوزخيلي زود مجيد چرخي زد و به .  گشت
 مطيعانه برخاسته و از پله ها به سمت او باال رفتند اماآنها .  زده بودند اشاره اي كرد چمپاته

 مجيد. تكاني خورد و سرش را بلند نمود  قبل از اينكه به در برسد جسم مخوف روي زمين
  . وحشتزده چنان آهي كشيد كه بيشتر به فريادي شبيه بود

هم از آنها  مي درخشيد به طوري كه، مرد كه دو دو مي زد  تابش منقل روي حدقه ي چشمان
رنگش درست مثل دو گل آتش قرمز به نظر مي  شدت سوختگي در صورت خاكستري

 ديگر بودند قابل شنيدن نبود ولي در سكوت ي هولناك كه اگر در محليبعد زمزمه ا. رسيدند 
بشنويد نفرينم را كه . مرا اي ارواح و شياطين  بشنويد: فت گرسيد  يبسيار بلند به نظر مآنجا 

بياوريد شرارت و محنت بر تمام كساني كه انديشه ي  چون اين گنج مرا به مرگ آورده پس
كنند مگر اينكه در تاريكي بماند و نفعي براي كسي نداشته  خودبرا ي مقاصد آن  استفاده از

را به كار ببرد تا شرارت بيشتري آن  تنها براي مقاصد شيطانيآن  باشد و يا استفاده كننده ي



 ...! د صدايم را اي تمامي ارواح و اجنه يمرا اي عفريته هاي درختان بشنو بشنويد. توليد نمايد 
وسته و به طرز غريبي بلند شد تا در آخرين كلمات زنگ زد و زير ه طور پيبلرزان و  صداي
   . مرد... سققف سرداب منعكس شد و پيرمرد به عقب برگشت و افتاد و  نور

پلكان گريخت و همراهانش را با فشار به سحرگاه مرطوب هل داد و در را  مجيد برگشت و از
ديگر و ر انعكاسي بود از صدايي ظنبه ، صداي لوالهاي زنگ زده در . زد  پشت سرش به هم

نفريني كرد و در ، كه به طور غيرقابل كنترلي مي لرزيد  نفس زنان با دست هايي.  تر زشت
اش به راه افتاد در حاليكه كوتوله و سياه همگام با او  صبح خاكستري مرطوب به سمت خانه

ات از جادوگر را كند دوستش نحوه ي روش كسب اطالع او حق داشت كه تصور. مي دويدند 
انده شد كه نتايج عمليات وفرا خبيت الرأس  فراست را به تصديق نمي كند زيرا وقتي كه روري

خوشحال شد ولي روش استفاده شده براي به حرف ، بود  حدسش درست هاز اينك، را بشنود 
  . دانست وحشيانه درآوردن جادوگر را بسيار

زد و جسور و  ؟ او حرف نمي بگذارم برود ؟ انتظار داشتي چه كنم: مجيد آزرده گفت 
قابل مقايسه ،  سرسخت بود و آنچه بر سرش آوردم در مقابل آنچه بر سر ديگران آورده بود

  ؟ است
  ؟ ولي الزم نبود بكشيدش الزم بود، شايد -
 اگر زنده مي ماند چگونه مي توانستم آزادش بگذارم تا برود. كه مرد  به تو مي گويم بهتر شد-

بسيار خطرناك بود اينطوري ! نه  ، نه ... گشت و به همكاران جادوگرش و به پمبه برمي ؟ او
  . شد بهتر

 بي فايدهآن  كاري است كه شده است و بحث كردن درباره، خب :  روري با خشونت گفت

 در، براي اختفاي هر چه بيشتر موضوع ، محل مالقات را آنها  ؟ حاال اين گنج كجاست،  است

 كه هيچ پناهگاهي براي استراق سمع كنندگان، كاله فرنگي باز كوچك در باغ  يك عمارت

 با اين وجود از روي. قرار دادند و مجيد هم خدمتكارانش را مرخص نمود ، احتمالي نداشت 

 زمزمه اي كه در اثر صداي امواج بسختي شنيده مي شدبا احتياط اطرافش را نگاه كرد و بعد 

 مجيد با انگشت روي خاك كف كاله فرنگي نقشي كشيد و ادامه داد .در يك غار است :  گفت
 و در سمت چپ صخره اي بلند كه رويش درخت سبزانبه اينجا يك ديوار است و يك بيشه  :

  . گفت كه اشتباه نخواهيم كردهست ، شده 
بگذار اميدوار باشيم كه راست گفته :  گفت روري در حاليكه با پايش نقشه را محو مي كرد

  ؟ االن مي رويم يا شب. باشد 



چون اگر شنيده شود كه گنج پدرم را يافته ام معلوم نيست ، هيچ كس نداند  شب بهتر است كه-
نه بهتر است چنين  ...و  دميكنيش را بيشتر هاتقاضاطاهاواني  برادرم .افتد  چه اتفاقي مي
آنجا  البته اگر هنوز، نيم را حمل كآن  خودمان مي توانيم . صورت راز باقي بماند موضوعي به

  . نكرده باشدجابجا  راآن  اش با نيروهاي شيطاني قبالًجادوگر آن  باشد و
مطمئن باش كه اين كار را نكرده و گرنه آخرين نفسش :  كوتاهي كرد و گفت روري خنده ي

  . گذاشتن نفرين روي گنج تلف نمي كرد رو بر سر
گويي مي ترسيد حكيم . سرش انداخت  شتمجيد دوباره لرزيد و با سرعت نگاهي به پ

در همان حتماً  . حق داري:  بينند، در حاليكه پشت سرش ايستاده است را ا روحش يجادوگر 
منتظر آب  نزديك چاه،  ان انبهستختدر دراسبت همراه با . قرار دارد ، غار بزرگ ي كه گفته 

  . من مي آورمهم را آن  اريم كهبه چيزي بيشتر از يك طناب و يك ديلم احتياج ند. من بمان 
درختان بلند نخل راهش  از ميان علف هاي مرطوب بين ستون. دور شد  روري تعظيمي كرد و

،  بودند تا او را به شهر ببرند پاتر منتظرشباتي  ارويي ويراگو وپرا به سمت ساحلي كه كرجي 
  . ادامه داد

با را آن  اما روري بيشتر از، رطوب بود حملي متل ببقيه روز هوا داغ و ساكن و به طور غيرقا
گي و ه احساس تاز، د شد لنوقتي ب. خوابيد  اعصابي راحت و بدون اينكه خوابي ببيند

سقف خانه ي دولفين ها به گوش مي  ناي ريزش منظم باران برشصداي آ. نيرومندي مي كرد 
خورشيد روي درياي  ياشعه ي طالي،  شدت باران تا غروب كمتر شد و از ميان ابرها. رسيد 

ميان جاده هايي كه تا قوزك  هنگامي كه داشت از، در اواخر روز . خاكستري رنگ ديده شد 
از  ديگر ابرها، كرد مي حركت بيت الرأس  پايش در گل فرو مي رفت رو به سمت غرب يعني

و آرامي  پراكنده به ستارگانآن  صاف و شسته شده اي كه كه درآسمان  بين رفته و
  . شندگي نورافشاني مي كردند نمودار گشتدرخ

پر از غارهاي زيرزميني بود و بدون توضيحات ، كندوي زنبور  درست مثل يك، جزيره 
اما با دادن توضيحات دقيق ، مي گشتند تا غار مزبور را پيدا كنند  ر تا عمر داشتند بايدوگجاد

به گنج سلطان سعيد ، آنها نفتي  ساده اي بود و خيلي زود نور فانوس يافتن غار كار، جادوگر 
 اي رنگارنگ بود كه موجب شرمساري ستارگان را فراهم كرده جرقه اين نور ، افتاد و بازتاب

.  



پدرت كه خدايش بيامرزد مي دانست كه :  گج بهت زده گفت ي لحظه اي بعد از ديدنررو
را از كجا جمع كرده است و هفتاد فرشته خيال مي كني اينها  به نام هفت هزار. دنبال چه باشد 

  . كرده اند غارت ؟ گويا خزانه ده شهر را
مشت مشت  ه بود ودمجيد زانو ز. سؤال را نشنيد  اصالًچون مجيد ، او جوابي نگرفت 

پايين مي  البه الي انگشتانش مثل جوي هايي از روشنايي بهاز جواهرات را بلند مي كرد و 
درخشش دسته هاي شمشيرهاي . تماشا مي كرد  آنها ريخت و تابش نور فانوس را بر روي

 انگشتري ها و گل سينه هايي از، گردنبندها ، خنجرهايي با قبضه هاي الماس نشان ، مرصع 
 حجرالقمر و رشته رشته، ياقوت كبود و ارغواني فيروزه ، زمرد تراشيده شده ، ياقوت قرمز 

  . مرواريدهاي درخشان چشمانش را خيره كرده بود
اسلحه هاي براق و ، پياله هاي قلم زده شده ،  بي اعتنايي نگاهي به جواهرات روري با

انبوهي از شمش هاي طالي خام روي آنها  ن پشتوانداخت چناسفته صندوقچه هاي مرواريد 
اندوخته غارت ظاهراً  داشتند و زمخت يشمش ها شكل. هم قرار داشت كه تا سقف مي رسيد 

. شده و روي هم انبار شده بودند آب  ساالنه ، ابل حمل تر شدنو خراج نسل ها بود كه براي ق
درخشش و رنگ و تابش و زيبايي  جواهرات بسيار تطميع كننده بودند چون جداي ارزششان

شخصاً  ولي خودش، مي فريفت  خيره كننده شان چشم مردان را محسور مي كرد و زنان را
  . راآن  حداقل بخش اعظمي از آورد يا را هم به دستآن  و او ...طال را ترجيح مي داد 

درخشش پرشكوه جواهرات دوست  اشكال و الوان و، مجيد كه هميشه عاشق اشيايي زيبا بود 
طالكاران گرفته تا شمشير سازها  رسازان وهاز جوا، كه كار صنعت گران ماهر بودند ، داشتني 

فه ي زردي كه حاكي از بدقيا را به شمش هايآنها  چشمانش را گرفت و، و ازاين قبيل 
بعالوه سكه هاي طال و كيسه اي زر .  ثروتي افسانه اي بودند ولي زيبايي نداشتند ترجيح داد

ولي در اثر ، نقره كه به مرور سياه گشته  فراوان بود و نيز مقدار زيادي سكه هايآنجا  هم در
و به هر آنها  بهاو . ود داشت جو، خاست  برميآنها  گ صداي مليحي ازنبرخوردشان با س

و بقيه شمش ها را همراه با گردنبندي  مل كند راضي شدحتعداد شمش كه بتواند در خورجيني 
كار گذاشته شده بود به آن  توپر و كهربا در ظريف از طالي مليله شده كه مرواريدهاي ريز

كرد  چندان قيمتي نداشت ولي روري فكر كه بود كوچك و زيبا يگردنبند زيور. روري بخشيد 
  . كه زهره از داشتنش خوشحال خواهد شد



خ گرفته حاشيه دوزي نيقه ي مرواريد و الماس نشان كه با زمردهاي يك در حاليكه  مجيد
آنها  سنگين هستند:  را زير روشنايي فانوس بدقت نگاه مي كرد با بي توجهي پرسيد شده بود

  ؟ حملشان كني از طريق دريا بعداًتا  همين االن مي بري يا مي گذاري را
چهارتاشان اسب باركش هستند كه خورجين ، دارم بيرون شش اسب . برم  همه را اكنون مي-

تو مي گويي كه دو خدمتكار همراهت قابل . راببريم بهتر است  هر چه زودتر اينها. هم دارند 
 بهوان ، بتوجود دارند كه وقتي چشمشان به اينها افتاده باشد  اعتماد هستند ولي مردان كمي

تعقيبمان مي كنند و صحبت هايي زده خواهد ، دوباره به اينجا بياييم  اعتماد كرد بعالوه اگرآنها 
  . شد

حق داري :  اينكه از تاللو درخشاني كه در دستانش داشت ، چشم بردارد گفت مجيد بدون
  . يك شب ببريم توانيم تمام اينها را در ولي نمي

  . مي شود امتحان كرد-
را انجام داد و چون تا آن  باالخره، براي كمك باتي  ولي با بودن، گرفت  وقتش راتمام شب 

بردند و در آنجا  كمي بيشتر از يك مايل و نيم فاصله نداشتند طالها را به خانه ي سايه دار
اتاقي كه پنجرهايش عالوه بر . كه به حياط مركزي متصل مي شد قرار دادند  اتاقي همكف

، سعود  ود ابنداو. كه آهني محافظت مي شد و درهاي اتاق محكم بود شب كركره توسط يك
اكنون دو اتاق در كنار ديوار . بود كه زماني خدمه ويراگو بود  يك عرب پير، مراقب خانه 

وقتي به او گفته  در را به رويشان گشود و، اصلي را اشغال كرده بود  كلفت و قديمي كنار در
به روش هاي غريب كاپيتان كامالً  برگشت كه بخوابد چون او نيست شد كه نيازي به كمك

  . داشت فراست آشنايي
براي حمل ميوه  مجيد همراه خود گوني و سبدهاي بزرگ بافته شده از تركه بيد آورده بود كه

توسط  جواهراتي كرد كه از را پرآنها  پس.  گرفتمي قرار بازار مورد استفاده  بهو سبزي 
بيت  از ديگري از محل اختفايشان به بيرون حمل شده به بخشي ازخودش و روري يكي پس 

زير  هاآنقبل از پاين كارشان بار ديگر صبح خاكستري دميده بود و  . نديددگرمنتقل الرأس 
آن .  هر دو بقدري خسته بودند كه حتي احساس نشاط هم نمي كردند. ند دباران از هم جدا ش

،  پشت به در بود و آهسته خرخر مي كردباتي  ر حاليكهد، روز روري با تپانچه اي در دستش 
  . نمود ي يك امپراتور كافي بود محافظت مي خوابيد چون بايد از طاليي كه براي فديه

ورد آدرخشانش را  هاي كوتاه و هوقفآن  هوا حوالي عصر تغيير كرد و همراه با خود يكي از
گرماي غيرقابل تنفس يك  را از بين برد وكه هم ابرهاي خاكستري رنگ باران زا و هم دم هوا 



را جارو نمود و نور آسمان  واحه ي سر سبز در صحرايي خشك را تخفيف داد و بادي وزيد و
سايه دار روي ميليون ها  بوته ي گل و پيچك هاي خزنده باغ خانه، خورشيد بر هر درخت 

رهاي آبي كه روي ايوان استخ قطره باران درخشيد و منعكس شد و رطوبت را از خيابان ها و
  . خشك نمود ها راپنجره سنگي ايجاد شده بود جذب كرد و كركره هاي خيس 

درگاه اتاقي  توانست گرماي خورشيد را روي شانه هايش حس كند در روري در حالي كه مي
آشغال داشت آن  حدود هشت يا نه ساعت پيش در حال چرت زدن به محافظت ازباتي  كه

ش در دكه وجو آنچه. ناباوري به محتويات كيسه هاي مقابلش نگاه مي كرد  ايستاده بود و با
خيالي و كامالً  اكنون در روشنايي روز، آمد  تاريكي و زير نور فانوس به نظر معقول مي

كه مبادا همچنان در  شمش هاي زمخت طال با خود انديشيدآن  او با نگاه به. غيرباور شده بود 
برداشت و در دستش وزن  خم شد و يكي راآرامي  به. ر رويا ببيند خواب باشد و اينها را د

كشيد و به دليل راحت بريده  كرد و بعد چاقويش را از غالف كمرش درآورد و روي پهناي فلز
را رها نمود و آن .  است ميخته نشدهآشدنش دانست كه طالي خالص است و هنوز با عيار 

به نظرش رسيد كه وزن  ت براي يك لحظه زودگذرديد كه در محل برخوردش به زمين فرو رف
 زحمتش شده است ورد و باعثآسنگين اين توده ي افسانه اي روي شانه هايش فشار مي 

، احساس  ي بي قيد و بي مالحظه اش شتهذم شده است و براي گگاش آزادي  حس كرد كه. 
 اما اثر، ميان رفت آمده بود از  وجودبكه ولي اين حالت به همان سرعتي ،  نمود يگدلتن

 روري فكر كرد آيا هرگز زندگي چون گذشته خواهد شد. ناراحت كننده اش را بر جا گذشت 
از روي ديوار  دنشبيست سال پيش هنگام پريكه اينكه دوباره همان حس ماجراجويي  يا
 قلبش را به، در يك شب سرد ماه نوامبر ، ماگرو در برابر نجيب زادگان جوان  كادمي دكترآ

 ساعت تركش نكرده بود را دوباره حس خواهد كرد ياآن  هرگز ازتقريباً  بود و تپيدن واداشته
  ؟ خير

بگيرد و  عمو هنري، با كمك اين شمش ها اكنون مي توانست انتقام خود را از مباشر ظالمش 
و  مي توانست ويراگو را بفروشد. حساب هاي قديمي دوران كودكي خود را تصفيه نمايد 

 هرگز. ؟ ديگر نيازي به پول درآوردن نداشت  بزرگتر و سريعتري بخرد اما براي چهكشتي 
داشت و آن  نقش عمده اي در، نياز . ده بود اننر، آن  هيچ محموله اي را فقط براي لذت حمل

ولي اكنون دليلي براي خريد ، بهتر ، سود بيشتر بود  هدف كارهايش بود و هر چه، مالي  سود
  . مالت سخت يا گريز از دست كشتي هاي اسكادران كيپ وجود نداشتو معا يا فروش



با عمو هنري تصفيه كرده و در يك حسابش را خدمه اش را بازنشسته كند و  او مي توانست
ولي گرچه اغلب !  كه نمي خواست-مي خواست ساكن شود اصالًاگر -محل ساكن شود

آن  بهباتي  ولي او هم مثل، كرده بود  وحشيانه و بي پروايش لعنت ويراگو را براي بازي هاي
را براند و در يك طوفان آن  فروشش به يك تاجر عرب كه با يك بادبان عالقه مند بود و فكر

به همان اندازه ، غيرقابل تحمل بود  يناگهان فكر، را از دست بدهد آن  هايش با اولين شيطنت
را در حاليكه پشت آنها .  از دست بدهدداده و بعد هر دو را باتي  را بهآن  كه غيرقابل تحمل

  ؟ اما به كجا ... برود سر گذاشته
پيچيده و ديوارهاي  خانه اي با دودكش هاي درهم. خاطرات در مقابل چشمانش جان گرفتند 

آن  خانه اي كه در، انگليسي  در ميان درختان بلند نارون و بلوط هاي بسيار سبز، پيچك دار 
 ،خانه اي كه طبق قانون .  انواده اش بدنيا آمده بودندخاز  خودش و نسل هاي بي شماري

به ، خود حساب مي كرد  را مالآن  زندگي كرده وآن  اينكه عمو هنري همچنان درعلي رغم 
را ادعا نمايد و آن  او هميشه قصد داشت وقتي كه ثروتمند شد بازگشته و. روري تعلق داشت 

اكنون در  ثروت بسياري كه... بدست آورد  به هر حال ديشب پول، ديشب ثروتمند شد 
ريخته ،  روي زمين يك اتاق كوچك با كركره ي بسته شده ي خانه اي در زنگبار، مقابلش 
  . برود بخرد و به هر كجا از دنيا بخواهدآن  طالي كافي كه هر چه مي خواهد با. شده بود 

 خشك سرفه ي كوچك وسايه اي روي سنگفرش اتاق و شمش هاي طالي سرخ فام افتاد و 
همه باتي  خب:  روري برگشت و گفت. خورده شكست آفتاب  سكوت عصر را در حياطباتي 
 چهآن  مي گويي با، شك داشتي آن  بهآنقدر  همان ثروتي است كه نه چندان وقت پيش اش
  ؟ كنيم

سته دهان پر تنباكويش را روي پروانه اي كه روي بوته گل نشآب  گلويش را صاف كرد وباتي 
من ربطي  به: خالي كرد كه چون آبشاري ارغواني رنگ روي سنگ ايوان جاري شد ، بود 

  . مال خودته، نداره كاپيتان روري 
  . براي همه ي ما حتي، ما هست عمو  يدو به اندازه كافي براي هر-
  . من كه نمي خوام:  محكم گفتباتي -
پس هر چقدر كه مي ، م كردي كمكآن  دست آوردن در به. يك احمق پير خودسر نباش -

  . بيا جلو بردار. خواهي بردار 
سر سفيدش را با . قدمي به عقب برداشت ، مثل اينكه حمله اي را دفع كند  با سرعتباتي 

؟ بعد از اون چيزايي كه  ؟ بخشي از اونو بردارم چي:  اي تكان داد و گفت تأكيد قابل مالحظه



من زياد !  ؟ من نيستم مرگشو روش گذاشته ره نفرينبعد از اينكه جادوگ ؟ ديشب بهم گفتي
ديشب هم اگه كمكت كردم واسه اين بود كه ، ا نمي گذارم ندستمو رو اي خرافاتي نيستم اما

بعالوه ، نه موقع مناسبي براي بحث بود  نون الي دندونات گرفته بوديش كه نه منطق داشتي وچ
اگر نصيحت منو مي خواهي ، تموم اين  . ستماون موقع نمي دون، مي دونم  چيزي رو كه حاال
  . اونجا جاش امنه. رو بنداز تو دريا و فراموشش كن  پول خراب شده

 خداي من:  بعد ناگهان شليك خنده اش فضا را پر كرد روري با حيرت به او خيره شد و
فكر  ،امكان ندارد كه چنين چرت و پرتي را باور كني ،  بس كن عمو. نزديك بود باور كنم 
  . سن و سالت رو بكن

شايد عقل ، اگه تو هم يكم سن و سال منو داشتي !  سن توست پسرك جوون من كه دو برابر-
نفرين جادوگره شايد چرت و پرت باشه ولي من در پمبه بوده ام و ، ي مي كرد بيشتري پيدا

ميسونرهاي من زياد مذهبي نيستم و با . كه نمي شد گفت ازش خوشم اومد  چيزهايي ديده ام
خور نبودم ولي بعد از گذروندن يه شب تو پمبه برگشتم اينجا و دعا  مذهبي هم خيلي دم

چيزهايي كه با ترسويي نيستم ولي آدم  من، الزم نيست بخندي ،  شوخي نمي كنم. خوندم 
  . به هيچ وجه. نمي خوام دوباره ببينم يا بشنوم ، شنيدم  مقدار بيشتري كه اونجا ديدم و

، فكر نمي كردم ساده لوح باشي : روري با نيشخندي ادامه داد . باتي  و شوخي كرده بودندبا ت-
محبت بفروشند و يا با مخلوط كردن چند طلسم تو را از شر  سعي كردند كه به تو دواي

  ؟ دشمنانت خالص كنند
ر زشت صورت باريكش به نظ . حركتي كه در روشنايي روز بسيار شوكه كننده بود: لرزيد باتي 
اگر مي دونستي اون شياطين تو غذاهاشون چه چيزهايي مي ذارن :  گفت. از درد بود  و پر
الشه هايي كه اول خاك مي كنن  ! هميشه. اونارو از الشه ها در ميارن . نمي خنديدي  اينقدر

 شون رايمي توني بو! خودم ديدم . ميارن و به درخت ها آويزون مي كنن تا بپوسن  بعد در، 
چيزهاي . اما تمام تنم مور مور شد . حتي شنيدم كه اونها رو مي خورن . بفهمي  شب ها در

  .... كه بهت بگم هم هست يبدتر
چيزي  اما بايد مثل يك وحشي بدوي باشي يا،  خودم مي دانم، الزم نيست زحمت بكشي -

هستند را  كارهايي كه ادعا مي كنند قادر به انجامشآن  اگر حتي يك چهارمآن  نزديك به
  . باور كني

احمق  شايد !ه هم بيشتر حتي از كافي! همان يك چهارم هم كافيه : با قاطعيت گفت باتي 
هيچيش رو  من. طالي لعنتي تالش كنم باشم ، ولي نه اونقدر احمق كه واسه خرج كردن اون 



ك و دارم ر، پول سياهشو  نه حتي يه، نمي خوام و حتي يه ذره اش رو هم بر نمي دارم 
تو هم ، دارم  كه شك، اگه عقلت هنوز سرجاشه ، پوست كنده بهت مي گم كاپيتان روري 

  . بهش دست نزن
  ! به-

نگاه خاص را در صورت روري آن  قبالً او. شانه هايش را باال انداخت و تسليم شد باتي 
دوباره پس ، تنها وقتش را تلف مي كند  ديده بود و بسيار خوب مي دانست كه با بحث بيشتر

مي خواهي اينا رو جايي :  تري پرسيد البته با خشونت كمتري و با حالت منطقي: كرد  فيت
  ؟ منتقل كني يا مي ذاري همينجا بمونه

 نه نمي شود:  بعد سرش را تكان داد و گفت، سي كرد ربرگشت و دوباره شمش ها را بر روري
است و من هم االن قصد ندارم اينجا  شكستن در اين خانه كار ساده اي. اينجا گذاشت  راآنها 
اين داود رذل پير كجاست ؟ با :  يكي دو لحظه به فكر فرو رفت و بعد ناگهان گفت . بمونم
  . را نبيند هااعتمادي كه به او دارم ترجيح مي دهم اين وجود

فرستادمش كه واسه اسب ها بار علوفه تهيه كنه و يكي دو  پس، من هم همين فكر را كردم -
  . مشغولش مي كنه س ديگه بخره كه تا شبجن
  . خوب است پس شروع مي كنيم-

  ؟ كجا به:  با شك و ترديد پرسيدباتي 
كمك مي  طرف ديوار باغ كه رو به درياست و تو هم به من، مي خواهم اينها را پايين ببرم -

پنهاني زيرش  نوعي زندانآنها  اتاق هاي قديمي نگهبان را كه مي داني ؟ خب يكي ازآن .  كني
افتاد و قل خورد و  يك سكه از دستم به زمين. را پيدا كردم آن  يك روز به طور اتفاقي، دارد 

كتي قرار يزماني نم احتماالًمحلي كه ، در شكاف بين دو سنگ در يك گودي ديوار گير كرد 
را  صداي برخوردش تاد و يك دقيقه بعدفوقتي خواستم برش دارم فرو رفت و ا .داشته است 

انداختم كه مطمئن شوم و  با زمين شنيدم به حالتي كه گويي فاصله زياد باشد يك سكه ديگر
محل اختفاي شراب يا  احتماالً محلي را يافتم كه. نمودم جابجا  بعد اهرمي آوردم و سنگ را

آن  به كسي در مورد. دردسر بوده است  ا حفره اي براي پنهان شدن در زمانياشياي قيمتي و 
مي . مثل اين بود كه حق داشتم ، بخورد  ي نزدم چون فكر مي كردم شايد روزي به دردحرف

  . بيا برويم. پيدايشان نمي كند  م و هيچ كس هم هرگزيبگذارآنجا  توانيم اينها را
را از ميان خيابان باغ كه توسط  اولين بخش شمش هاآنها  اهرمي تهيه كرد وفوراً باتي -

باد از ميان برگ هايش مي وزيد حمل  بود و زير سايه درختاني كه گياهان بلند محصور شده



را كه مثل پرده محل يك سلول سنگي  انبوه درهم پيچيده ي گياهان استوايي، با دقت . كردند 
سر جايش محكم ،  مخفيگاه را مسدود كرده بود سنگي كه. ويرانه را پوشانده بود بلند نمودند 

محلي براي رشد قارچ  افتاده بود را پر كرده و فروآن  سكه ازكه  شكافي، شده و گرد و خاك 
 ولي. نبود ، سادگي كه روري به ياد داشت آن  به هاي سمي بوجود آورده بود و بلند كردنش

بخشي ظاهراً .  كه تا زير ديوار هم ادامه داشت باالخره حركت كرد و فضاي تاريكي ظاهر شده
  . ساخته شده بودآن  روي بريده شده از صخره اي بود كه دژ بر

وقتي آخرين شمش را . كنند  به علت سنگيني شمش ها ناچار بودند چندين بار مسير را طي
با خاك پر كردند و رويش را  در فضاي تيره جا دادند سنگ را بر سر جايش نهاده و شكاف را

نداخت و گفت ي اهفرورفتگي نگا روري متفكرانه به. با گياهان و علف هاي پوسيده پوشاندند 
مي شود يا حتي بهتر است تخته  كه باعث امنيت بيشتر يرا پر كنيم مي دانآن  مي توانيم: 

حتماً  ، يك پله در اينجا بوده قبالً سنگ را با ساروج محكم كنيم تا به نظر برسد كه انگار
دا مي هاي قالبي در اين اطراف زياد پي زماني اينجا يك چيزي بوده است و از اين قبيل سنگ

  . ولي فعالً همين كافي است، شود 
دفعه ، الزم نيست نگران باشي :  گفتباتي  محل را با گياهان استوايي پوشاندند و آنها دوباره
گياهان چنان تو گرما رشد مي كنن . بارون بياد كل محل پر از گياهان سبز مي شود  ي بعد كه
او با قدم هاي . اينجا هم شده بودي نزديك  اصالًنيم ساعت هيچ كس نمي فهمه كه  كه ظرف
 خيابان پوشيده از خرده صدف باال رفت مثل اينكه مي ترسيد ذره اي از طالها از طريق بلند از

:  نااميدانه گفت صدف ها به او بچسبد و برايش بدشانسي بياورد در حاليكه غرغر مي كرد
  . نصيحت منو قبول كن و بذار همونجا بمونه و فراموشش كن

پس اينقدر ، بايد بدوني كه من هيچ وقت نصيحت پذير نيستم :  داد ي با نيشخندي جوابرور
 پس، را برنمي داري آن  چون چيزي از، نيست كه نگرانش باشي  مسئله اي. نفوس بد نزن 

هم صدمه نخواهد  پس به من، به هيچ كدامشان اعتقاد ندارم  من كه. در امان هستي كامالً 
  . شده ام خوشحال باشي اينكه ثروتمندسعي كن از . خورد 

از كجا معلوم سلطان نظرش .  البته منظورم حكيم جادوگر نيست، اگه بذاره باهاش بري  ...ام -
پرت بوده كه اينها رو  به نظر من ديشب حواسش؟ رو عوض نكنه و اينها رو دوباره نخواد 

  ! بهت داده
به شمش هاي من با ! نگه داشت  خودشچيزهايي رو براي كه بايد مي ديدي ؟ چرا ندهد -

  . لفظ دان مرغ اشاره كرد



؟ من كه يه  ؟ يا وقتي اونها رو از دست داد خرج كرد چي شايد ولي وقتي سهم خودشو رو-
  . زماني كه سهمش رو با عياشي تلف كنه نه تا، بهش اعتماد ندارم هم ذره 

در كله تو . باتي  هم فكري است اين:  گفت روري خنديد ولي خنده اش به اخمي تبديل شد و
 بايد قبل از اينكه بتواند . دنهم نمي ك عقل زيادي وجود دارد كه كسي به وجودش حتي شك

داشته باشم و وادارش كنم اعليحضرت  مالقاتي با،  به اين مسايل فكر و تجديد نظر كندعميقاً 
  . حركت مي كنيم، به محض برگشتن داود . بدهد  كه به من براي روز مبادا سند كتبي

كمكشان نمود كه اسب هاي خودشان و اسب  سرايدار خانه كمي قبل از غروب بازگشت و
تاختند روري از جيب  ميبيت الرأس  در حاليكه در جاده ي. هاي باركش را زين كنند 

،  فراموشش كرده بودكامالً  شده بود و بسته بنديآن  ورد و جسمي كه درآلباسش دستمالي در
روري دهنه ي . به ميان جاده افتاد  خورشيد درخشيد وآفتاب  آخرين اشعه غروب در زير

را برداشت در حاليكه جسم آن  و كه او را تعقيب مي كرد پياده شدباتي  .اسبش را كشيد 
  ؟ آوردي اينو از كجا:  ظريفي را در دستش تكان ميداد پرسيد

كرده بود و  فراموششكامالً  راآن .  د را گرفتنروري خم شد و بدون اينكه جواب دهد گردنب
از ظرافت .  را از انگشتي به انگشت ديگرش تاب مي دادآن  اكنون ساكت روي زمين نشسته و

از و پاز تو، طال كاري و هنر نشاندن مرواريدهاي ريز و حاشيه هاي گل و برگي شكلش 
بسيار  و زيباي زهره زيوري دوست داشتني بود و به اندام ظريف. لذت مي برد ، كهرباي اصل 

  . آمد زمرد و ياقوت مي، و عظمت سنگ هاي با ارزشتري چون الماس بيشتر از شكوه 
  جا آورديش ؟كگفتم از :  دوباره با صداي تيزتري پرسيدباتي 

  ! از همانجا!  هآاين را ؟ -
  ؟ مگه نه. اينو كش رفتي حتماً  ، وقتي نگاه نمي كرد! هوم -
  ؟ كردي من كي هستم يالخ. نه كش نرفتم لعنتي -
روي زين باتي  . اولين دزدي ات بود و نه آخريشنه اين مسلماً ،  خته باشماگه من تو رو شنا-

خيال مي :  ادامه داد وآمد جابجا شده و به اسبش لگدي زد و با يورتمه اي آرم به حركت در
  . برداشت تموم جواهرات و چيزهايي مثل اونواعليحضرت  كنم گفتي

  . باشد گذاشت كه مال من، بود نو چون خيلي باارزش آمد  است ولي من ازاين خوشمدرست -
  ؟ و تو يه همچين چيزي رو واسه چي مي خواي-
  . كه به زهره بدهم-



روي زين خم شد و سعي كرد تا گردنبند را . بي رنگ شد باتي  صورت خشك!  هرگز ... تو-
 : ردنبند را به جيبش بازگرداند و بتندي گفتعقب كشيد و گفوراً  دستش را ولي روري، بقاپد 

  . يكنميخرابش ، باتي  احمق نباش
صدايش از اضطراب  چشمانش درخشان و ترسيده و. بدش به من كاپيتان : التماس كرد باتي 

  ... خرم ميواقعاً  بگذار پيش من باشه من ازت مي خرمش: گرفته بود 
؟ اينكه  خدا باتي ، اين كارها چه معني دارد به خاطر: روري ، بي صبرانه و خشمگين ، گفت 

  .جزو طالها نيست ، بعالوه زهره كه جواهر را برنداشته ، اين تنها يك هديه است 
چطور مي توني اينو بهش بدي وقتي مي . بدشانسي مي آره : باتي ، با كله شقي ، اصرار كرد 

. به همين قشنگي باشه  دوني توش بدشانسيه ؟ بدش به من ، جاش برات چيزي مي خرم كه
  .قول ميدم كه بخرم 

نفرين  خيلي دلش مي خواست او را چنان نفرين كند كه در مقابلش. روري به او اخم كرد 
 ديگر در اين مورد. نديد و اسبش را به تاخت واداشت خولي در عوض ، جادوگر هيچ باشد 

 همه چيزكامالً  كت ماند واو سا. آشفته و ترشرو باقي ماند باتي  ولي صورت، صحبتي نشد 
چندين ، او بر جزيره شفق با غروب خورشيد و محو شدن سبزي زودگذر . جز يك همراه  بود

مثل اينكه مي ترسيد شياطين حكيم جادوگر در هواي تاريك به ، پشت سرش نگاه كرد  بار به
  . باشند دنبال او

 
***  

  
. داشت  آستانه ي خراب شدن قرار در، مثل بسياري از كارهاي ناتمام اعراب بيت الرأس 

اش  منزل دوران كودكي مي رفت و ترجيح مي داد در قصر شهرش ياآنجا  مجيد به ندرت به
ديوارها و  رطوبت و عدم مراقبت بسختي روي، باد و باران و گرما . بيت الموتوني اقامت كند 

شمع ها و  ر ماليمبه طوري كه حتي نو، پنجره ها و اتاق هاي كوچكش اثر گذاشته بودند 
را پنهان  چراغ هاي نفتي هم نمي توانست اين اصل كه روزهاي عظمتش بزودي تمام مي شود

گذشته اش  هنوز اثري از عظمت، اما جناحي كه اكنون توسط سلطان اشغال شده بود . نمايند 
ار شده ديو را دارا بود چون در اين قسمت پرده هاي ابريشمي لكه هاي نم و گچ هاي پوسته

 كه باو چراغ هايي زمين ها پوشيده از فرش هاي تبريز و سمرقند بود . ها را پوشانده بودند 



نقره و صدف ، روي ميزهايي از جنس آبنوس و صندل كه با عاج ، روغن معطر مي سوختند 
  . كاري شده بودند قرار داشتند منبت

برنج و قفل هاي برنزي شده با  نيم دوجين صندوق هاي بزرگ چوبي تراشيده شده و تزئين
سنگيني كنار ديوار قرار داده شده بود و مجيد خودش چهارزانو روي فرش ايراني نشسته و به 

ديگر تكيه داده بود و از تماشاي برگزيده  وزي شده و چندين كوسندبالشي كه با الياف طال گل
ي تكان داد و سري براي رور ينبا مهربا.  تماماً جواهرنشان لذت مي برد ياي از خنجرها

صحبت  بعداً،  فعالً غذا خواهيم خورد:  گفت اشاره كرد كه در كنارش روي كوسن ها بنشيند و
  . مي كنيم

مجيد آروغي زد و روي ، وقتي سفره برچيده شد  شده بود و غذا مفصل و بسيار استادانه پخته
سو مي آن  اين سو و را بهآنها .  شروع به بازي با خنجرها كرد كوسن ها لميد و يك بار ديگر

جرقه هاي سرخ و سبز و بنفش ، روي الماس ها و ياقوت هاي قرمز  انداخت تا نور چراغ ها
  . بپراكند به اطراف

  . ايد نترسيده اصالًمي بينم كه :  روري در حاليكه تماشايش مي كرد گفت
 به، كرد  مي زمرد تراشيده را تماشا ساز نفرين جادوگر ؟ مجيد در حاليكه با دقت يك سروي-

محل  طلسم روي، چون علي رغم اينكه براي امنيت بيشتر ، و نه  ...بله :  ادامه دادآرامي 
آن كنيم و را جابجاآن  ولي ما توانستيم بدون زحمت وارد شده و، فاي گنج گذاشته بود تاخ

من او مي خواسته مطمئناً  هستم و پس فكر كردم چون من جانشين پدرم، طلسم مانع ما نشد 
پس طلسمش ، استفاده كنم آن  نياز از از محل اختفاي جواهراتش مطلع باشم كه در صورت

چون دليلي وجود ندارد كه  . خواهد بود بنابراين نفرين او هم بي اثر. عليه من بي قدرت است 
  . جانشينش شدم دريغ نمايد پدرم ثروتش را از من كه طبق خواسته خودش

  ؟ نوشت شيطاني محافظت مي كند تو را از هر سر، سته و تمايل پس فكر مي كني كه اين خوا-
نمي ترسم اما همچنان مي ، يم كه نه وگ باور دارم كه خواهد كرد و به همين دليل است كه مي-

آرزوي شومي از جانب  چنان مردي بتواند چنان چون مي ترسم كه. مي ترسم ، گويم بله 
  . ياوردپس شايد بدشانسي به من رو ب، خودش كند 

  ؟ دشته باشد راآن  كه اين جواهرات ارزش اما مي پنداري-
شر ، است كه مي دانم در هر راهي كه قدم بگذارم  به اين دليل:  مجيد با ژستي انكاركنان گفت

دزدان و ، چون پول ندارم شرارت مردمم ، نزنم  اگر به جواهرات دست. در انتظار من است 
اين جواهرات مي توانم براحتي هر  بخش كوچكي از اما با، دارم رادر انتظار طاهاواني  برادرم



بنابراين شر برداشتن . را فراهم نمايم آسايش  وسايل سه گروه را راضي كرده و براي خودم هم
  . جواهرات كمتر است

؟ هيچ دليلي وجود  به نظر ساده مي آيد اما در مورد من چه:  نيشخندي زد و گفت روري
  . جادوگر كاري به كار من نداشته باشدشياطين  ندارد كه

  . نه هيچ دليلي وجود ندارد-
و تو هم تا زماني كه در امنيت باشي هيچ اهميت نمي :  دلخوشي كامل خنديد و گفت روري با
 من هيچوقت به جادوگران و ساحران. ؟ خودم هم نمي دهم  بدهي داصالً چرا باي دهي و

 نيست كه از سهم خودمهم ن داشته باشم و به اين معني ندارم اكنوهم اعتقادي نداشتم و قصد 
 مياعليحضرت  اما چيز ديگري هست كه از، چسبيده ام آن  من دو دستي به. صرف نظر كنم 

  . خواهم
  ؟ يك گردنبند ديگر:  مجيد با ترديد پرسيد

ه يا يك هديه ب، شده مبني بر اينكه طال پرداختي است  نه كاغذي مي خواهم امضاء و مهر-
را آن  آيا. در مقابل خدماتي كه به مملكت كرده است ، ويراگو  كاپيتان اموري فراست از كشتي

  ؟ به من مي دهيد
  ! داريرا ؟ تو كه طال  ولي چرا، حتماً -
  . اعتراض كنند فعالً بله ولي شايد زماني برسد كه ديگران به حق من-
  . آماده مي كند را برايتآن  اتبمك. كاغذ را به تو خواهم داد . شايد حق با تو باشد -
به عربي است و با  متن. گفتم در وقت صرفه جويي كنيم . در واقع خودم يكي آماده كرده ام -

دارد مهر و امضاي  به تنها چيزي كه احتياج. تنها براي اطمينان بيشتر . ترجمه ي انگليسي 
دست نويسي از جيب  شده وكاغذ تا  . شماست و اثر انگشتتان كه ديگر مو الي درزش نرود

بسيار از دستخط عربي  را با عالقه خواند وآن  پيراهنش درآورد و به سلطان تقديم كرد كه
دستانش را بر هم زد تا  سلطان. روري در پاسخ اين تعريف تعظيمي كرد . روري تعريف كرد 

آنها  فراهم شدن پس از. بفرستد  برده اي را فرا بخواند و او را به دنبال قلم و دوات و مهر
كرد كه مهر سلطنتي پايين ورقه  مراقبت. نامش را با قلم ني امضا نمود و اثر انگشت گذاشت 
  ؟ آيا راضي شدي دوست من:  پرسيد ي كاغذ زده شود و در حاليكه ورقه را برمي گردانيد

ست كارهايم اطمينان كامل به د باشد ترجيح مي دهم درممكن چنانكه . كامالً و متشكرم -
  . بياورم

  ؟ ها، من لطفي بكني  به، آن  و اكنون كه مطمئن شدي شايد در مقابل-



؟ مي دانيد كه اگر بتوانم  كاري چه:  مايه اي از اخم در ميان ابروان بلوند روري افتاد و گفت
  ؟ خواهم كرد

اما خوشحال مي شوم اگر كشتي ات را به ،  كار مشكلي نيست:  مجيد مزاح كنان گفت
اكنون كه مي توانم خرج تكميلي اش را  م جايي كه من قصر جديدي مي سازم ببري ودرالسال

مثل اينكه تمام آنچه مي ،  دساكت ش ديمج . بدهم ببيني كه كار چگونه پيشرفت مي كند
شده با قبضه اي به شكل سر طوطي  بعد خنجري كوتاه و تراشيده. خواست بگويد همين بود 

  . معاينه نمود بي داشت برداشت و با دقتكه طرح بسار جال، از زمرد 
  خب ؟:  روري گفت

  . مرا خيلي خوب مي شناسيظاهراً :  مجيد لبخندي زد و خنجر را به گوشه اي انداخت
مأموريت كوچكي خودت را به دردسر  براي چنين، آنقدر كه بدانم اگر تمام مطلب همين بود -

  ؟ چه مي خواهي، نمي انداختي كه مرا بفرستي 
يك عيسي بن يوسف نامي كه بسيار مرد ، شنيده ام كه يك حاجي خاصي .  تطالعاا-

متفق دزدان ، منزلي در يك مايلي محل احداث قصر من مي باشد  محترمي است و صاحب
تعداد بردگاني كه مي توانند در اينجا بيابند و در مورد آنها  به درياي خليج است و اوست كه

زل اهمچنين اينكه كدام من. اطالعات مي دهد ، داشته باشد  ديزهرچه كه ارزش خريد يا د
محافظت مي شود و غارت بخوبي از كدام خانه ، زيباست  داراي برده هاي جوان و بچه هاي

واقعيت داشته باشد و شايعه اي نباشد كه  اگر اين اخبار. خطرناك است و كدام نيست  نآ
كه در كار برده بوده اي مي  ينوان كسع پس تو را به، توسط دشمنانش انتشار شده است 

  . شوي شناسد و شايد بتواني از اين طريق به او نزديك
  ؟ و اگر درست باشد-
 باكه و چه مي گيرند  ؟ يند چه وقتآ بفهم كه آيا مهاجمان امسال مي آيند يا نه ؟ اگر مي-

 اين را ميببين  . ديگري بخرند يا بدزدند ترك كنند و بردگانشان را از جايبا صلح جزيره را 
  ... به آنهاكه دهم 

درش را باز نمود و محتوياتش . كوسن برد و جعبه اي با قيد برنجي درآورد  دستش را به زير
ده كه چون استخري از نور يمجموعه اي از سنگ هاي تراشيده و نتراش. ريخت  را روي فرش

، الماس ، ي تابيدند چشمك مي زدند و با رنگ هاي مختلفي به اطراف م مي درخشيدند و
يك آنها  در مياننيز پال و اوياقوت قرمز ارغواني و الكساندرا و  لعل بدخشان و، زمرد 



كه هرگز روري نديده بود ، قرار  يدرخشان و بي عيب با رنگ هاي دوجين مرواريد يكدست
  . داشت

آنقدر  بايد : ارزشيابي مي كرد متفكرانه گفت كه ارزش سنگ هاي رنگارنگ را مجيد در حالي
را آنها  اما لزومي ندارد كه همه ي، ترغيبشان نمايد كه به جاي ديگر بروند  بس باشد كه

  . ن كار را به تو مي سپارميكافي باشد اآنها  بدهي چون شايد حتي نيمي از نشانشان
وقتي كه . سكوت به سنگ ها خيره شده بود و مجيد با نگراني او را مي نگريست  روري در

مجيد آه خفيفي ، را بست آن  را جمع نمود و به جعبه ريخت و درآنها  دراز كرد و دست نهايتاً
ببينم چه مي توانم بكنم ؟ ولي آيا :  روري گفت. كشيد و يا شايدهم آه افسوس بود  از راحتي
  ؟ نيست كه مورد بررسي قرار نداده باشيد مطلبي

  ؟ را براي خودت برداريآنها  كه-
به نظرت نمي . گرچه به اين فكر نمي كردم ، هم هست آن  خب:  و گفتنيشخندي زد  روري

را برداشتند باز هم به اميد به آنها  وقتي همه سنگ اشتهايشان را زيادتر كند و رسد ديدن اين
؟ مخصوصاً اگر شك كنند كه باز هم از اين  آوردن غرامت بيشتر به اينجا بيايند دست

  . داريد جواهرات
بودي چه  اگر جاي من:  خره گفتاخمي كرد و باال، و رفت و لبهايش را گزيد مجيد به فكر فر

  ؟ مي كردي
به تو گفته ام كه چه  به خصوص وقتي بارها، سؤال احمقانه است :  روري نيشخندي زد و گفت

  . مي كردم
،  ندنده لنگر بيندازند و اگر برنگشت اجازه. بجنگ آنها  با. بله ، بله :  مجيد با بي صبري گفت

اين قبيل حرف ها را مدت  ! دياگشآتش بآنها  بفرست كه بر رويآنها كشتي هايي به مقابله 
وقتي نتوانستم سربازانم را ترغيب كنم . حماقت است  هاست كه شنيده ام و باز هم مي گويم كه

 بودمآنها  علي رغم اينكه خودم سر دسته ي، مارسي بروند  كه به مقابله ي حاميان برادرم در
را آنها  چگونه فكر مي كني بتوانم، را برايشان گشوده بود  گ انگليسي ها دروازه هانو تف

؟ بعالوه  جنگ كند، بيشتر مي ترسند آنها  دريايي كه حتي از تحريك نمايم كه با اين دزدان
  . مي فروشندآنها  هايشان را به قيمت خوب به بسياري از رعايايم برده

هر چه بر سر ، پس در اين حالت اگر بتوانم بگويم :  انداخت و گفتروري شانه هايش را باال 
كه آماده نشده اند كه براي دفاع از خود و اموالشان  مردم شما بيايد حقشان است و تا زماني



به آنها .  بعالوه تو در امان هستي ،تا نتيجه اش را ببيننند  را ترك مي كنمآنها  كاري كنند من
  . قصر كاري ندارند

 هستند و مرا به خاطر اينكه جلوي اينباتي مردم كه عص، ولي وقتي جزيره را ترك كنند  هن-
دو  مثل اينكه مي توانسته ام سه هزار مرد را با. سرزنش خواهند كرد ، نگرفته ام  غارت ها را

،  حريص نباشند و شهر را دازهاگر دزدان بيش از ان ! خداي من چه حماقتي. دستم متوقف كنم 
 از تجارت. بسوزد هم ؟ شايد قصر من  آتش بزنند چه، تهديد كرده بودند  قبالًطور كه  همان

 جنگيدن با بگذار ديگر درباره ي! ود و پدرمان درمي آيد ش كم ميآمد در بين خواهد رفت و
  . حرفي نزنيمآنها 

ه وقتي اعتماد داشته باشي كآنها  مگر اينكه به .هم ان تنششدا دور نگهبراي با از رشوه -
  ؟ اعتماد كني مي تواني، دستشان به اين سنگ ها رسيد بر سر قولشان بمانند 

خود هستند و سر قول  و عفريته ها هاشغال ناپسرآنها .  نه: مجيد با افسردگي اقرار كرد 
مي كني تسليم  پس توصيه:  جعبه را زير كوسن گذاشت و گفت، ايستادن جزو مرامشان نيست 

  ؟ شوم
 دشمنم هم توصيه اين چيزي است كه حتي به بدترين:  كوتاهي كرد و گفت روري خنده ي

مجيد . دار انداخت  به درگاه پرده بعد نگاهي به اطراف و. ي دارم بهترايده من ، نه  . نمي كنم
،  كه حاضر شد كوفت و به مستخدمي دستانش را به هم،  كه متوجه معناي اين نگاه شده بود

تواني  پس مي، اكنون ديگر نخواهد شنيد : درها بسته شد گفت  تيوق. فرمان مختصري داد 
  ين ايده ي بهتر تو چيست؟ا. آزادانه حرف بزني 

وقتي صحبش تمام شد لبخند  . آهستگي مطلب را گفت روري با صداي بسيار پاييني بنرمي و
  . بود سلطان به قهقهه تبديل شده

 همين كار را. س و پدر حيله گري هستي تو پسر ابلي. دوست بسيار عزيز من . دوست من -
برايم  پيامي، در حال آمدن بودند آنها  خواهم كرد و تو ترتيب كارها را برايم خواهي داد و اگر

  . ميل دارم آماده باشم. بفرست 
زيتوني گوشتالويي كه چهار زانو روي  نگاهي به مرد پوست. البته :  روري بلند شد و گفت
طال نشسته بود و مي خنديد انداخت  يشمي و كوسن هايي با ريشه يتختي از قالي هاي ابر

او اموري تايسون . او را فرا گرفت  حس تعجب ناگهاني و غيرقابل پيش بينيآن  ر ديگرايك ب
ريب غدر اين محل ، نجا اي در،  تاز منطقه كن، دن گيبل تاز لي، پسر اموري فراست ، فراست 



طبق سنت تواضعي كرد . مجيد  ولي بيشتر به خودش تا به با صداي بلند خنديد ؟ چه مي كرد
  . و آهسته و با قدم هاي بلند از اتاق خارج شد

سلطان دست به زير كوسن برد و جعبه جواهرات را ، در پشت سرش پرده افتادن  بمحض
آنها  رضايت كه بيشتر ناشي از قيمت حس عميقي ازبا باز نمود و يك بار ديگر  ،بيرون آورده 

حق كامالً  بله دوستش. مورد مطالعه قرار داد ، زيبايي و خلوص رنگهايشان  د تا تحسينبو
بايد سلطان زنگبار ناگزير به پرداخت از كيسه ي شخصي خودم براي خريد  چرا تنها. داشت 

مخصوصاً تاجران و ، منصفانه است كه مردم شهر مطمئناً  دزدان خليج باشد ؟ مصونيت در قبال
كه صاحب بردگان بي شماري بودند و از چنان تاراجي بيشترين صدمه  ، مند عربثروت مالكان
بخصوص كه تاكنون از ترس  ، خوردند ، هم بايد سهمي از اين بار را به دوش بكشند را مي

 اميدوار بودند كه با پنهان كردن همتاكنون  . ندبودكاري براي دفاع از خود نكرده  جانشان
نه ، ن باشند ه هايشامورد تاراج قرار نگيرند و اين همساي، دشمن  و اذيت نكردن شانبردگان

كه صدمه ببينند و به همين دليل هيچ تالش هماهنگي براي مقابله با دزدان دريايي  خودشان
مهاجمان سال به سال به آمدن . كاري نمي كردند سلطان  ينداده بودند و هرگز هم رعايا انجام

آنها  مجيد بود كه بايد صرف خريدناو ، پول  دادند و هر بارو غارت خود ادامه مي  و هجوم
رعاياي ، جزيره را ترك مي كردند آنها  شد و باالخره معامله تمام مي هوقتي ك و مي شد
و دلسردش از پشت درهاي سنگربندي شده ي منازلشان بيرون مي آمدند كه باتي عص ،ترسيده 
به ،  حساب كنند و به او رااموال غارت شده و خود  برده ها و فرزندان دزديده شده قيمت
تا مانع وقوع مجدد ، با گريه و اعتراض رو كنند و تقاضاي مجازاتي سنگين بنمايند  شانسلطان

  .مگر اينكه نقشه روري فراست موفق مي شد پيدا مي كرد  همه اينها ادامه ... شوداين حادثه 
پنهان  در عوض اينكه خود راآينده  شايد سال، اگر همه ي نقشه ها درست پيش مي رفت 

ساليانه آماده  براي متوقف كردن اين بالي خود را، كنند تا بعد از حمله به او اعتراض نمايند 
  .خواهد بود سلطان انديشيد كه ديدنش خالي از لطف ن. نمايند 

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ت    م و   ل 



يله را با انگشتان حنازده اش با دقت لمس مي كرد و به تأللو گردنبند مل كهيزهره در حال
چقدر :  نفسي عميق از سر لذت كشيد و گفت، گردنبند در آينه خيره شده بود  تصوير خود با

  . زيباست
قامت زهره كوچكتر و باريكتر به  ، اهاي مغربي اشممقايسه با بلندي سقف اتاق با طاقن در
اثر داشتن  درآنكه  به او گرهي بر ابروانش انداخت با وجودمي رسيد روري با نگاهي  نظر
بر مستخدمان منزل تسلط داشت و با كامالً  شرقي در رگ هايش زود بالغ شده بود و خون
رب يك بچه به غاي ههنوز طبق معيار، دختر چهار ساله اش بود  به اين اصل كه مادر توجه

  . آمد حساب مي
 داشت چون هنگام خريدنش چيزي بيشتر از يك مشتهيچ ايده اي در مورد سن زهره ن

 پوست و استخوان نبود كه ترسيده و با صورتي كه مثل يك پيرزن پر از چروك شده و
 به اوسياه برده فروش . ، نبود  استخوان بندي كه مي توانست متعلق به يك بچه پنج ساله باشد

 بزودي، د گردگرفته و خوب تغذيه گفته بود ده يا دوازده ساله است و اگر تحت مراقبت قرار 
 خود زهره گفته بود خيال مي كند چهارده ساله باشد و. به يك زن تمام عيار تبديل مي شود 

بدرستي نمي باشد ، پيرترشايد هم دو سال يا ... بعدها گفته بود شايد يكي دو سال جوانتر 
بخصوص كه ، نكرده بود  قارغفروش در مورد تأثير مراقبت و غذاي مناسب ا اما برده. دانست 

غ مي شوند و اغلب در زماني لاز همسن و ساالنشان در مناطق سردسير با زنان شرقي زودتر
همسر و مادر شده آنها ،  همسنشان هنوز پيشبند بسته و به مدرسه مي روند كه دختران غربي

فروش يا زهره برده ، درست تخمين زده بودند مشكل بود  اينكه كداميك سنش را دانستن. اند 
  . خود روري كه به طور قابل مالحظه اي از حدس دو نفر قبلي كمتر بود و يا تخمين
روري دردي ، زهره ايستاده بود و از تصويرش با گردنبند مليله لذت مي برد  همانطور كه

فكر كرد كه شايد حدس باطني اش درست بوده . را در وجود خود حس نمود  سخت از گناه
بچه اي دوست داشتني در ، لحظه زهره شبيه كودكي در لباس تفنني بود آن  باشد چون در

باريكي . رنگ سبز زمردي و تونيكي از پارچه ي نقره اي مهتابي رنگ  شلواري ابريشمي به
دور گردنش  النگوهاي طال و كريستال تراشيده گرفته بودند و مچ هاي دست و پايش را
  . كهربا مي درخشيدوپاز و ت گردنبندي از مرواريد ريز و

و  مسرت مي درخشيد صورتش از. زهره سرش را برگردانيد و به روري لبخندي زد 
. حس دارد و زنده است آن  رد كه گوييكانگشتانش جواهر كم بها را به گونه اي نوازش مي 

  . ستا زيبا:  دوباره گفت



  . است زيبايي اش را از صاحبش گرفته:  روري گفت
خوشبختي  لبخندش ديگر مسرت نبود بلكه حاكي از. زهره را سرخ كرد خوني گرم گونه هاي 

اما ،  چون اين جواهر به يك ملكه زيبايي مي بخشد، اين درست نيست سرور من : محض بود 
 ترسيده... اخيراً فكر كرده بودم وقتي بخصوص . شنيدن اين حرف از شما بسيار شيرين است 

 روري چانه اش را. ش چون پرده اي تيره فرود آمدند يده و مژگانزصداي نرمش لر... بودم 
ي چه فكر: روري پرسيد . ولي زهره ديگر به او نگاه نمي كرد ، گرفت و صورتش را باال آورد 

  كرده بودي پرنده ي من ؟
  . است كنيزتان محبوبيتش را نزد شما از دست دادهكه  ... كه شما-
  ؟ تو كنيز بوده اياز چه زماني . قلب كوچكم ، چقدر احمقانه -

!  هميشه: گفت . چشمان زهره درشت و پر شور و عاشق بود . بلند شد  ژگان سياه بتنديمآن 
،  ام را ده هزار بار به من ارزاني كنيدآزادي  شايد شما . و تا آخرين لحظه... ساعت  از اولين

ن و زندگي ام من همچنان كنيز شما هستم و شما سرور م. تغيير نخواهد كرد  ولي اين اصل
  . التفات شما را از دست بدهم مي ميرم هستيد اگر

هرگز تالشي براي پنهان كردن  چون روريداشته اند ، دانست كه زنان ديگري هم وجود  او مي
مردان صاحب چندين همسر ، زمين  مثل تمام زنان مشرق، واقعيت نمي كرد و در دنياي زهره 

بود اگر از  ولي برخالف طبيعت و سنت، ه چنين نبود شايد در نهان آرزو مي كرد ك. بودند 
را به ساير مي خواست توجهش  او كه بود اگر سرورش اصالًمردان انتظار ديگري مي داشت و 

  . دنمايمعطوف ، سفيد پوست از جمله زنان زنان 
ي بيشتر مآنها  ولي او از،  هستندابراز محبت بي مهارت  در وسرد گفته مي شد كه زنان سفيد 

بود آنها  صحبت كرده و زندگي مي كرد ولي از خون چون گرچه آقايش چون اعراب، ترسيد 
. يافته و به سرزمين خود بازگردد ها همسري آنميان  و وحشت او اين بود كه روزي روري از

تمامي . ميان مي رفت  خطر ازآن  شايد، تنها مي توانست برايش پسري بزايد او ولي اگر 
و موجب  هبودآنها  شجاع و زيبا كه دنباله روي ،قوي  يپسران مي باشند ،سر مردان خواهان پ

بودند و اگر زيبا مي  وسيله ي بازي دختران تنها نازپرورده و. د نباشآنها  سرافرازي و افتخار
اما هرگز ، مي يافت  شدند ارزششان و ادعايشان بر محبت پدري شايد در حقشا ن افزايش

خيلي شبيه پدرش بود  معيارهاي زهره زيبا نبود اما قند و عامره طبجانشين يك پسر نمي شد
زهره كه . آه اگر تنها قادر مطلق او را پسر مي كرد ، چه پسري مي شد . و بايد پسر مي شد 
است ولي شامل كافي  اواقع مي دانست كه محبت روري به دخترش گرچه، بچه را مي پرستيد 



 اثري از مالحظه و احتياط كاري كه چون مانعي شده بود، كرد  مينرا درك آن حالتي است كه 
را درك آن  به او توجه داشت و چون زهره مثل اينكه روري از او مي ترسيد يا بيش از اندازه .

متمادي به زنان باورنده بود كه موجوداتي  كه طي سال هاي، با تاثير فلسفه اي ، نمي كرد 
خدمت و لذت دادن به مردها و زادن بچه خلق  رايعاري از روح هستند و تنها بزيردست و 

دختر بودنش روري را نااميد كرده است و اگر  براي خود توضيح ميداد كه عامره با، شده اند 
بسيار از قدرت و بنيه قوي و هوش بااليش  و پسر مي شد روري او را دوست مي داشت

يدي منان داشت كه تنها يأس و نااهمين طور اطمي زهره از اين مطلب مطمئن بود و. مغرور بود 
 . مي شدآن  نگاهي كه اغلب متوجه، ورد آمي  نگاه غريب را به صورت روريآن  است كه

يا حتي وقتي كه فقط بازي عامره با  نگاهي كه وقتي روري مشغول بازي با بچه بود و
ناخودآگاه  ،گربه ها را تماشا مي كرد  كاسكوي سفيد و تعقيب شاد و خنده اش به دنبال بچه

مي نمود و اغلب خانه را هم ترك مي  هنگام اتاق را تركآن  بر چهره اش مي نشست و در
بخصوص اين حالت هر . آمد  به خانه نمي كرد و تا يك روز بعد و تا يك هفته و گاه يك ماه

اولين باري كه عامره . مي افتاد  وقت كه عامره با روري انگليسي صحبت مي كرد اتفاق
دار به بچه آموخته بود  يك كتاب عكس كه ازباتي  روري از دست، صحبت كرد  انگليسي

او در دريا بود بچه را پيش  شد و همين طور كه با زهره كه هر روز طي ماه هايي كهي نباعص
اش به زنگبار آمده بود تا  يك ميسونر مذهبي برده بود كه براي گذراندن مرخصي استالجي

وقف را اش  كه زندگي بيچاره خانم ديوالست. تر بياموزد پيردخآن  زبان پدرش را از
فريقا بازگردد فوت آ قبل از اينكه به، رستگاري روح ها براي خداي سفيدپوستان كرده بود 

  . كرد
،  اله شدچزهره از عدم رضايت او م.  شدي نبااين اولين و تنها باري بود كه روري از او عص

مخفي نگه داشته ، قابل قبولي صحبت كند  واند با روانيچون درس ها را تا زماني كه بچه بت
شده بود اما نه به روشي كه دلش مي  در هدفش هم موفق. بود تا روري را تعجب زده كند 

. فراموش مي كرد ، را كه اموخته بود  هر آنچهحتماً  پاتر نبودباتي  خواست و اگر به خاطر
پاتر آقاي  بخشي از قلب. نداشت  چنين حسي باتي،  ولي اگر زهره پشيمان و مچاله شده بود

بي شائبه به عامره تقديم ، نداشت  حاجي رئلوب و ويراگو تعلق، كه به كاپيتان اموري فراست 
گونه اي كه در تمام زندگي  به او اين موجود كوچك را بسيار دوست مي داشت. شده بود 

نه حتي هيچ يك از فرزندان اً مطمئن.  برويش كسي را اين گونه دوست نداشتآطوالني و بي 
اي شكوفه چنان در روح آلوده كه در دلبستگي به عامره تازه و غيرمنتظره بود !  گوناگونش را



ه اعتراض كرده نخشمگيناباتي  تسگري و در حاليكه زهره ميبود كرده و عميقا ريشه دوانده 
بودم و هر چي زودتر نشنيده  م چنين حرف مزخرف آشغاليلعنتي ا هرگز در تمام عمر:  بود

دختره  چرا، بهم مي زنه داره بي انصافي ات حال منو . بهتره تمومش كني بذاري و  ودرش ر
اين كه  نبايد ياد بگيره كه مثل يك مسيحي حرف بزنه ؟ دختر خود توست يا حداقل به من

  !د نه اطوري گفت
مي دهد تا هر طور  ق راهمين اصل است كه به او اين حدقيقاً  كه: روري با خشم جواب داد 
بعد  ...برده بود  در جواب لغتي بسيار زشت وخشن به كارباتي  كه بخواهد بزرگش كند و

نگه داري كه  راضي وكه خودت ر. تو مي خواهي كه بچه را عرب كني : زيركانه گفته بود 
تا نه ! ، نمي تواني اين كارو بكني خب . همش مال زهره است و خودت هيچ مسئوليتي نداري 

هم  داره و من اين بچه حق داره خودش انتخاب كنه كه به كجا تعلق. دارم  وقتي كه من قدرت
ولي ، كرد  اگه درست و حسابي دوستش داشتي فرق مي. مواظبم كه اين حق رو از دست نده 

به حرفت  چون من، كور خوندي ، نداري و اگه تو اين فكري كه من هم دوستش نداشته باشم 
  . دمگوش نمي 

. به يكسان صحبت نمود  به سهولت و لي رايعربي و سواح، پيروز شد و عامره انگليسي باتي 
 اما.  كندنتلفظ  هاي اول كلمات را هتمام ه، باتي  گرچه با تمايلي شديد كه درست مثل

درست ، گزيد  روري از محبت به او دوري مي، بچه را دوست داشتند باتي  گونه كه زهره وآن
ديگر فرار مي  وحشي كه از انساني با حبه قندي در يك دست و با افساري در دست مثل اسب

اگر : مي كرد  احساس فرار مي كرد و زهره همچنان فكرآن  او هم با خشونتي غريزي از، كند 
  . يد كندقاو در انتظار پسري بود كه او را م ....پسر مي شد 
. ر شكوفه هاي ياسمن بود نگاه مي كرد صاف چون ابريشمش را كه معطر به عط روري موهاي
چون افكارش زهره و ، حالت چشمانش حاكي از پريشاني خيال بود زهره سر  اما در باالي

پنهان كيواليمي  حتي طالهايي كه در كنار درياي، زنگبار و خانه ي دولفين ها را ترك كرده بود 
 ، بهشت صلح، فريقا و دارالسالم آجلو رفته بود كه به آنقدر  فراموش كرده و كرده بود را هم

عرب زمين دار محترم و ثروتمند در ناز و نعمت در آن  جايي كه عيسي بن يوسف،  رسيده بود
بيشه هاي نارگيل و باغ پرتقال زندگي مي كرد و شايد دوست و متحد دزدان  منزلي بين

  . خليج بود دريايي مهاجم
. نيست  مي دانست كه او به فكر عشق زهره. زهره همچنان دوري روري را حس مي كرد 

مي  خود را به او بيشتر نزديك كرد و صورتش را مخفي نمود تا اشك هايي كه هميشه تالش



 را نديدآنها  را كنترل كند را نبيند و روريآنها  كرد در خلوت بريزد و اكنون ديگر نمي توانست
را منقبض كرده و  خره زهره بدنشنفهميد كه زهره گريه مي كند و وقتي باال اصالًدر واقع . 

او را آزاد  روري بدون پرسشي .افتاد  يچشمش به نگاه خيره ي رور، خود را عقب كشيد 
پنجره ها قرار  كرد و زهره متوجه نگاه ثابت روري به افق دور دست و پهناي دريايي كه پشت

  . داشت شد
سمت مغرب بادبان گشود و  در عرشه ي ويراگو گذراند و عصر روز بعد بهرا شب آن  روري

، دليلش براي رفتن به سوي غرب در حاليكه دارالسالم در جنوب بود . از خليج خارج شد 
هيچگاه مقصد اصلي  تنها ريشه در اين اصل داشت كه كاپيتان اموري فراست عادت نداشت

 تجارت مشكوكي موقعيت هاي اندكي كه مشغول هيچآن  حتي در، ان دهد شخود را به كسي ن
پا به زمين كوفت  چنان، عامره التماس كرده بود كه با او برود و چون تقاضايش رد شد . نبود 

وقتي .  شناخته مي شدندفورا تا بيست نسل از فراست ها ، آن  و اخم كرد كه از طريق
با صداي بلند باتي .  رونوشتي درست و حسابي از روري فراست بودبداخالقي مي كرد ، 

بي شك يك خرده سنگ از صخره اي قديمي است و دلداري اش  ه گفت كهخنديد و به عامر
حتي اگر الزم باشد قاچاقي و در يك صندوق ، خواهد برد  داد كه يك روز خودش او را

  . د را برايش خواهد آورديهديه اي كه بشود خر ولي اين بار بهترين، حملش نمايد 
ازگشت سريع روري هرساعت دعا خواهد سالمتي و ب زهره مثل هميشه اطمينان داد كه براي

را به مليله متوجه شد زهره هنوز گردنبند ،  برودتا درست لحظه اي كه روري برگشت . كرد 
با بي حوصلگي گوش باتي  اخطار او به. عجيبي ناراحت شد  ورگردن دارد و ناگهان به ط

چون به سمت زهره  خرافات آزاد نيست كرده بود و حاال مي ديد كه خودش هم چندان از قيد
گردنبند را باز كرد و به آنسوي  ،گرداند  برگشت و شانه هاي باريكش را محكم گرفت و برش

  . اتاق پرتاب نمود
برايت جواهر بهتري . ارزش تو را نداشت : گريه ي اعتراض زهره گفت  به كوتاهي در جواب

حال شد كه طي ماه ها نشده زهره چنان خوش. مرواريد من ، ز ويرا نياآن  ديگر. خواهم آورد 
نه فقط ، دوباره به گردن بياويزد برداشته و برگشت تا گردن بند را ، روري رفت  بود و وقتي كه

جعبه ي يك بود كه در آن  زيباتر از چون بلكهبود و سندي از عشقش ، هديه روري چون 
 وري را داشته باشدبود كه تحمل رفتار خشن رآن  ظريف تر از اما گردنبند، صندل پنهان شود 

را با آن  پس در عوض، ش در اثر افتادن شكسته بود ازتوپ قفلش و يكي از شكوفه هاي ،
  . را براي تعمير پيش گارچاند جواهري ببردآن  تا روز بعد تكه اي از ابريشم به گردنش بست



  
***  

  
مي زد تا  چابكي در ايوان كنسولگري كه مشرف به لنگرگاه بود قدم سرهنگ ادواردز كه با
عزيمت كشتي كوچك كاپيتان فراست كه راهش را بسختي از ميان ، نمايد  هواي تازه را تنفس
لحظه اي توقف كرد و . لنگر انداخته بودند باز كرد مشاهده نمود ، لنگرگاه  كشتي هايي كه در

 انديشيد كه نمي دانم اكنون چه قصدي دارد ؟ ده دقيقه بعد مجيد بن سعيد سلطان با خود
از پنجره ي قصرش ويراگو را ديد كه بادبان هايش را در مقابل نسيم عصر گسترده و  زنگبار
از آنچه در مغز صاحبش مي گذشت آگاه بود از ديدن اينكه كشتي به سمت مغرب مي  چون
  . لبخندي زد رود

دريا  كليتون به كنار و براي قدم زدن با هوقفه ي بارانهاي موسمي استفاده كرداز هيرو هم كه 
با رفتنش هوا تميز  حركت كشتي كوچك را از جايگاهش ديد و احساس نمود كه، آمده بود 

چون كلي ، بود  با كليتون شريكآشكارا  فكري كه. تر شده و راحت تر مي شود نفس كشيد 
بيايد و آشغال  ك بار بارانياگر هفته اي ، يكي از بدي هاي شهر كم شده است :  قاطعانه گفت
از يك سياهچال  شايد اينجا كمي قابل تحمل تر، فراست و خدمه اش را بيرون كند  هايي چون
  . كنممي براي خارج كرده تو از اينجا لحظه شماري . جهنم شود 

گرچه يكي دو روز ، شبيه سياهچال جهنم نيست  اصالًروز عصر آن  خود انديشيد كه هيرو با
افق صورتي رنگ و دستخوش باد  هاي آرامب آ ديدن ولي اكنون با موافقت مي كرد پيش با او

شايد فردا ، بزودي دوباره باران مي باريد .  برودآنجا  از نبود كه دلش بخواهد چندان مطمئن، 
و ديوارهاي  رق جزيره انباشته شده بودشروشن بود و توده هاي بزرگ ابر در آسمان  كه فعال. 

 يك مرجان درخشان و زنده در مقابل ه هاي خاكستري رنگ درختان را شبيهو تنشهر  سفيد
  . نموده بودآرام  زمردي رنگآفتاب  غروب

ديده و بنفش كه از دور به رنگ آبي ، درختان  شبنم نوراني بر سر ستاره اي چون يك قطره
چراغ ها درشهر ، زنگبار  برفرود ناگهاني شفق  مي لرزيد و با كم شدن رنگ ها و، مي شدند 

بزرگ كه با حركت امواج مي لغزيدند نور  تيره رنگ كشتي هاي شكوفه زدند و بر اشكال
اكنون هزاران ستاره ي ، داشت نوجود  يش يك ستارهپو در محلي كه لحظه اي  پاشيدند
مناره ي مسجد بوضوح و با  از صداي بلند مؤذن. و درخشان نورافشاني مي كردند  بزرگ

درست مثل ، شنيده مي شد ،  رسيدكه به گوش غريبان غريب و سحرانگيز مي  آهنگي گيرا



باغ هاي پرتقال پرعطر كه  جنگلي هاي تيره ادويه و نخل ها و با بزاينكه جزيره ي مرجاني س
ديگر بادبانهاي ، صداها خاموش شد  وقتي كه كليه ي. ان پر رمز و راز بود يبراي چشمان غرب

ي دست كشيد و از دريا بازوي كل فشردن آنگاه هيرو از. در تيرگي محو شدند  ويراگو هم
  . ميان خيابان هاي پر سايه گذشتند و قدم زنان از هترك كردرا بازگشتند و لنگرگاه تاريك 

، كه بسرعت همه جا را فرا گرفته بود  درختان ياسمن روبروي كنسولگري در تاريكي شبي
كرده بود اش هواي گرم را با عطري پر  نقره فام به نظر مي رسيد و بوي شكوفه هاي پژمرده

عجيبي به نظر شيرين و به دليل خاصي  ولي امشب به طرز، وازده كرده بود را كه زماني هيرو 
به نظرش . بياندازد آنها  كه نگاهي به لحظه ايي مكث كرد. محسور كننده و گيج كننده بود 

 كه در ال به الي شاخه هاي پيچيده ي بسيار پايين آمده بودند به طوريآسمان  ستاره هاي
ايستاد آنجا  آنقدر.  نشده بودآنها  زيبايي متوجهقبال ه بودند و اينكه او هرگز كرد يرگ اندرخت

و آرنجش را گرفت و با اصرار او را به درون  و به منظره خيره شد كه حوصله ي كلي سر رفت
كه آخرين شكوفه آب  طوفان سختي از. باران باريد آن  روز بعد و روز بعدتر از. خانه برد 

استوار و خاكستري رنگ و زشت در نيم هكتار گل  راآن ،  ههاي سفيد درختان را غارت نمود
  . و الي باقي گذاشت

  
***  

 
به محض اينكه از ديد جزيره دور . طول كشيد تا ويراگو به دارالسالم برسد  دو هفته ي تمام

ر و ماليندي و كشتي را به سمت شمال برگرداند و پس از چند روز به المو روري جهت، شد 
رفتند تا اطالعات جالبي سر راه كسب كنند كه بسيار از فرضيه ي همدستي مومباسا  بعد به
 و ريشه دار حاجي يوسف بن عيسي دارالسالمي يا به اصطالح تجارت خطرناك كشتي عميق
  . حمايت كرد، دريايي خليج فارس  دزدان هاي

در اين كار پيشرفت كرد آنقدر  است و عالي روري وانمود كرد كه آماده ي خريد برده به قيمت
آورده و عازم كشورهاي عربي بودند را هم  كه حتي تعدادي از برده هايي كه پنهاني از جنوب

كه عربي اهل كيلوا بود بتواند از آنها  فروشنده ي تمهيداتي به خرج داد تا. نشان او مي دادند 
 البته اخباري درباره . ار بودند فرار نمايدحوالي بسيآن  دست كشتي هاي اسكادران كيپ كه در

هاي گذشته هفت برده فروش را  دان طي هفتهظاهراً ،  هم شنيد و دافوديلالريمور  ستوان
رانده و برده المو كرده و كشتي هايشان را به جاهاي كم عمق  گرفته و اموالشان را توقيف



 احتماالًكنان اضافه نمود كه غرغر  روري با شنيدن اين خبر .بود هايشان را هم آزاد نموده 
پس  ،ند ودوباره توسط يك تاجر برده ديگرگرفتار مي شآينده  طي يك دو روزآنها  اكثريت
ترساندن دزدان دريايي نمي شد حساب كرد زيرا به سمت جنوب  كمك دافوديل براي روي

در تنها موقعيتي روري با عصبانيت گفت كه دان . ها برنمي گشت  بادبان كشيده بود و تا مدت
پيشرفت نقشه هاي او مفيد باشد از  در عوض دردسر براي كه حضورش شايد مي توانست

  . منطقه دور شده است
 يراني بود كه شايعه اي شنيد مبني بر اينكه يك دسته از كشتيادر منزل يك زن مومباسا  در

و قشم ، از بندرعباس ها آن.  اند به قصد زنگبار ترك كرده خليج فارس را، دزدان دريايي هاي 
هاي ساحلي موگاديشو و آب ده اند و ازوشگكرده و به قصد جنوب بادبان  حركتسوكوترا 

 در راه بازگشتشان به كمك بادهاي موافق شمال پمبه بتازند وگذشتند تا سر راه به  اسامبمو
 د موافق دربابه توجه به وضعيت هوا و شانس برخورد  با. غارت كنند هم زنگبار را شرقي ، 
دانستند  تنها خداوند و صاحبان كشتي ها مي. مي رسيدند آنجا  بهآنها  طي چند هفته، سر راه 
 قبايلبه  ي كهمرگباردليل بيماري  هسال بآن چون  . اين مورد هيچ شكي وجود نداشت و در

ي مي برخ.  برده كمياب شده بود ،ه بود دادبه يك دهم تقليل منطقه را ه و جمعيت زدداخلي 
از بنادر درياي سرخ شروع شده و به آرامي از مسير كاروانهاي تجارت برده بيماري گفتند كه 

به سمت جنوب خزيده است ، در حالي كه بعضي ديگر عقيده داشتند كه از محلي در 
سرزمينهاي ناشناخته شروع و بع از آن بيرون زده و چنان جمعيت روستاها را كشته كه مي 

  .نبيني  ر كني و هيچ چيز جز استخوانهاي مردگان در آلونك هاي متروكتواني صد روز سف
كشتي هايشان را در ساحل ترك ، كاروان هاي برده خود  بسياري باان روري شنيد كه برده دار

هيچ خبري هم نرسيد و ولي ديگر بازنگشتند ، كرده تا محموله هايشان را به شهرها انتقال داده 
اين قاره ي پهناور مركز زمزمه اي بود كه مي گفت . آمده است  ن كه بگويد كه چه بر سرشا

گربه هاي وحشي و حيواناتي كه از الشه ها استفاده مي كنند  خالي از سكنه شده است و اينكه
آنها  كه نه آتش و نه تفنگ جلودار به قدري وحشي شده اند، بدليل تغذيه از گوشت انسان ، 

و فروش عاج و چرم و ادويه  و در كار خريد »كاج«ج اهل ورا »بنيان«يك كه راوي  . نيست
،  شدخواهند فصل به زنگبار سرازير  مهاجمان خليج در اينمطمئناً ،  هر چه باشد:  گفت، بود 
اگر واقعيت داشته باشد  بخصوص كه، برده هايشان را تأمين كنند مي توانند از كجا  ديگر چون

زمين را دوباره به شيران و  و از بين بردهتمام سياهان را  فرستاده اند تارا كه خدايان بيماري 
  . حيوانات ديگر پس دهد



يك شايعه از بيشتر شايد گرچه ، من هم اين را شنيده ام :  گفت زن ايراني سرش راتكان داد و
چشم خودش بيماري را ديده باشد  چون خودم هيچ كس را كه با. تا واقعيت افواهي نباشد 

نفر طلب را از يك مكند كه او هم  ميشه كس ديگري بود كه مردي را مالقاتو ه . نديده ام
  . ومي شنيده استس

مقداري تنقالت برداشت و به دهان  نكوچك مسي لبخند ماليمي زد و از يك جعبه ي بنيان ،
؟ تجار برده و  و ديگران؟گويي؟ و همدم  ي چه مينپس در مورد جعفر يم : انداخت و گفت
افواهي يك شايعه اگر ؟  هنوز برنگشته اند و عاج كه ماه ها پيش رفته اند و واسطه هاي طال

؟ كساني كه با چشم خود شاهد بوده اند هم از بيماري  پس خود مسافران كجا هستند،  باشد
به همين دليل . همينطور به مومباسا مي رسد و  مبزودي به ساحل ه. مطمئن باشيد . مرده اند 

، ورم و نزد زن و بچه هايم برگردم تا زماني كه اين بيماري فروكش كند قصد دارم مدتي به كش
و طوالني است و خودم هميشه در راه دريا  بسيار نامطبوع نگرچه در اين فصل سال سفر كرد

جان  سياه يد اما از وباابميرد و بهبود مي ي هميشه از دريازدگي نميآدم  مريض مي شوم ولي
  . سالم بدرد نمي برد

اما زنگبار كه يك جزيره است : كرد و مرد با لبخندي به روري گفت   يغرغر ناراحتي زن با
ولي چون شهر ثروتمندي مي باشد و بردگان زيادي دارد ، دزدان  مصون ميماند از بيماري

كه حتي اگر تمام برده هاي آفريقا مرده باشند ، هنوز در زنگبار آنقدر برده ي دانند مدريايي هم 
كه كشتي هايشان را پر كنند و فروش خوبي در ايران و كشورهاي عربي داشته وجود دارد 

  . آورند مي مبراي بدست آورده برده هجوآنجا  لذا لشكر مي كشند و به .باشند 
ا ابتد شمحلي كه كاپيتان. به قصد دارالسالم ترك كرد در سحرگاه روز بعد جا را آنگو اوير

ود تلف نمساختمان جديد قصر سلطان  هرا براي مشاهدهاي از وقت را ظا مالحظهمقدار قابل 
محتاطانه تحقيقاتي در ميان شهروندان شهر كوچك انجام داد و باالخره به هدفش و در واقع 
نسبت به تاجر برده ي  حاجي . آشنا شدبن يوسف محترم و معتبر  حاجي عيس رسيد و با

جديد زنگبار به شمار مي  ن سلطانمنطقه معروف بود و همچنين از دوستاآن  اروپايي كه در
عربي و فارسي همانند زبان  مرد انگليسي نه تنها بهكه رفت مؤدب و مهماندار بود و دريافت 

و عالوه بر استناد مي كند  مادرش اش وارد است و صحبت مي كند بلكه به اشعار فارسي هم
از او دعوت نمود كه در پس بيشتر آسوده شد و آن به اندازه خود حاجي به قران آشنا است ، 

  . منزلش اقامت كند



بزرگ و خنك بود و به  قرار داشت ،خانه عيسي بن يوسف كه در نزديكي قصر جديد شاه 
و تصميم ا.  دخوش گذرانخود ، به كامالً در آن  و روري داشتح يارجتبسيار ويراگوداغ كابين 

ز علت آمادنش چيزي نگويد تا شنايي كامل پيدا نكرده اند اآيكديگر  داشت تا زماني كه با
. قدم اول را برداشت بود كه  عيسي بن يوسفاما در واقع اين خود  .نشود  سوء تعبيري برايش

دعوت نمود تا گردشي در امالكش داشته از مهمانش  ها ،باراندر ريزش طي وقفه اي حاجي 
غير منتظره باتي هركاشته شده بود با م نارگيل يي كه درختدر زمين هاحين گردش و ا. باشند 

بگوييد كه سلطان كه خداوند حفظشان كند  اكنون كسي سخن ما را نمي شنود شايد:  اي گفت
  . ايشان باشيد ؟ فكر مي كنم شما نماينده ي واهندخاز من چه مي 

نگاهي انداخت و  ابروي روري باال رفت و از روي زين اسب برگشت و به ميزبان و همراهش
  . اي نباشد مالحظه ؟ البته اگر پرسش بي از كجا فهميديد:  فريح پرسيدبا تعجب آميخته به ت

داشت مي آن  نشاندن شانه هاي ستبرش از خوشي كه سعي در فرو. حاجي در سكوت خنديد 
اي غيرطبيعي از سرخي  او مردي چاق و پير بود كه ريش سفيد حنازده اش سايه. لرزيد 

. بوده است  ردي آتشين مزاج و الغر و خطرناكمي شد متوجه شد كه در جواني م داشت ولي
 در سكوت خطر. گرچه الغري و اخالق تندش از ميان رفته ولي خطرناكي اش باقي مانده بود 

از بين نرفته  اش حيله گرانهباتي در زير اليه اي چربي و مهر اصالًدر كمين خود باقي بود ولي 
  . داد چركش نشان ميو تنها گهگاهي حضورش را برقي در چشمان سياه پر 

دليل پيري  اين بي تربيتي را به. خير سؤال من شايد از روي بي مالحظگي بود :  حاجي گفت
  . بر من ببخشيد

در حقيقت به نحوي نماينده  و من بي تربيتي نبود اصالًدر واقع : روري مؤدبانه پاسخ داد 
شما شايد ... شنيده است كه ...  او...  بسيار حساسي دارم و ولي موقعيت، سلطان زنگبار هستم 

   ...كه  ديي داشته باشلامدر ميان مهاجمان خاصي از اعراب شدوستاني 
  . تجار:  يوسف مودبانه تصحيح كرد عيسي بن

يك شمال شرقي ، كه باد موسمي  يزمان تجار عربي كه در هر: ادامه داد  وروري تعظيمي كرد 
دردسرهاي  و هقلمرو سلطان فرود آمد به ،ن كند عبور سريع را به سمت زنگبار برايشان تضمي

  .زيادي براي اعليحضرت و رعايايشان فراهم مي نمايند 
ايجاد دردسر ؟ آنهم با پيشنهاد قيمت عالي براي بردگان ؟ به هر حال اين يك كاسبي است و  -

  .بخصوص براي فروشندگان اجناس در زنگبار . كاسبي خوبي هم مي باشد 



حاجي ، آيا بايد به گونه بچه ها يا غريبه ها صحبت كنيم ؟ يا حقيقت : فت روري خنديد و گ
  را گفته و به اصل موضوع بپردازيم ؟

گفته : براي لحظه اي كوتاه تنگ تر شد و بعد خنديد و گفت  يوسف عيسي بنچشمان كوچك 
  .بودند كه مردي جسور و بي صبر هستي 

  .بور هم باشم باشد ، به اندازه كافي صو همچنين اميدوارم در زماني كه مناسب من -
  .اين را هم گفته بودند ، بگذار به اصل مطلب برسيم -
دوستان شما ، گرچه به ظاهر براي خريد برده مي آيند و قيمت مناسبي هم مي . خوب است -

از جمله بچه هايي را كه والدينشان . پردازند ، ولي بسيار بيشتر از آنچه مي خرند ، مي دزدند 
آنها غارت كرده و مي كشند و تا زماني كه . اعليحضرت شكايت و تضرع مي كنند سيار به ب

كشتي ها يشان در لنگرگاه باشد ، جزيره روي آرامش را نمي بيند و همه مردم در ترس و 
  .مطمئنا مي دانيد كه اينها واقعيت دارد . نگراني بسر مي برند 

ق و پر چروكش را با ژستي بازدارنده حركت حاجي شانه هايش را باال انداخت و دست چا
، ولي قصر اعليحضرت يا منازل و اموال  شنيده ام كه چنين مسائلي اتفاق افتاده: داد و گفت 

هيچ يك از اقوام ايشان غارت نسده و خسارتي نديده اند و همينطور اگر بتوانم بگويم ، اموال 
  .خودت 

افي مورد محافظت قرار دارد و توصيه نمي كنم كه منزل من به اندازه ك: روري با درشتي گفت 
چون اگر چنين كنند براي خودشان خطر بيشتري وجود دارد ، . هيچكس معترض آن بشود 

ن مي ولي در مورد اعليحضرت ، زندگي ايشان از مالياتي كه از مردم دريافت مي شود ، تامي
او هم صدمه خواهد خورد ، اگر گردد و اگر شهر و امالك صدمه اي ببينند ، پس دير يا زود 

تجار خسارتي نبيند ، ولي اين خود ... چه اموال خود يا خانواده اش شايد توسط اين 
اعليحضرت بوده است كه تاكنون ناگذير شده مقادير زيادي پول از جيب شخصي اش بپردازد ، 

  .تا آنها را خريده و ترغيبشان نمايد كه جزيره را ترك كنند 
اگر آنچه شنيده ام درست باشد ، : دوباره شانه هايش را باال انداخت و گفت  عيسي بن يوسف

آنها پولها را در داخل جزيره صرف خريد برده بيشتر كرده و رعاياي وفادار سلطان هرگز از 
  .فروش به آنها متضرر نشده اند و آن پول در جزيره باقي مانده است 

شنيده ايد به دليل بدهي هاي اخير و مشكالت نه در خزانه ، كه همان طور كه بي شك  اما-
 ريدبه علت خراج ساليانه اي كه بايد به نابرا . شده خانوادگي ، تهي شده است خاص

 اعليحضرت سيد طاهاواني ، امير مسقط و عمان پرداخت شود و اخيرا بر اثر جريان سيد



مخارج روزمره به طوري كه حتي  .برغش ، كيسه شخصي اعليحضرت بسيار خالي شده است 
:  بگذاريد رك بگويم .سختي تامين مي كند و حفظ ظاهر هم بسيار مشكل شده است  را به

  ...ايشان بسيار وخيم است و هيچ شانسي براي پرداخت وجهي به دوستان شما ،  وضعيت
  ... آشنايان من: ناراحت شده بود ، اعتراض كرد ظاهراً  يوسف ، كه عيسي بن
براي كمتر كردن ، آشنايان شما : تكان مختصر سر پذيرفت و ادامه داد  تصيح را با روزي اين

  . و ممانعت از ايجاد رعب در ميان مردم شهر و ويراني اقتصاد جزيره وجود ندارد غارت
مي  و شما اميد داشتيد كه شايد بتوانم آشنايانم را ترغيب كنم كه امسال نيايند ؟ اي كاش-

  . غيرممكن كامالًن باشد ، اما مي ترسم غيرممك! توانستم 
ي رافسوس كشيد و ظاهري مخلصانه و پريشان به خود گرفت كه براي رو حاجي آهي از سر

خنده اش مسري بود ، چون يك بار ديگر ميزبانش  .صداي بلند خنديد  بسيار جالب بود و با
به خنده  از خوشي شد ، كه شانه هايش را به شدت تكان مي داد و نهايتا تسليم جنبشي ديگر
ولي حقيقت را :  حاجي پس از جمع كردن خودش ، تاكيد كرد.  تبديل شد پر صدا و رسايي
براي مشكالت مالي اعليحضرت ناراحت شدم و با ايشان براي بدشانسي  مي گويم ، جدا

آن  كنم ، اما كشتي ها بادبان برافراشته اند و اگر هم بخواهيم نمي توانيم هايشان همدردي مي
عاطفه  ها مردان سخت و بيآن .آشنايان من هم بايد زندگي شان تامين شود  ...رگردانيم ب ها را

 سعي كنم قدر احمق باشم كهآن  اي هستند ، كه به حرف مرد چاق و پيري چون من ، حتي اگر
  . انجام دهم دهند ، افسوس كه هيچ كاري نمي توانم برايتان ها را منحرف كنم ، گوش نميآن

قصد ندارم از شما  هيچ. مرا مي بخشيد كه مخالفت مي كنم : شخندي ، گفت روزي ، با ني
باور ندارم  اصالًداريد و در واقع  ها را از جزيره دور نگهآن بخواهم از نفوذ خود استفاده كنيد و

عذر مي  ...اما دوستان شما ! نمي خواهيد  آگاهم كه كامالًكه  -حتي اگر بخواهيد ، بتوانيد
 زلي كهافقيرترين بخش جامعه قناع كرده اند ، من يان شما ، خود را به غارت ازخواهم ، آشنا

ها آن.  بخش بازار شهر قرار دارد و بدون حفاظ مي باشد حمله مي كنند ، اغلب درآن  ها بهآن
، كنند ، شبانها و زمينداران بزرگ عرب و اشراف را همين طور  بازرگانان ثروتمند را رها مي

  . از ميان كساني برمي گزينند كه ناتوان از دفاع از خويش هستند هاي خود را عمهطبه راحتي 
نبوده ام و بنابراين از اين مسائل بي آنجا شخصاً  .شايد : ، با ابهام گفت  عيسي بن يوسف

، گرچه به نظر من روش عاقالنه اي است كه به نيرومندها حمله نكرد ، اما شما  اطالع هستم
  ؟ ه ايد كه اينها را بگوييداينجا نيامد كه به



مالقات كنم و چون شنيده ام كه شما مرد عاقل و  آمده ام كه آشنايان شما را، ه حاجي ن-
عيسي بن يوسف با  .با هم ترتيبات منصفانه تري بدهيم  زيركي هستيد ، فكر كردم شايد بتوانيم

نظر من ، اگر بعضي از  به : روزي متفكرانه ، ادامه داد .نزد  گنگي نگاهي كرد ، ولي حرفي
موثرتر جامعه ضرر سنگين تر ببيندد ، شايد تشويق شوند كه بخشي از  اعضاي ثروتمند و

جمع آوري سرمايه اي نمايند كه به اعليحضرت امكان دهد به قيمتي  ثروت خود را صرف
د و نيز آشنايان شما را ترغيب كند كه مدت ريدزديده شده است را بازخ منصفانه هر آنچه

راست مي مطمئناً  جا كهآن كوتاه كرده و تجارتشان را به محل ديگري ببرند و از اقامت خود را
پول دريافتي را صرف خريد برده هاي بيشتر از رعاياي اعليحضرت مي كنند ، پس  گوييد و
  . يا بهانه زيادي براي اعتراض نخواهند داشت ...بهانه  مردم هيچ

آن  ن يوسف زد كه حاجي عالرغم تمام حيله گريش معنايعيسي ب او چنان لبخند مطبوعي به
جا كه برخي آن از: روزي ، آهسته ادامه داد  .را خورد آن  سايرين گول لبخند را نفهميد و چون

 ثروتمندتر ، خانه هاي معمولي دارند و هيچ كاري كه نشان دهنده ميزان ثروتشان باشد از تجار
تواند  ت خواهند داشت كه بدانند كدام خانه هاي شهر ميآشنايان شما دوسمطمئناً  نمي كنند ،

ها  سود بيشتري عايدشان كند و برده هاي خوب و با ارزش در كدام روستاها و مخفي گاه
  . پنهان شده اند

نگه داشت و مدتي ساكت  عيسي بن يوسف ، دهنه اسبش را در كنار يك بيشه معطر پرتقال
در حالي كه ، شده بود  كرانه به فضاي مقابلش خيرهريشش را مي ماليد و متف .باقي ماند 

پرستي را تماشا مي آفتاب  آرام آرام روي زين نشسته و بي خيال ، حركت ي منتظر بود ،ررو
زبان شالقمانندش در ميان شاخه  كرد كه خود را به يك پروانه سياه و طاليي ، كه در تيررس

چشمان پير و ناقالي  وجه چرخش نگاهاو مت . مي گرفت نزديك مي كردآفتاب  هاي شكسته
ديدگان يك عقاب  عيسي بن يوسف كه از البالي چين و چروك هاي صورتش درست مثل

بودن تغيير دادن  اما هيچ نشانه اي بروز نداد و مطالعه مشكوكانه حاجي را، شد ، پير بود 
باشد صبور نفعش  همانطور كه گفته بود مي توانست وقتي به . حالت صورت خود تحمل كرد

عيسي بن يوسف و دوستانش  ماند و اميدوار بود كه طعمه به اندازه كاغي اغوا كننده باشد كهب
  . بيندازد به دام ،را بدون اينكه تله پنهان پشت آنرا مشاهده كنند 

لحظه اي بعد  ناگهان به شاخه ها حمله كرد و، فتاب پرست كه فاصله اش را سنجيده بود آ
ست رپآفتاب  فت بال سياه و طاليي در دو طرف دهان بستهجو تنها يك پروانه ناپديد شد 



كرده  نگاه خيره و بي خيال روري تا زماني كه عيسي بن يوسف نفس تازه. ديده مي شد 
  . همچنان بي تغيير باقي ماند

در  منازليكه تضمين نمايد چنين  آيا راهي وجود دارد: نرمي پرسيد ه عيسي بن يوسف ب
  ؟ مورد محافظت قرار نمي گيرندشبهاي خاصي 

 سرش را برگرداند و نگاه محاسبه گر و. دوباره به خود اجازه داد كه لبخندي بزند  روري
 اما . فكر مي كنم مي شود ترتيبش را داد : زيركانه عيسي بن يوسف را مشاهده كرد و گفت

 بميرند و شهر اجرانچون اگر ت، نبايد كشته شود و هيچ خانه اي هم نبايد آتش زده شود  كسي
ليسي ها گما ان به قول . سلطان از بين مي رود و جزيره هم با او نابود مي گردد ،بسوزد 

بود و براي لحظه اي  مقصود نهايي را گفتهعمالً  او . احمقانه است كه مرغ تخم طال را كشت
دوباره خنده  كمي فكر اما عيسي بن يوسف بعد از ، بادا زياده روي كرده باشدم نگران شد كه

عيسي . كنيم با هم معامله  فكر مي كنم بتوانيم: به قهقه هاي بلندي تبديل شد  نهايتاًكه كرد اي 
:  كرده و ادامه داد بن يوسف قطره اشكي كه از شدت خنده از چشمانش ريخته بود را پاك

، شد به دوش بك همانطور كه مي گويي درست نيست كه اعليحضرت بار تمام مسايل مالي را
بلكه  . فرار نمايند در حاليكه ساير كساني كه مي توانند از عهده پرداخت برآيند با كيسه پر

  . مئنا بايد ترتيبات منصفانه تري بدهيمطم
  . پر سودتر و: روري زير لب افزود 

صاحبان ثروت و  الي باشد وخچون اگر خزانه اعليحضرت همانطور كه گفتي  ! به طور حتم-
 پول براي شيرين،  مالقات اين تجار خليجي صدمه مي بينند به او كمك نكنند قدرت هم كه از

  ؟ تر كردن كام اين تجار از كجا بيايد
حال اگر بازرگانان و نجبا كمي بيشتر ازآنچه صاحبان  .همعقيده ايم  ؟ مي بينم كه قا از كجايدق-

الدينشان براي بازپس به خزانه بپردازند براي فديه بچه هايي كه و كشتي ها طالب هستند
رت نيز ديگر دليلي براي ضپس اعليح . كنند هم پول وجود خواهد داشت گرفتنشان تضرع مي
  . داشت عدم رضايت نخواهد

تكان زين  رويشديداً  او . وشي عيسي بن يوسف به حدي رسيد كه نزديك بود خفه شودخ
بينم  مي:  لبه كرد و گفتغخود  تا وقتي كه بر . سرفه مي كرد و خرخر مي نمود، مي خورد 

 ت كه طرف معامله ايشانسباعث لذت ا، كه اعليحضرت نيز در معامله مردي زيرك هستند 
منتظر آينده  من طي چند روز . ي به ايشان انجام خواهم دادرايباشم و تمام تالشم را براي 

آيد  مي ي تجارت به جنوبااو هرگاه بر .بله دوستي قديمي از كويت  ... يك دوست هستم



به من  سري هم به من مي زند و اگر تا زمان رسيدن او با حضور منورتان در منزل اين حقير
  . مي دانم كه مالقات او برايتان جالب خواهد بود، افتخار دهيد 

 ه به منزل بازگشتند و كاپيتان فراست دليل تأخير را همان روزندوستاكامالً  مناسبات نها باآ
 ي بنسارش داد و اضافه كرد كه اميدوار است دوست كويتي حاجي عيپاتر گزآقاي  عصر به

  . نشودآنها  يوسف هم به اندازه خودش كور باشد و متوجه كلك
  چه كلكي ؟:  با ترديد پرسيدباتي 
 دهد كه طي لوبئو بيرون رفت تا دستورات خاصي به ر .فكر كن : توصيه كرد مختصراً  روري

لنگرگاه را  يكي از خدمه با يك قايق كوچك ماهيگيري، ماه  قبل از طلوع، سه ساعت بعد آن 
هاي دزدان دريايي  به سمت زنگبار ترك كرده و خبر برد كه شايد تا قبل از پايان هفته كشتي

  . از راه برسند
 .سرش را مي خاراند و در فكر بود  باتي همچنان داشت، وقتي روري به كابين خود بازگشت 

؟ باتي سرش را تكان داد و  نرسيده اي عمو هنوز به نتيجه : نه گفتروري با لحني غيردوستا
  . خدا را شكر : روري با حرارت گفت

 . ؟ دوست دارم كه بدونم چرا : غريد باتي خشمگين
 مگر تا زماني كه ديگر . هم نفهمندآنها  چون اگر هنوز نفهميه اي پس شانسي وجود دارد كه-

 . خيلي دير شده است
  ؟ ايقدر نرو و بگو چه خبره حاشيه خب بسه ديگه-
  ؟ باتي، مرغ تخم طال را شنيده اي آن  هيچ قصه-
  ... نشنيدم و بعالوه باور نمي كنم كه نه-
 گرچه . كنايه درست از باالي سر محترمش رد شد اين. و ميزبان محترمتان هم باور نمي كرد -

ف طرن هم ، آ طرف قضيه را ديداما او تنها يك ، شود  براي يكي دو لحظه ترسيدم كه متوجه
ردم زنگبار بنشينند و متا زماني كه . شكرگزارم آن  خاطر غلط قضيه را و بايد بگويم كه به

شكر نمايند كه بچه ها و بردگان همسايگانشان دزديده  دست روي دست بگذارند و خدا را
يي و شهر را پر از خود را پر از كشتي هاي دزدان دريا لنگرگاه، ه مال خودشان ، نشده است 

ار ترس و كمي چفرار مي كردند و تنها دمعموالً  كساني كه،  اما اين بار . مهاجمان مي يابند
ضرب و شتم قرار خواهند گرفت و وقتي به سلطان فشار  مورد سرقت و، دردسر مي شدند 

د كه گفته خواهد شآنها  به ، پردازدبدزدان دريايي  وارد كنند كه پول زيادي براي خريد



آنها  كه:  باتي غرغر كنان گفت. را آن  به هر حال بخشي از خودشان بايد پول را فراهم كنند يا
 . هم نمي كنن

كنند و گرنه هر چه دارند از دست خواهند داد و شهر بر سرشان خراب خواهد  مي، اوه بله -
 .متنفر هستند ولي از انجامش ، پول را خواهند پرداخت ، را متوجه شوند  وقتي مطلب . شد

آنها  ! بنيانهاي چاق و نجباي تنبل عرب از پرداخت اين پول متنفر خواهند بود خداي من چقدر
مثل بيرون آنها  پول گرفتن از . هستند كه تاكنون از مصائب فرار كرده بودند همان كساني

 ن نميچون ناچار هستند ولي گما، را مي پردازند آن  اين بار . چشمشان خواهد بود كشيدن
 ترجيح مي دهند براي اولين و آخرين بار احتماالًآينده  و دفعه را انجام دهندآن  دوباره كنم

 اين تهاجم ساالنه را متوقف كرده و با دزدان بجنگند و عيسي بن يوسف و دوست كويتي
 آن قديمي و آشنايان تجاري اش از خليج متوجه مي شوند كه مرغ را كشته اند و همراه با

  ؟ ساده است مگر نه. هم از دست داده اند  طال را تخمهاي
اده است و س :در صورت باريكش شگفت و گفت آرام  لبخندي باتي لحظه اي فكر كرد و بعد
آنها  سياهها و عربهاي پولدار از پول دادن خيلي بدشون مياد.  فكر مي كنم حق داشته باشي

اشونو به خونه هاي ههترين بردبچه و ب، دزدا ديده مي شد  هر وقت كشتي هاي تاكنون
فكر هم  .هنوز به جايي شون ضربه نخورده كه دردشون بياد  روستايي شون مي فرستادن و

 . ذره هم خوششون نمي اد اما بهتره تند نري هينه . نمي كنم خوشششون بياد 
تورات همراه با دس، پايين رفته و فهرستي آماده كنيم  بهتر است االن. بايد اميدوار باشيم -

رئلوب را صدا بزن كه ببينيم چه مي توانيم  .مالقاتي كويتي باشد  به نفع اينظاهراً  دقيقي كه
  . بكنيم

ثروتمندي كه  بازرگانان و نجيب زادگان، دان نميزهمديگر فهرستي از اسامي تمام  با كمك
 وش برده بهت دزدان دريايي فرار كرده بودند و يا مي دانستند كه از طريق فرراغ تاكنون از

مخفي گاهايشان در بخش و همراه با جزئيات موقعيت منازل ، مي كنند آمد كسب در دزدان
 بسيار مؤثر روشهايي براي ورود به منازل تدبير كردند كه بعالوه . جزيره تهيه نمودند داخلي

با منافع هنگفتش آن  ئلوب با افسوس گفت كه حيف است در عوض تسليمربه طوري كه  . بود
 باتي آهي . از اين روشها به نفع خودشان استفاده نكنند، دمكش از خليج آجماعتي دزد و  به

 . ريبلوده كردن النه خودت فايده اي نمي آراست مي گويي ولي هرگز از  :كشيد و گفت 
 يررو . ل وطن مي مونه بيرونم كننثخوشم نمي ياد از يكي از معدود جاهايي كه برام مشخصاً 
طراحي  ما رو بيرون مي كنند و نقشه يفوراً  ن مسئله ببرنديچكترين بويي از ااگر كو: گفت 



نشانه دردسر  شده اي از امالك يك عرب تنبل هرزه هوسباز را كه عادت داشت با ديدن اولين
دزدان در شهر باقي  و بي فايده اش را براي تربه ييالق رفته و تنها تعدادي از برده هاي پير

ديد و به زروستاها مي د بچه ها را از، مدتها بود كه به او مشكوك بودند .  بگذارد ضميمه كرد
  . مهاجمان مي فروخت

بفهمند فرقي نمي كنند چون آنهايي كه در  اگر هم، خواهند فهميد نچيزي :  رئلوب گفت
ما قرار خواهند گرفت و اگر با اين نقشه  سالهاي قبل مورد صدمه قرار گرفته اند در طرف

محمود فرجياني را هم  .همه سود مي بريم ،  كنيم جزيره را از شر اين ملخها خالص بتوانيم
ت ولي گفته سپردازد و وانمود مي كند كه مرد فقيري ا تي نمياوزغ پير هيچ ماليآن ،  بنويس

 . اساست كه باور مي كنم حقيقت داشته باشدبفساد موم مي شود كه صاجب نصف خانه هاي
دو ،  به اينكه همه دزدان دريايي را مقصر خواهند دانست پيش با علم واين او بود كه دفعه

دربانش با من آشناست و فكر مي كنم . اين خانه ها دزديد  دختر علي محمد را براي يكي از
  . خانه اش براي يك شب قفل نباشد بتوانيم ترتيبي دهيم كه در
 اندازه چاقي عيسي بن يوسف همردي كه ب. رسيد دو روز بعد ، سف ودوست كويتي عيسي بن ي

پوستي خاكستري رنگ داشت و ،  مردي الغر و بدقيافه كه درست مثل گرگي پير. الغر بود 
او  . چشمان سردش مشهود بود با حالتي از حيله گري در، تمام درنده خويي هاي يك گرگ 

و در  رديد كردبراي لحظه اي ت روري با ديدن او .را به عنوان شيخ عمر بن عمر معرفي كردند 
مردي بود كه  ظاهراً . افسوس خورد گفته عجوالنه و نسنجيده در مورد مرغ تخم طالآن  مورد

اما يا ميزبانش ، اش را حدس بزند  يسي بن يوسف ببيند و نتايج منطقيعمي توانست بيشتر از 
انش را ظاهر قضيه و طمع شيخ چشم نموده بود و يانتكرار مكررات نكرده و جزئيات را بيان 

او هم  . داستانش مورد قبول واقع شد چون يك بار ديگر ، ت به ساير نتايج كور كردسبن
سلطان زنگبار و كمبود اسفناك  توجهات عميق خود را بر سر موضوع خزانه هاي خالي

و اعالم  )برايش همدردي كند موقعيتي كه هر مردي مي بايست( سرمايه خصوصي ابراز كرد
اعليحضرت كمك نمايد تا بر  تي اوست كه با هر نقشه اي كه بهنمود كه باعث خوشبخ

منصفانه اي از تعهدات مالي بين  ق آمده و تضمين كند كه رعاياي ثروتمند بخشيمشكالتش فا
  . باشد همكاري داشته، قصر و مهاجمان را به عهده بگيرد 

  . ولي كسي توجهي نكرد . تاجران: عيسي بن يوسف طوطي وار تكرار كرد 
 : فراست متفكرانه به ورقهاي متعدد كاغذ حاوي اطالعات در دستش نگريست و گفت اپيتانك

  . ديگر هم وجود دارد يك مطلب



  ؟ سهم شما-
براي اولين بار تنها دارم به يك دوست لطفي مي كنم ولي : روري سرش را تكان داد و خنديد 

اتي كه در دستانم دارم و هر نوع بود در مقابل اطالع چون اين معامله براي شما پر سود خواهد
  . چيزي مي خواهم . به شما بكنندآينده  شايد در كمك ديگري كه خود يا خدمه ام

نگال غارتگر يك پرنده بر چخميده اش كه چون  دست الغر و، شيخ با حركت بزرگ منشانه 
  . را نام ببرآن  فقط : طعمه بود گفت

 امنيت خانه خودم و متعلقات خدمه ام و:  گفتموقرانه تعظيمي كرد و با سپاسگزاري  روري
  . اطمينان به اينكه به هيچ طريقي هيچ كس متعرض سفيدپوستان جزيره نشود

  . قبول است و دستش را براي گرفتن كاغذها دراز كرد : با شكوه گفت عمر بن عمر
بسيار زيبايي  نوشيدن قهوه ترك و شربت و تناول اغذيه پر ادويه كه در ظروف آنها معامله را با

 . بود خاتمه دادند و روري پرسيد كه چه زماني مي توانند منتظر كشتي ها باشند كشيده شده

.  ا شايد هم كمتري: ادامه داد ، عمر در حاليكه قهوه را مزه مزه مي كرد  بن عمر. روز  دو طي-
  ؟ كي به زنگبار برمي گرديد شما

  . باشد ترهر وقت كه برايم مناسب : روري با خشكي گفت
  ؟ پس اين كمكي كه قولش را داديد: بن عمر اخمي كرد و بعد خنديد  عمر

 را در دستانتان داريد و در مورد بقيه اش هم قصد دارم دو تن از مردان مورد اعتمادمآن  شما-
  . را بفرستم كه ترتيب همه چيز را بدهند

  ؟ پس شما خودتان برنمي گرديد-
  . امور ديگري وجود دارد كه به توجه من نياز دارد . براي برگشتن نمي بينم دليلي-

بيشتري در اين رابطه زده نشد و صبح روز بعد روري تشكرات مناسبي به حاجي عيسي  حرف
او متوجه شد كه با توجه . يوسف براي مهمان نوازي اش ارائه كرده و به ويراگو بازگشت  بن
را  ه وقتي كشتي هاي دزدان لنگرگاه زنگبارشرايط حاضر بسيار امن تر و عاقالنه تر است ك به

اعتماد كرد  وآگاه شده بود و مي شد به اآنها  مجيد از ورود. از جزيره دور باشد  . پر مي كنند
بن عمر در  بدون نياز به تحرك بيشتري رسيدگي كند و مطمئن هم بود كه عمر، ه به وضعيت ك

را نخواهد  ه اش و نيز اروپائيان قولشمورد احترام به امنيت منزل و متعلقات خود و خدم
 . داشتند صديقظاهراً  دزدان دريايي بر سر چنين مسايلي شرف بيشتري از مردمان .شكست 

گشوده و به  د دسته هاي كشتي دريايي خواهد ماند و بعد بادبانواو منتظر شنيدن خبر ور



تبديل فلز ذوب  ترين راهي رفت تا قيمت طالي خام در بازار اروپا و بهمبه دوربان ، جنوب 
  . نشده به پول رايج خارجي را بفهمد

ر چون د كه او نه به سمت دوربان رفت و نه ار زنگبار دور ماند اما وقايع به گونه اي روي داد
دزدان چون جادوگراني سوار بر باد به قصد زنگبار بادبان مي  همان ساعتي كه كشتي هاي

ع دزدان وور قريب الوقضد و اخطار روري را در مورد حاتيوپي بو كه اهل »وئايگرا«گشودند 
 او جزأت نكرد خودش . همراه با اخباري وحشتناك از جزيره بازگشت . براي مجيد برده بود

باتي با صورت چروكيده قهوه اي . برساند و اين باتي بود كه حامل خبر شد  را به كاپيتانآن 
اليكه تن الغرش از عصبانيت مي لرزيد و با در ح، تغيير شكل يافته بود  رنگش كه از خشم
بهت گفتم اون گردنبند . همه اش تقصير توست  : به روري گفت ، گريست صداي خشن مي

توي كالهبردار كله شق از  ...؟ نه تو  مگه بهم گوش دادي اما ؟ نگفتم. رو بهش نده لعنتي 
نگاه كرد و با سخنان تعجب به دوست و مريد آشفته اش  روري برگشت و با! خود مطمئن 
  . مستي ، برو بخواب عمو:  كوتاهي گفت

 فهمي اون مرده مي. چيزي رو كه بهت مي گم بشنوي مست مي كني آن  ؟ تو هم وقتي مستم-
  !ه مرد ...؟ 

بعد يك قدم بلند و سريع  براي دقيقه اي طوالني بي حركت ايستاد و روري ناگهان بلند شد و
ش داد كه ناتكخشونتي  و بارا گرفت استخواني و منقبض باتي به جلو برداشت و شانه هاي 

در مورد  ؟ كي مرده:  انه پرسيديوحشو  ددندانهاي مرد كوچك اندام به همديگر برخورد نمو
  ؟ چه چيزي حرف مي زني

  . بود چشمان باتي پر از اشك!  او مرده ...زهره -
  . باور نمي كنم-
 چيزي رو بهت دروغ مي گم ؟ ه همچينيخيال مي كني . من دارم بهت مي گم . واقعيت داره -

  . شكست صداي باتي ...رومزاده هاي لعنتي  ح...حرومزاده ها 
  ؟ راجع به چه كسي حرف مي زني ؟ چه اتفاقي افتاده است-
باور نمي ،  رئلوب و من هم وقتي شنيديم . خودش بهت نگفت. برگشت  همين االن ئوايگرا-

 ، بهت گفته بودم بهت گفته بودم . همه اش هم واسه اون گردنبند بود ه واما واقعيت دار، كرديم 
...  

  ؟ چه اتفاقي افتاده است : را بسختي تكان داد و پرسيد روري دوباره او



 همونطوري شد كه گفته بودم : خود را كنترل كند و گفت باتي نفس نفس زنان تالش كرد كه
  ؟ رهآسته بودي اونو شك تو قبل از ترك كردن جزيزهظاهراً 

 . شايد ادامه بده ... چه ربطي دارد-
  . مغزه گارچلند مي بردش كه موقع برگشتن به خونه دزديده مي شه زهره براي تعمير به-

ستري رنگي و بي خوني صورت باتي تبديل شد و به همان اندازه كاخ صورت روري ناگهان به
 . ادامه بده : محكم گفتكامالً  ولي با صدايي، پير 

انه رفتار مي كرده و هيچي نمي يوحش وقتي برمي گرده خيلي. براي دو روز گم شده بود -
مي گه كه يه مرد گرفته ، اش داهيلي  تخدمهسم . خورده و فقط گريه مي كرده و گريه مي كرده

ل داده و ولش وهم بهش يه مشت پ بودش و دو روز تو خونه اي تو شهر نگهش داشته و بعد
  ... كرده

  . بده به خاطر خدا ادامه:  با خشونت گفتروري 
 خالص بشه داهيلي مي گه به مغز زهره زده بود كه حامله شده و كاري مي كنه كه از دستش-

بايد مراقب  حاال كي. و مرده بوده ئاو شب قبل از رسيدن ايگرا.  هش مي شگكه همين باعث مر
هيچ -نداري تو بهش توجهي !تي نيس هتو ك ؟ كي اونجا به عامره توجه مي كنه ؟ بچه باشه

  . و منو ... اون فقط مادرشو داشت ! وقت نداشتي
  ؟ دانند چه كسي اين كار را كرده مي ؟ چه كسي : روري زير لب گفت

  . گفته كه يه سفيد پوست بوده داهيلي .ه جز اينكه خارجي بود ... زهره چيزي نگقته-
با درد عقب كشيد ولي  و او خودش را رفت انگشتان روري به درون گوشت باتي فرو ! چي-

وقتي زهره رو مي دزدن  . و گفتهئاين چيزيه كه به ايگرا : گفت. خود نكرد آزادي  تالشي براي
يكي گره  . حمله مي كنند درست وقتي از مغازه در ميان سه مرد بهشون . اونم همراهش بوده

پارچه اي ، نه و بقيه كنتونه ب ريچادر داهيلي رو پاره مي كنه كه باد لباسشو ببره و هيچ كا
،  تا قسم مي خوره كه اون دو داهيلي . روي سر زهره مي كشن و مي قاپندش و فرار مي كنن

دستش افتاده بوده و  اما چون فانوس ازبودن ،  هگرچه مثل اعراب لباس پوشيد، سفيد بودند 
روز هيچ آن  در ولي، پس اسمي نمي تونه بگه . هوا هم تاريك شده بوده صورتشو نديده 

  ... كشتي خارجي هم در لنگرگاه نبوده
  ... فهميم مي : روري زمزمه كرد



 وز با او به در در حاليكه شانه باتي را در چنگ داشت و از باالي سر، مدتي طوالني ايستاد 
رنگش  صورت كوچك زهره و چشمان عاشق تيره . خيره شده بودآن  راهروهاي عرشه پشت

  . بدن ظريفش كه براي او معناي كمي داشت را مي ديد و تمام دلربايي
مرداني كه تمام زنان رنگين پوست ، شايد هم سه تن  ...دو مرد سفيد  ... سفيد يك مرد
اگر هيچ كشتي خارجي در لنگرگاه نبوده پس ملوانان معمولي  . سياه بودند ختردبرايشان 

مردان سفيد مقيم زنگبار كه  . ها بودند مرداني از تجارتخانه ها يا كنسولگري بلكه، نبودند 
  . يك زن خراب براي مردان سفيد . برايشان يك بازيچه زيبا بود زهره

لبانش كه در تمام اين مدت زير دندانهايش گزيده شده بود به  چشمان روري تنگ شد و
 اين لرزش روري را به . ناگهاني به صورت نزار باتي انداخت لبخندي تبديل شد كه لرزشي

. به طوري كه پيرمرد تلوتلو خوران به ديوار خورد ، رها كرد  پس باتي را ناگهان . هوش آورد
باتي صداي پايش را روي عرشه شنيد و نيز فريادش را كه .  روري از كابين بيرون دويد

پايين پريدن عجوالنه اش به قايقي كه براي رفتن به خشكي  بعد صداي، دستور نامفهومي داد 
  . گوش رسيد داخته شده بود بهانآب  به

  !مي رود  كجا : رئلوب در حاليكه به صداي سريع پاروها گوش مي داد پرسيد
  . شايد فقط مي خواد تنها باشه، خدا مي دونه  :خستگي گفت  باتي با

رفت و درست وقتي آن  تنهايي كه كاپيتان فراست به دنبال نهو عمر بود  نولي اين عمر ب
 روري خداحافظي مؤدبانه و مفصل . خارج مي شد به او رسيد بن يوسف داشت از خانه عيسي

عمر بن عمر كه به خشم داغ ولي زودگذر و فاني مردان  ... شكست را به طور غيرمرسوميآنها 
نگ خشم سرد چمردي را در  قبالً زولي هرگ، متوجه حالت او شد فوراً ،  خودش عادت داشت

ولي به طور غريزي  . كه نمي دانست چيست كيج شده بود احساسي و مرگباري نديده بود و از
  . خطرناكتر از نمايشهاي خشم غيرقابل كنترل مي باشد متوجه شد كه اين بمراتب

  . آمده ام از شما لطفي بخواهم: بدون مقدمه گفت  به طور مختصر و، كاپيتان فراست 
به طور مبهم تعارف كرد كه  ناگهان سرد شد و زير لب،  نگاه خيره و عالقه مند عمر بن عمر

  . به روري است دارد متعلقآن  خانه اش و هر چه در
 :احساس و سرد بود  بيكامالً  صداي كاپيتان فراست. احتياجي به خانه يا محتوياتش ندارم -

 مي، زنگبار نشود  خواهش كرده بودم كه مراقبت نمائيد كسي معترض خارجيان مقيم قبالً
  . اموش كنيدتقاضا را فرآن  خواهم

  . براي اولين بار طي چهل سال دستپاچه شده بود عمر بن عمر ...؟ ت كهسمنظور اين ا-



اگر از دوستان اهل خليجتان  مي كنيد يعني لطفي شخصي در حق من : گفتعمداً  روري
  . مردان سفيد زنگبار بياورند بخواهيد كه ترس از خدا و شيطان را به دل تمام

چون  . لبخندي گرگ وار نشان داد دندانهايش را بامختصراً  مع كرد وعمر بن عمر خود را ج
مطلبي را مي ديد كه درك مي  پشت صداي گرفته و بي احساس و نگاه خيره سنگ مانند او

  . قبول است:  با تأكيد گفت پس. ميل وحشيانه به انتقام  . همدردي مي نمودآن  كرد و با
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ت    م و   ل 



باران موسمي و كشتي هاي بزرگ را از ساحل  همراه با خود، بادهاي موسمي شمال شرق 
يك گرماي سست كننده و دم دار . بود  وردهآهمانطور كه طي دوهزار سال قبل آورد ، آفريقا 

و مي رسيد كه به هر چه دست مي هير را نيز با خود همراه داشت به طوري كه گاهي به نطر
اني كه مي شد مزآن  ماه ها از زند خيس است و احساس مي كرد كه در عوض هفته ها و

  . گفت لباسي خشك پوشيده گذشته است
لباسهاي زير كتاني اش و چيتهاي لباس شل موسيلينش ، هاي تختش  حس مي كرد ملحفه

كپك به  . فيدي از كپك رشد مي كردتا صبح در كفشش پوسته س چسبناك و تر است و شبها
در  . كتابها و هر چيزي كه از چرم ساخته شده بود حمله مي كرد دستكشها و كفشها و جلد

هاي واكس زده شده تيره رنگ مي شدند و در محلهاي  وبچ حاليكه فلزات زنگ مي زد و
وبت طحرارت و ر اما تنها لوازم بي جان نبودند كه در . زد وانه ميجنامعقول و عجيبي قارچ 

ر بر ضاينكه گرما و رطوبت اثري به همان اندازه م چون هيرو از كشف، خراب مي شدند 
رايطي از تعدي ششده و اينكه خودش تحت هيچ  شوكه، شخصيت و عادات سفيدپوستان دارد 

  . ايمن نيستآن  موذيانه
، بود و خنك  بي ابر مي درخشيد و شبها هوا روشنآسمان  خورشيد روزها در در حاليكه

بود كه احساس چابكي و انرژي كند و از تنبلي و بي حسي ديگران انتقاد  بسيار راحت تر
شبهاي بي نفس اثر خود را روي او نيز گذاشته بودند و و روزهاي داغ و مرطوب  اما، نمايد 

 مري بها بوميان همراه با توانايي شان براي يافتن بهانه اي براي به تأخير انداختن هر ن تنبليآ
 متوجه شدچون . قابل سرزنش نبود آنقدر  ديگر به نظر،  و يا هفته بعدآن  فردا يا روز بعد از

رسم خواب نيمروز آن  حتي . بي حال و بسيار اغماض كننده مي شود، تنبل دارد كه خودش 
 عادت كرده بود كه گاهيآن  اكنون چنان به،  را اتالف ننگين وقت مي دانستآن  زماني كه

 فكرمي كردآن  ؟ گرچه وقتي به خواهد بودآن  نگران مي شد كه آيا هرگز قادر به شكستن
 همشبها بعالوه اينكه . هنوز به نظرش نامعقول مي رسيد كه بتواند سه ساعت از روز را بخوابد 

زود به رختخواب مي رفت و مي توانست در كل تا ساعت شش يا هفت صبح به خواب 
  . رود نگيني فروس

هيچ كس  كهعدالت ، تجاوز و سوء استفاده از  . ز كارهاي زيادي بود كه بايد انجام مي شدهنو
 رانهابا شتي هايي كه بايد از بين مي رفت و موضوع بهداشت كه، ز حش اهميت نمي داداصالبه 
داشت و علي  برده داري هنوز رواج . را بهبود بخشيده بودآن  را حل نكرده بود و تنها كميآن 



آزادانه  بچه ها راو مردان  ،همچنان زنان ، به سلطان ادواردز  اعتراضات مكرر سرهنگرغم 
  . فروختند بازار برده زنگبار ميدر سوار كشتي كرده و به جزيره آورده و 

دارد و اگر براي از  براي دو هزار سال يا بيشتر است كه اين كار رواج:  فتگناتانيل هوليس 
.  تعجب آور نيست اصالً،  ا حتي صد سال ديگر نياز باشدينجاه و به بيست يا پآن  بين بردن

  . رسوم و سنتها در اينجا ريشه هاي عميقي دارند
فكر مي كنم همينطور باشد و به فريده پول بيشتري داد تا به بوفابه : جواب داد  هيرو با دلتنگي

بگيرد  كه ديگران نمي خرند رابه او بگو تنها كساني :  بدهد تا برده خريده و آزاد نمايد بانغبا
به او  فريده . فرستاده شدن توسط كشتي ها به خارج از جزيره نجات يابند تا از سرنوشت

پولها را در  و همه . العاده تان شما را دعا مي كنند فوقباتي براي مهر آنها: اطمينان مي داد 
را براي خود نگاه  صف مبلغجيب گذاشت و با خود انديشيد كه اين بار مي تواند با اطمينان ن

بود و چقدر حيف كه  چقدر بي بي احمق . ي حتي از هميشه بيشتر بودتدارد چون وجه درياف
  ... نمود و عروسي مي كرد و زنگبار را ترك مييامبزودي با ارباب 

كه  گذاشته بودند خر ماه مهآتاريخ عروسي را براي  . هنوز تا عروسي زمان زيادي مانده بود
مطبوع در پيش رو  يعني بارانهاي طوالني تمام مي شد و پنج ماه آفتابي و شبهاي ماسيكا
چون گرما و ،  نكرد اما هيرو قبول،  ر انجام گيردتداد ازدواج زود كليتون ترجيح مي. داشتند 

ظريف چنين ارتباط  رت بهبادآمده بود او را از مشرقي رطوبتي كه همراه با باد موسمي شمال 
اندازه كافي در  هم در زماني كه زندگي عادي بهآن .  كرده بود رازدواج بيزاو شخصي چون 

  . و هوا دشوار بودآب  اين
. متفاوت كامالً  البته براي دليلي . تصميم حمايت كرد يرمنتظره اي از اينغزن عمويش به طور 

تان به در اواسط تابس، يك سال هم تمديد شده بود  هوليس كه تاكنونناتائيل  دوره خدمت
 . به آمريكا بازگشته و در ماه سپتامبر در خانه باشند پايان مي رسيد و بعد همگي مي توانستند

شدن مسافرت به دليل ورود قريب الوقوع يك نوزاد پيش  درست قبل از اينكه امكان پردرسر
چنين باالخره يك نفر بايد به :  همسر دكتر كيلي گفت، كيلي  ابي محرمانه به ميليست .بيايد 

، سال نو ازدواج نمايند  راعمال مي كرد و تصميم مي گرفتند د اگر نظرش را . مسايلي فكر كند
واخر ادر حاليكه اگر ، مرا در طي مسافرت مادر بزرگ نكند ، عزيز  هيچ معلوم نبود كه هيروي

جوري كنند ، هيچ خطري از افتادن در چنين موقعيت ناماه ژوئن ازدواج  ماه مه يا اولين هفته
  . نيست 



 را تااو تنها ميل داشت روز ازدواج . اين نكته اي بود كه اصال به ذهن هيرو هم نرسيده بود 
فكر كند و اينكه خودش را از  هني روشن تر در موردشذكه مي تواند عقب بيندازد تا با آنجا 

وب و اين هواي مرطاثر در مطمئناً  بي حالي جسمي و ذهني غيرطبيعي حاكم بر وجودش كه
مورد تصميمي  هيچ در در حال حاضر نمي توانست. خالص كند ، ساعتهاي طوالني تنبلي بود 

خواسته  چون هميشه به خودش مغرور بود كه، ور بود آكه به خودي خود تعجب ، بگيرد 
درباره مردم يك  او داشت به اين نتيجه مي رسيد كه شايد براي قضاوت . شناسد هايش را مي

بي تاثير آنها  برمطمئناً  چون. كشور هم بايد مورد بررسي قرار گيرد آن  وايو هآب ،  كشور
كريسي هم  بر . خودش هم اثر گذارده بود چرا كه پس از زمان بسيار كوتاهي بر، نبود 

رطوبت  مطمئن نبود كه فقطكامالً  گرچه هيرو .پژمرده شده بود آشكارا  چون، همينطور 
اروپايي به  اما اكثر زنان . رفتار بي حاالنه دخترعمويش باشدمسئول گونه هاي رنگ پريده و 

از حرارت  همان اندازه رنگ پريده شده بودند و حتي رنگ و روي بي عيب خودش هم داشت
  . و باران مداوم و عدم فعاليت اجباري صدمه مي ديد

ن او بود كه را مي ديد اما اوليويا يك مالقات كننده هميشگي بود و اي اين روزها بندرت ترز
ت جوان را ئروويلهلم  در تاريكي شب، سلمه ، آورد كه شاهزاده خانم كوچك  برايشان خبر

يا آ:  اوليويا با شعف زياد نفسي كشيد و گفت . اينكه عاشق هم شده اند مالقات مي كند و
چون البته ديگر هيچ ، موجود كوچولي بيچاره . چقدر برايش متاسف بوديم  ؟ شاعرانه نيست

حتي شعله هم با او دعوا كرده چون سلمه ، خانواده سلطنتي با او حرف نمي زنند  ك از افرادي
است كه فكر مي كند بعد از مصايبي كه به خاطر برغش متحمل شدند در اصل اشتباه  گفته بوده

هم به پشت بام خودش روئت  آقاي ي رود ومبودند و اما هر شب به پشت بام بيت الثاني  كرده
ويلهلم .  با هم صحبت مي كنند چون پشت بامها خيلي به هم نزديك هستندآنجا  و از رود مي
فوق  فكر نمي كنيد كه. او آلماني ياد مي دهد و عاشق هم شده اند و قصد دارند ازدواج كنند  به

  ؟ العاده است
  . اوه بله: اليكه اشك مي ريخت گفت حكريسي در 

اجازه داده آنها  ؟ هرگز به مي تواند با سلمه ازدواج كند چطور، اوه نه :  گفت هيرو با پريشاني
 . بايد اين را بداند . نخواهد شد

ترتيبي داده آنها  . رده استك يار ناراحتسسلمه هم مي داند و همين او را ب. خب او مي داند -
ار بسي:  اما هيوبرت گفت،  دانيد مي، در منزل ما  . اند كه گاهي همديگر را مالقات نمايند



آنها  چون اگر فاش شود كه . طرناكي را دوست نداردخچنين كار  اصالًخطرناك است و او 
  ... را بكشند وليآنها  نمي كنم كه البته خيال، خب  ... هر دو را احتماالً، همديگر را مي بينند 

  ... تشويقشان كني اوليويا تو حق نداري. منظورم همين است دقيقاً  : هيرو گفت
.  راه خود را پيدا مي كند عشق هميشه، ي من مطمئن هستم كه مي شود كاري كرد ول، اوه -

چون در ، زياد هم به خطا نبود  نان اطمينان براحساسي صحبت مي كرد كه البتهچاوليويا با 
  . واقع يك هفته بعد راهي پيدا شد

به كمك ،  رفته بودو سلمه كه با مستخدمانش به كار دريا آمد  به لنگرگاه يك كشتي بريتانيايي
 يكي از( بريتانيايي همراه با يك مستخدمه عصبي و ترسيده به درون كشتي انتقال يافت ملوانان

و چند دقيقه بعد كشتي به سمت عدن ) ! ملوانان براي همسرش نوشت خدايا چقدر جيغ زد
 ت درآمدركحمالقات كرده و ازدواج نمايد به آن  محلي كه سلمه قرار بود عاشقش را در يعني

. 

ديده  احساسات ضد اروپايي چنان شدت گرفت كه . پذيرا نشدآرامش  شهر خبر را چندان با
 كنسولگري، گروهي خشمگين از اعراب . شدن يك سفيد پوست در خيابانها بي خطر نبود 

ترسيده  در حاليكه اروپائيان . و خواهان انتقام بودند لمان را محاصره كرده و ناسزا مي گفتندآ
اما ،  تاطانه در منازل خود پشت درهاي قفل شده و كركره هاي كشيده شده مانده بودندمح

 فعلي سيده سلمه را ننگ سنگينتري از حمايتش از رفتار، گرچه اكثريت رعاياي سلطان 
 ولي خود مجيد نتوانست چيزي براي محكوم كردن خواهرش در قلب، برغش مي دانستند 

  . بيابد خود
كه مطلبي  .باشد  بعد از همه اينها بايد محبت زيادي در وجودش داشته :د كه ورآاوليويا خبر 
بودند سلمه را بر سر  خبر دارم كه مشاورانش خواسته . فكر نكرده بودمآن  به زاست كه هرگ

نقطه نظر اعراب اين  اما هيوبرت گفت كه از. اضر نشد حمسئله برغش مجازات كنند ولي او 
به عمالً  مجيدظاهراً  اما . است و اينكه بطرز وحشتناكي شوكه شده اندواقعه خيلي خيلي بدتر 

را به عدن فرستاده كه به  ويلهلم كمك كرده است كه با امنيت جزيره را ترك نمايد و او
 . را هم به المان بفرستد كلي جواهر وساير وسايلش قرار شده جهزيه و .خواهرش ملحق شود 

  . دارند ديوانه مي شوند هيوبرت گفت كه تمام فاميل.  كه البته مي توانست چنين نكند
اليكه اشك چشمانش را حدر  . شايد ما هم در مورد او اشتباه مي كرديم : كريسي زمزمه كرد

 اينقدر شريف و بخشنده باشد اگر او مي تواند . اشتباه مي كرديمحتماً  : ادامه دادمي كرد پاك 
.  



حتماً  ! المحسلمه خوش، طفل كوچك آن  چقدر براي: ديق كرد اوليويا بگرمي تص. واقعاً ،  بله-
هستند و فقط فكر كن چقدر برايش  چقدر عاشق همديگر ... ثل افسانه پريان مي ماندمبرايش 

 ومتمدن در كشوري ، و راحت  ي مدرن و اروپاييلزندگي در منز.  فوق العاده خواهد بود
به نشانه ميزي به سوي شهر كرد و كريسي و مادرش او اشاره تحقيرآ ...ثروتمند ، بعد از اين 

يا آدر اشتباه هستند و نگران شد كه آنها  موافقت سر تكان دادند ولي هيرو انديشيد كه شايد
خانم عرب كوچك كه پدرش سيد سعيد بن سلطان  به نظر شاهزادهآنقدر  واقعاً لمان مي تواندآ

  ؟ و شير عمان بوده فوق العاده بيايد
خيابانهاي ، المپهاي گازي ، خانه هاي خاكستري رنگ آجري و گچي ، رب غسرد  هواي آيا

مي تواند چندان جذابيتي براي دختري كه در ، لباسهاي بي زرق و برق غربي  آسفالت شده و
مده و بزرگ شده كه پنجره هايش به باغهاي پرعطر و سرسبز آزمين به دنيا  قصري در مشرق

 به ؟ داشته باشد، ر مرجاني و بادبانهاي سفيد كشتي ها باز مي شد پهناور پر از جزاي و درياي
شهرها  به دهنش رسيد كه جنبه هايي از، براي اولين بار  گونه فكر نمي كرد وآن  داليلي هيرو

 ي وربه همان زشتي و خشونت با، و تمدن غربي وجود دارد كه در چشمان يك شرقي 
 از بسياري جنبه هايشديداً  او خودش . ر او آمده بودكه زنگبار به نظ، ي خواهند بود كترسنا

 ذيرفتهپكه بخشي ، زاعهاي خيابانهاي پست شهر ناما سلمه در مورد ، جزيره شوكه شده بود 
كافه هاي ، الت كثيف و خانه هاي شلوغ حم،  شده از هر شهر اروپايي و امريكايي هستند

دگان سياه خوب تغذيه شده اعراب زنگبار ؟ آيا بر داخانه ها چه فكري خواهد كردگو  ارزان
 ؟ آيا كه در كارخانجات و معادن كار مي كردند بدتر بودندآزادي  بچه هاي خشكيده سفيدان از

 به بازارهاي، سياه از دود يك شهر صنعتي  سلمه فكر مي كند كه بازار كثيف و پر از مه و
  ؟ رنگارنگ و داغ و پر جنبش سرزمين خودش ترجيح دارد

بود كه شايد امكان مقايسه اي بين زندگي شرق و غرب وجود  به فكر هيرو نرسيده قبال زهرگ
اما اكنون داشت در موردش با نقطه نظر دختري كه  . رب نباشدغ داشته باشد كه چندان به نفع

دختري كه به زودي . فكر مي كرد ، ي را نمي شناسد ركشور ديگ در زنگبار متولد شده و
جواهرات زيبايش را با لباسهاي موقر از پارچه هاي پشمي تيره  روشن و لباسهاي ابريشمي

جايي كه ، داد و در بندر صنعتي هامبورگ پا به خشكي مي گذاشت  مي ررنگ و سنگيني تغيي
 . از دودكشهاي كارخانجات سنگين استآسمان  تجارتي است و اسكله پر از كشتي هاي

  . اپرا و عمارتهاي ثروتمندان وجود دارد، مپهاي گازي اندازه ال مستي و جرم به، محلي كه فقر 



اميدوارم دلش خيلي براي كشورش تنگ نشود و اينكه  : بنرمي گفت هيرو . بيچاره هسلم
 برايش جبران نمايد، نچه كه به خاطر او ترك كرده است را آتمام  شوهرش با او خوب باشد و

.  
وانم ببينم كه او چيزي را ترك كرده باشدو فكر نميت :با تعجب بيان كرد  اوليويا ؟ ترك كرده-

به راجع لمان آدر  مطمئناً . خيلي سود برده باشد، آلماني جوان نازنين آن  فرار با مي كنم با
بسيار خوشبخت او . است چرا كه يك شاهزاده خانم ، زيادي را خواهد افتاد  سلمه هياهوي

فرار ، ه كوچك نفرت انگيز داغ بي ارزش از اينكه از اين جزير خيلي خوشحال وخواهد بود 
گرچه زماني فكر مي ،  كم براي ترك اينجا روزشماري مي كنم من خودم دارم كم. كرده است 

آدم  في هايش است و بويش وليثيالبته منظورم غير از ك. است  كرم بسيار جذاب و رمانتيك
اعتراف مي كنم . همه چيز و شوبها تمام اين دزدان و اين آ. اعتماد كند  نمي تواند به اين مردم

  . خواهم بود خوشحال كه از ترك اينجا
آرام  ديگر اوضاع.  ولي همه چيز ديگر تمام شده: زن عمو ابي با لحني تسكين دهنده گفت 

  . شده است
  . نرسند زماني كه دزدان درياي تا :اوليويا با دهن كجي گفت 

هاي  رنگ از صورتش پريد و شانه. زن عمو ابي نفس عميقي كشيد ، اوه خداي من -
مي  بله خيال ! بدكردارها را فراموش كرده بودمآن كامالً  : گوشتالويش از هراس مي لرزيدند

ما  به زهرگآنها  ورتصدر هر ، يايند ناما شايد امسال هم ، كنم بزودي اينجا خواهند بود 
اما ،  ر رفتار بسيار بدي دارند؟ گرچه البته با مردم بيچاره شه مي زنند، صدمه اي نمي زنند 

عده زيادي از  مقدار زيادي پول داد كه بروند و گرچهآنها  سال اولي كه اينجا بوديم سلطان به
  . عاقالنه بود فكر مي كنم بسيار، شخصاً  مردم معتقدند كه نبايد اين كار را مي كرد

كردم به خاطر ترسو  فكر مي قبالًگرچه ، را بخرد آنها  شايد دوباره : اوليويا اميدوارانه گفت
برغش و آن  قبل از و جنجالها برسر سلمهآن  خب بعد از همه ...بودنش بوده است ولي حاال 

خارج شوي كم كم حس  لينكه نتواني براي دو روز كامل به خاطر حمالت ضداروپايي از خانه
با آن  وبرت ازهي پس اين همان چيزي است كه، مي كنم كه اگر صلح را بشود با پول خريد 

  ؟ من است يا اينكه اين نشانه ترس اصطالح معامله خوب ياد مي كند
 همعقيده است و ما مطمئن هستم كه هر زن عاقلي با تو : ابي بگرمي ادامه داد. عزيزم  اصالً-

 . بپردازد كه بروند بايد اميدوار باشيم كه اعليحضرت دوباره به اين موجودات خطرناك پولي
  . يايندالبته اگر ب



در اينجا صدق نمي كند خبر  »اگر«مورد  اصالً كرد كه هيرو با لرزش مختصري از تشويق فكر
چون درست همان روز صبح بود  . جزيره رسيده باشد در راه هستند بايد تاكنون بهآنها  اينكه

 ده كرده و براي سواري بيرون رفتهابارندگي استف كه او و كليتون كه از يك توقف كوتاه در
بچه ها و برده هاي .شدند كه در حال ترك شهر بودند  با گروههاي نگران مردم مواجه، بودند 

بازرگانان معتبر و اعراب ثروتمند زنگبار كه در راه خود به  با ارزشتر همسران و صيغه هاي
باقي مي آن  جايي كه تا زمان ترك مهاجمان در، جزيره بودند  هايي در داخل سوي مخفيگاه

  . ماندند
ون علي رغم تمام آنچه از چرا با اهانت و استهزاء تماشا كرده بود آنها  ترسيده هيرو فرار

 كه سلطان وآمد  نامعقول ميكامالً  هنوز به نظرش، نيده بود شآنها  دريايي و روشهاي دزدان
 موسمي درست مثل گرما يا بارانهاي!  دنرعايايش اينقدر نسبت به اين كيفر ساالنه تسليم باش

 . نيستآن  قادر به جلوگيري از سكه يكي از حوادث غيرقابل اجتناب طبيعت است و هيچ ك
دزدي  زمان براي متوقف شدن برخي تشكلهاي قرون وسطايي مثل وباالخره قرن نوزدهم بود 

اي از هيچ  اما هيچ نشانه .تنها به كمي ثبات عزم و استحكام نياز داشت  !دريايي مناسب بود 
عازم بخشهاي ،  يفيتها در گروههاي عجول و نگران مردم كه در جستجوي امنيتيك از اين ك

در مقابل  بود كه قصد ندارندآشكار  عازم بخشهاي داخلي جزيره بودند ديده نمي شد و
  . مهاجمان بايستند

، بيشتري نسبت به كنسولگري  و اما در مرد هرگونه احساسات بد ...:  ابي داشت مي گفت
د سفيد وجود ضاقدامات  همين ديروز اطمينان داد كه ديگر هيچ خطري ازسرهنگ ادوادر 
، همين امروز صبح  اصالً .برويم  زادانه مي توانيم براي گردش بيرونآكامالً  ندارد و اينكه همه

كوچكترين نشانه اي از خطر وجود  هيروي عزيز را براي سواري بيرون برد كه اگه، كلي 
مثل بچه ها واقعاً  اين مردم هوليس هميشه مي گويد كهآقاي  .هرگر چنين نمي كرد  داشت

را فراموش آن كالً  بين رفته و و بعد همه اش از زود هيجان زده و برانگيخته مي شوند، هستند 
و  . هيچ اتفاقي نيفتاده باشد درست مثل اينكه، مي كنند و دوباره شاد وسر حال مي گردند 

  . را ديد نود ايي مي شنالبته او حق دارد به روش
 ولي هيرو نمي توانست هيچ اثري از بچگي در . يافتآرامش  ابي از اين بيانيه حكيمانه ظاهراً
،  هاي سخت و عقابي شكل اعراب دريانوردي كه همان روز صبح در خيابانها ديده بود صورت

اهان و يس ،سوماليايي ها ، در صورت كسبه ترسيده و نگران ، ت لاحآن  يا از، ياد آورد  به
هيچ سودي اما  . كلي در جاده هاي خراب پشت شهر از كنارشان رد شده بودند كه او و اعرابي



 دزدان دريايبا گفتن اين مطلب وجود نداشت و به هر حال در ناراحت كردن زن عمويش 
 پس، متعرض هيچ يك از اعضاي گروه كوچك سفيد پوستان زنگبار نشده بودند  زتاكنون هرگ
  . اي ترسيدن وجود نداشتدليلي بر
با خشم به فوراً  و يا اگر هم مي زد ماه پيش هرگز چنين فكري به سر هيرو نمي زد يكي دو

اما همان بي عاطفگي كه  . مي شد دليل خودخواهانه بودن و سنگدالنگي اش كنار گذاشته
اش را براي  كه مخفيانه توانايي يانه در كار بودذمو ظاهراً،  و هوا مي دانستآب  دليلش را

براي كه چندان نمي تواند  متوجه شد، چون با حسي غريب از تعجب ، خشم از بين ببرد 
احساس ، د ندزدان تسليم نشو عقل مي داشتند كه در مقابل حملهآنقدر  رعاياي سلطان كه بايد

گرچه در . عامره بود ،  بيشتر نگران سرنوشت دختر كوچك كاپيتان فراست او. نگراني كند 
نمي توانست  موجود كوچك خودش را به زحمت مي انداختآن  رد اينكه چرا برايمو

  . توضيحي به خود بدهد
ناگهاني و توأم با شك و ترديد مادر بچه  فريده برايش داستاني تحريف شده در مورد مرگ

و  موضوع هيچ ربطي به او نداشت . بندر نبود آورده بود و نيز هيرو مي دانست كه ويراگو در
اما به ام غرايزش به او حكم مي كرند كه كاري به كار آن خانه يا ساكنانش نداشته باشد ، تم

هم با مرگ مادر و غيبت آن ،  تنها را از ذهن خود خارج كند گونه اي نمي توانست فكر بچه
موقعيت به نظرش يك  . خدمتكاران براي مراقبت از او نبودند پدرش و اين كه كسي جز

 . اگر كلي بفهمد هرگز اجازه چنين كاري را به او نخواهد داد چه مي دانستتراژدي بود و گر
  . دولفينها انجام داد يك مالقات ديگر از خانهاو 

مخفي كند اما حداقل  چون دوست نداشت چيزي را از كلي، وجدانش كمي او را ناراحت كرد 
حضورش را با  هگرچه عامر .خود را راضي كرد كه بچه بخوبي تحت مراقبت قرار دارد 

به طرز قابل  خوشحالي استقبال كرد ولي او ديگر مالقاتش را تكرار ننمود چون مستخدمان
نمودند كه حرفش را  ادعا . مالحظه اي وقتي در مورد مرگ مادر بچه مورد سؤال قرار گرفتند

اگر مسري نباشد چون  هيرو اميدوار بود كه اين به معني مردن زهره از يك مرض . نمي فهمند
مرض مسري سالمتي  جابجا مي شد و خودش هم شايد با حملفوراً  چنين بود عامره بايد

 يك حادثه بوده است اما فريده اطمينان داد كه .همه را در منزل عمويش به خطر مي انداخت 
 بود كهبد بسيار ، بگيرد  ال يك نفر بايد مسئوليت بچه را به عهدهحهيرو فكر كرد كه به هر  .

...  



 ثداريم در مورد لباس عروسي ات بح:  اوليويا با خنده ادامه داد! يرو تو كه گوش نمي كني ه-
  . مي كنيم

نار ، كديد كه دزدان دريايي به دليل موضوع جالبتر مد  هيرو با يك تكان بيدار شد و. متاسفم -
ط به بعدي تمام تالش خود را كرد كه به سواالت مربو ي بيست دقيقهط . گذاشته شده اند

اما گناهكارانه ، توجه مناسبي نشان دهد آن  شكل خوشه مرواريد لباس و آستيهاي هرمي
لباس عروسي اش و اينكه چه رنگهايي براي  احساس كرد كه مسايل مربوط به برش و مدل

بيشتر مورد توجه ديگران است تا خودش ، است  كريسي و اوليويا به عنوان ساقدوش مناسبتر
اين اصل كه چيزي جز ، اين مسايل باشد  نست قاعتا خودش بايد درگيربخصوص كه مي دا. 

 اهميتي نداشت كه لباس از ابريشم باشد يا از اصالًيك بي تفاوتي مبهم حس نمي كرد و اينكه 
موجب شد كه با عجله به خود اطمينان ،  سر بگذارد يا اينكه تور بيندازد يا كاله بهموسيلين 

اما . چون البته كه مي خواست ، همسر كلي شود  كه نمي خواهد دهد كه به معني اين نيست
بارانهاي طوالني و هواي داغ باقي مانده بود  ماهها از، هفته ها ، روزها . فرصت زيادي داشت 

فعال كافي بود  . فكر كندآن  مجبور نبود زياد در مورد تا او به روز عروسي اش برسد و هنوز
گاهي انجام  . گي كليتون لذت ببرد و گرما را تحمل نمايدتدلبس زت كند و احكه بنشيند و استرا

اما در مورد كلي به اين نتيجه رسيد كه نمي توانسته اتنخاب بهتري در  كار آخري مشكل بود
ز اچون گرچه به طرز پايداري جذاب و مراقب بود ولي از اينكه ،  باشد مورد شوهر داشته

را مستحق بعضي نمايشهاي مسخره براي ابراز محبت  سوءاستفاده نكرده و خود دي شانزنام
هيرو را آسوده خاطر كرده بود زيرا هيرو نمي توانست تحمل كند كه به عنوان ،  نمي دانست

او هميشه به طرز  . حقي وجود داشته باشد اصالًاگر  . كليتون تصاحب شود طتوس، يك حق 
آن  يكي از سليقه اوست وهم اش آينده  اعمالي مي لرزيد و يافتن اينكه شوهر غريزي از چنين
، برخورد كرده بود آن  پيشه اي كه بندرت در البالي صفحات كتابهاي داستان به آقايان عاشق
را خفه مي آنها  را براي ابد به سينه هاي مردانه خود فشرد و با حرفهاي آتشين كه همسرشان

  . اطمينان بخش بود، نيست ،  كردند
عاقلي بودند كه هركاري را  دمهاي منطقي وآهم خودش و هم كليتون هيرو خوشحال بود كه 

تصويري غم انگيز از بي  نه مثل كريسي كوچك بيچاره كه، وقت خودش انجام مي دادند  سر
احمق بود كه آنقدر آشكارا  كريسي ... عقل را ارائه داده بود تقدم دادن احساسات برو خردي 

بمحض خاموش شدن اولين مطمئناً  الريمور شده بود وعاشق دانيل ، بدون مكث براي تفكر 
تنها وجه مشتركي با او  ه، نكشف خواهد كرد كه افسر نيروي دريايي بريتانيا ، جرقه عشقش 



 پر از فراق و، ناراحت  بلكه نخواهد توانست به او چيزي جز يك زندگي بي سامان و،  ندارد
دخترعموي جوانش متأسف  و صادقانه براي هيرو . منازل موقتي در بنادر خارجي تقديم كند

شد كه عشقشان پيشرفت نكرد  ولي با نگاه كردن به او نتوانست فكر نكند كه چقدر خوب . بود
  ! ها به زنگبار بازنگردد هوليسرفتن  و اينكه بسيار بهتر هم خواهد شد اگر دافوديل تا بعد از

اضر است هرچه دارد بدهد كه ح هيرو نمي دانست كه كمتر از بيست و چهار ساعت بعد
ملوانانش را در حال رژه رفتن در شهر  دافوديل را لنگر انداخته در لنگرگاه و دان الريمور و

كشتي هاي دماغه بلند تيره . وارد شدند  كشتي هاي دزدان، چون با فرا رسيدن سحر  . ببيند
آفريقا را براي تجارت  سواحل، مسيح  از ميالدقبل رنگي كه با نوع مشابه خود كه هفت قرن 

  . داشتندكمي  تفاوت ديدندده و عاج و طال درمي نوررب
خدمه وحشي شان  خميده و، چون ماه نو ، بادبانهايشان . آنها ناگهان بر سر جزيره فرود آمدند 

، در زير وزش باد  كشتي ها كه. طبل مي زدند و پرچم سبز رنگي را به اهتراز درآورده بودند 
و گرسنه  د درست مثل گروه بزرگي از الشخوران درنده و شكاري بيرحمتاب مي خوردن

الف مي زدند و  لنگرگاه را با تيرهاي دكلهايشان و خيابانها را با مرداني با بيني عقابي كه
پر ، بودند  هاي لباسهاي گشادشان مخفي نموده شمشيرهاي آخته و خنجرهاي تيزي در چين

  . كردند
به ما صدمه : گفت  ه حرفهاي روز پيش همسرش را تكرار مي كرديل هوليس در حاليكئناتا

اشتباه ظاهراً  اين بار اما ...عقل دارند كه متعرض هيچ سفيد پوستي نشوند آنقدر .  اي نمي زنند
  . عقل نداشتندآنها  مي كرد چون

ي نم اصالً : سري به كنسولگري آمريكا زده بود خشمگين گفتادواردز  دو روز بعد كه سرهنگ
به چندين ،  تن از مستخدمانم زخمي شده اند دو. است  جسورانه. اين بي سابقه است . فهمم 

فكر ! سرشان زده است  هنمي فهمم چه ب. شده است  اروپايي در روز روشن در خيابانها حمله
.  در منازل بمانيم، موقعيت تحت كنترل قرار نگرفته  تا زماني كه الح همه ماستصمي كنم به 

گري ام لبراي حمايت از كنسو، بلوچ  دارگتقاضاي يك  به اعليحضرت اعتراض كردم واً شديد
  . بكنيد اهمين كار ر پيشنهاد مي كنم شما هم، را نمودم 

مرام من ، رفتن  به دنبال دردسر . من چنين كاري نخواهم كرد: هوليس محكم گفت آقاي 
معني  به اين، د يك نگهبان دم در هستم كه وجومعتقد با عرض معذرت بايد بگويم . نيست 

قصد ندارم  با ما جنگي ندارند وآنها .  كه نمي ترسم ! مي ترسمآنها  خواهد بود كه من از حمله
  . القا كنم كه دارندآنها  اين ايده را به



 ولي، چون اين را عبارتي موذيانه ، از غيظ سرخ شد ادواردز  صورت چرم مانند سرهنگ
 بسردي گفت كه تالش خود را كنترل نمود و ولي با، رداشت كرد ضربه اي به شجاعتش ب

، گويد احتياط مهمترين بخش شجاعت است  هميشه به اين ضرب المثل قديمي كه ميشخصاً 
 . را ترك نمود و به كنسولگري خود بازگشتآنجا  اعتقاد داشته و با آشفتگي قابل مالحظه اي

،  نامطبوع زد از اعراب شمال به عنوان مرضيد سرهنگ هميشه به ورود ساالنه اين جماعت
،  نگريست و ورود آنان را درست مثل طاعون براي رعاياي سلطان ، مي كه عود مي كند

را به عنوان شرارتي كه تنها گذشت آن  ، نترسيده بودآن  تاكنون از كشنده مي دانست و گرچه
اما اكنون متأسف بود كه چرا . پذيرفته بود  ، مي توانست درمان كند زمان و پيشرفت تمدن

، چون  حوالي بماندآن  دافوديل يا يكي ديگر از كشتي هاي نيروي دريايي در تقاضا نكرده كه
شومي در رفتار اين ملوانان آدمكش كه از تاريكي ها و با كشتي هاي كهنه  امسال تفاوت
  . شد، ديده مي  به خيابانها و كوچه هاي شهر هجوم آورده بودند سربرآورده و

، ولي امسال هم تعدادشان و هم گستاخي شان از حد  بودند آنها هميشه بي شمار و گستاخ
، رفتارشان نسبت به اروپائيان حاكي از  مقايسه با سالهاي قبل معمول بيشتر شده بود و در

را نمي آن  اصالًيا ، آمد  خوشش نميآن  از اصالًادواردز  سرهنگ . بودآشكار  خصومتي
، تنها به خاطر  تكبر و شرارت محض: قرار داشت آن  مطلبي در پشتظاهراً  ن، چو فهميد

  . ديگري داشت ، بلكه دليل عشق به آزار رسانيدن نبود
، نظرش را به خود جلب كرد و  آشنا در درياي پهناور حوالي غروب همانروز بود كه هيكلي

ست هميشه مراقبت مي كرد ؟ اموري فرا نگران شد كه چرا راكو بازگشته است ويدانست كه و
اشت مبني بر اينكه براي دجزيره نباشد و البته شايعاتي وجود  ، در كه طي زمان غارت ساالنه

، سرهنگ ادواردز بازگشتش را بسيار  به دزدان پول مي دهد ، حمايت منزل و مستخدمانش
ترسيده بود كه از تفاوت رفتار اين جماعت مهاجم آگاه شده و  ، اما شايد او هم عجيب دانست

، براي حمايت اموالش  درهاي قفل شده و پنجره هاي محصور هم شايد در اين مورد حتي
 ، چون او را باز گردانده) ؟ ؟ زهره ؟ زهره اسمش چه بود(كنيزش  كافي نباشد و يا شايد مرگ

ي فراست هم رمرتد و شريري چون روآدم  منطقي بود كه حتي بچه اي وجود داشت وظاهراً 
  . فرزندش داشته باشد اسات پدرانه اي براياحس

، كه كارش دريافت تمام  جاسوسش فيروزعلي زن توسطآن  سرهنگ ادواردز از مرگ
داستاني نامعقول هم اضافه كرده بود مبني بر اينكه  فيروز . ، باخبر شده بود شايعات شهر بود

يكي ديگر از واقعاً  ديگر ، اما اين بعد خودش را كشته است توسط يك اروپايي دزديده شده و



 سلمه با هدليل احساسات ضد اروپايي شهر پس از فرار عاشقان شايعات بازاري بود كه به
، شايد در خصومت  داستاني فرعي كه اكنون با فكر در مورد آن ، جوان ساخته شده بودروئت 

  . تأثير نباشد كنوني دزدان دريايي بي
 . از تجربه اش لذت نبرد اصالًز قصر به عمل آورد و ا مالقاتي ديگر، سرهنگ صبح روز بعد 

بلوچي اش نمي توانند او را از آزار  هاسكورت دوازده نفر به نظر رسيد كهعمالً  يك بار حتي
تفنگهاي فتيله اي قديمي به روش تهديدآميزي به او ناسزا  گروهي كه با شمشيرهاي آخته و

ظاهراً ،  ، چون براي اولين بار عجيبي داشتسلطان هم رفتار .  ، حمايت نمايند مي گفتند
بي عالقه بود و هيچ اثري از آشفتگي هاي ، آمده بود  نسبت به وضعيت خطرناكي كه پيش
، براي متوقف  آمادگي پرداخت رشوه به مهاجمان را هم سالهاي قبل نشان نمي داد و در واقع

كاري نمي توانم  ، تقدير است:  ، گفت ، با نشاط سلطان . نداشت كردن غارتها و ترك جزيره
، اين سگ  بخندد ، هيچ كس نخواهد توانست به شرارت خود ، اما همانطور كه گفته شده بكنم

ما بايد خودمان را  ، جزاي گناهانشان را مي بينند و به جهنم واصل مي شوندمطمئناً  ، زادگان
، سرهنگ را حتي  نكردن راما اين بي تفاوتي پرنشاط و احساس خط . با اين فكر قانع كنيم

حاليكه حس مي كرد سرنخ  ، در او به كنسولگري بازگشت . بيشتر از رفتار مهاجمان گيج كرد
هوشيارتر بود و بيشتر با  كه اگرآشكار  ، يك سرنخ مهمي را در جايي از دست داده است

داشت شايد ديگر  . ماند ، نمي بايست از نظرش مخفي مي احساسات شهر در تماس مي بود
شايد  . و دلسرد شده بود ، بيش از اندازه خسته و از كار افتاده براي اين كار پير مي شد

 . تر جايش را بگيرد زمانش رسيده بود كه بازنشسته شود و مردي جوانتر و خوش بنيه
، خيابانهاي باريك را پر  خود هكه با حالتهاي خصمان ، در حاليكه از كنار جماعت غرغرو

كاپيتان ويراكو افتاد كه مشغول صحبت با يك عرب  ، چشمش به مي گذشتكرده بودند 
، گلدوزي شده  طرزي باشكوه با نخهاي زرد طاليي سياه و گشادش به ه، كه جب بدقيافه بود

او اطالع داد كه نامش شيخ عمر بن عمر و به گونه اي  يكي از افراد گارد بلوچي اش به . بود
  . مي باشد ماليكي از شركاي دزدان دريايي ش

، نه تنها  رغم موهاي بلوند و لباس اروپايي كه پوشيده بود مشخص بود كه كاپيتان فراست علي
 ، بلكه با او مثل عضوي از خودشان رفتار اروپايي قرار نداشت مورد رفتار خصومت آميز ضد

و هر چه ، فكر كرد كه همه سر و ته از يك كرباس هستند  تنفر ، با سرهنگ ادواردز . مي شد
شخصاً  . ، فرقي وجود نداشت فروش مرتد و دزدان دريايي عرب باشد بين يك انگليسي برده

روز عصر به دنبال اموري فراست آن  اما اواخر . مي داد خودش دزدان دريايي را ترجيح



اروپايي شركتهاي تجاري و يك منشي جوان كنسولگري  ، چون دو تن از كارمندان فرستاد
بودند و به منازل سه تن از بازرگانان ثروتمند و  مهاجمان بشدت زخمي شده ، توسط فرانسه

، حمله شده و اموال  صليت بريتانيايي هندي داشتنداآنها  ، كه دو تن صاحب نفوذ زنگبار
، كه  ديگري را هعجيب و ناراحت كنند هفيروز هم شايع غارت شده بود وآنها  باارزش مخفي

گرچه دوست نداشت ارتباطي از هر نوع با فراست  . رساند طالعش، به ا در بازار شنيده بود
شك داشت كه فراست حاضر به صحبت با او شود  اصالً داشته باشد و سرهنگ ادواردز هم
سرهنگ فكر مي كرد كه حكم احضارش رد خواهد شد  . ولي حكم احضاري براي او فرستاد

 بفرستد كه او را به زور بياورند و يا اگر بلوچيان را و آماده بود كه اگر الزم شد يك دسته از
،  دولفينها برود اما در عمل هيچ يك از اينها الزم نشد هخان خودش به . هم مؤثر نباشدآن 

، به همراهي يك انگليسي  ، كاپيتان اموري فراست احضاريه چون يك ساعت بعد از ارسال
 . به كنسولگري بريتانيا آمد،  بلند قامت صورت باريك كوچك اندام و چروكيده و يك عرب

بوي مشروب مي شديداً  ، چون كاپيتان فراست مست است ابتدا سرهنگ ادواردز تصور كرد
بر قواي ذهني خود تمركز كامالً  ، اما مشخص شد كه خورد داد و هنگام راه رفتن تلو تلو مي
برجسته اي از افتخار است كه دعوتي جدي براي مالقات فرد  دارد و گستاخانه گفت كه باعث

 . بريتانيا را دريافت نموده است ، چون كنسول مقامات رسمي
 . قصدي در كار نبود چنين اصالً:  سرهنگ با سردي گفت

، پس چه مي  نمي تواند يك مالقات اجتماعي محض باشد ، گرچه فكر كردم ؟ نااميد شدم نه-
  ؟ خواهيد

 ...، دوستاني  ه در لنگرگاه لنگر انداخته اندهاي كشتي هايي ك كاپيتان كه در ميان ...شنيده ام -
 . ، فردي به نام شيخ عمر بن عمر ي دارينبگويم متحدي يا بهتر است

 . شناسم بله او را مي-
، اگر خودم نديده بودم  ، متوجه شدم صحبت با او بودي ، كه در شهر مشغول امروز صبح، بله -

، به  ، گزارشي كه مي گفت تو اور نمي كردمداده شد را ب شايد گزارشي كه امروز عصر به من
، با اين مرد پيماني بسته اي و  ولي مي توانم حدس بزنم ، داليل خاص خودت كه نمي دانم
، اگر  ورود كشتي ها روي داده است را تشويق مي كني خشونت بي سابقه اي كه از زمان

را قبل از اينكه صدمات آن  از قدرتت استفاده كرده و ، بايد از تو بخواهم كه حقيقت دارد
 . ، متوقف نمايي خارج شود بيشتري بزند و موقعيت از كنترل

 ؟ نكنم و اگر-



 ... اميدوار بودم ... باور كنم ، نمي خواستم پس واقعيت دارد-

 ؟ چرا راستي؟ مي شود بپرسم-
م چون پدرآنكه  ، هنوز يك انگليسي هستي و ديگر باشي چون تبديل به هر چيزي كه شده-

فراست ديد و متوجه شد كه اشتباه  كنسول تغيير را در صورت كاپيتان . بود از دوستان پدرت
 . است كرده و كلمات و وقتش را هدر داده

خوشي اش حاوي تلخي و تمسخري بود كه سرهنگ هرگز  ، خنده اي كه با تمام روزي خنديد
، حيله هاي  هم زن هايشان را بر قشهن:  ، با استهزاء گفت روزي . بود را نشنيدهآن  مشابه قبالً

،  عزيزآقاي  اين!  ما را نجات دهد خداوند ... ، ما به تو اميد بسته ايم پستشان را خنثي كن
، پس  ، طرز فكر من از كشور شماست باشد اگر به هر طريقي نشانه اي از پدر مرحوم من هم

 . ساسي ندارمهيچ اح من كه. بگذاريد توسل به احساسات را كنار بگذاريم 
 ؟ كني چرا اين كار را مي-
 . بزنيد مثل اينكه گفتيد مي توانيد حدس-
دليل ديگري نمي تواند وجود داشته . سهمي از غارت  براي درصدي از سود و. مي توانم -

آن  ، كه مگر انتقام : افزودآرامي  ، بعد به صورتش نشست مكثي كرد و اخمي بر ...مگر ،باشد 
 . كنم اوررا نمي توانم ب

 ؟ چه انتقام براي:  ، گفت ي، بنرميررو
 هشايعآن  ، چون به فكرش رسيد كه اگر را تمام نكرد سرهنگ جمله اش ... فيروز مي گفت-

 . ، پس بهتر است كه محتاط باشد واقعيت داشته باشد ، ، كه فيروز برايش آورده بود بازاري
، پس مي توان برايش  و اگر چنين بوده است عالقمند بوده ، ، زهره زنآن  فراست به احتماالً

، دختري به نام لوسي فرابيشر تنها ده روز قبل از  قرن پيش يك ربعتقريباً  ... متأسف بود
، از تب حصبه فوت كرد و او هرگز شوكي كه در اثر مرگ  جوانادواردز  ازدواجش با جرج

عرب  هي بايست او را با يك صيغفراموش نكرد و گرچه البته نم لوسي به او وارد شده بود را
 همرد همعشوقنام ، موجب شد كه محتاطانه از ذكر  زجرآن  ه، ولي خاطر مقايسه مي كرد

باشد ولي  فكر نمي كنم موضوعي براي بحث ما:  عوض گفت كاپيتان فراست اجتناب كند و در
رود بيايد و اينكه ف تنها بر سر يك نفرمطمئناً  حتي اگر تو دليلي براي خشم داشته باشي بايد

  . باشد نادرست مي نه تنها غيرعادالنه بلكه، عواقبي را بر سر افرادي ديگر تحمل كني 
  . شخص را ندانمآن  فرض كنيد كه هويت-
  . ، قبل از اينكه بي گناهان را كيفر نمايي وظيفه خود بداني راآن  پس بايد فهميدن-



  . پيدا كرده ام:  ي، با لحني ترسناك گفتررو
راستي ؟ پس :  جمع شد و گفت شمان سرهنگ تنگ شد و لبان باريكش در گوشه صورتشچ
دوستان بي شرفت  كني و از توانم اميدوار باشم كه تو مستقيما با فرد مسئول مقابله مي مي

دهم و  مي به تو بيست و چهار ساعات مهلت. خواهي خواست كه دست از سر شهر بردارند 
 . اقدام مي شوم ناچار به، ل مالحظه اي در اوضاع شهر صورت نگيرد زمان بهبود قابآن  اگر تا

  ! اقدام جدي
نمي كنم با كمك يك دوجين بلوچي  ؟ فكر تنهايي قربان : ، اين بار با تفريح خنديد روري

 يا اينكه مي!  ترديد است موفق شويد سلطان كه وفاداري شان در بهترين موقعيتها مورد
؟ مي ترسم با شما  فشار آوريد ي حمايت شما با نيروهايشخواهيد به اعليحضرت برا

  . همكاري نكند
 دارم عالطا: گفت عمداً  احساسش به او نگاهي انداخت و كنسول بريتانيا، با چشمان سرد و بي

اگر شيخ عمر و دزدان دريايي اش را وادار نكني كه  : خواهم كرد گويم كه چه ، پس به تو مي
گروهي مسلح از اولين كشتي بريتانيايي را كه بنظر برسد براي  ، مراقب رفتارشان باشند

اگر  . اهي شدو، بدون محاكمه به دار آويخته خ و بمحض آوردنت دستگيري تو خواهم فرستاد
. موقع تو هم ديگر نيستي كه اهميتي بدهي آن  ندارد و در خودم هم خراب شوم اهميتي

  . گويم مي اميدوارم بداني كه جدي
واقع باور دارم كه  در:  ، كاپيتان فراست نيشخندي زد و ادامه داد كامالً . باور مي كنم،  هوا-

  . اگر الزم شد با دستان خودتان طناب دار را به گردنم بياويزد
  . خواهم آويخت-
در خواب هم نمي  او حتي . دهد ، در عوض شما اين كار را انجام مي داني . نگران نباشيد-

.  قربان خوشي داشته باشيدبعدازظهر  اميدوارم . ت اين كار را از او بگيردگذارد كس ديگري لذ
  . اميدوارم دوباره زيارتتان كنم مالقات شما بسيار جالب بود اما نمي توانم با صداقت بگوييم

وب در سرسرا به او لئرو حاجي  آقاي پاتر . تعظيم مختصري كرد و از دفتر خارج شد-
خداوند ملكه را حفظ نمايد را به  ارج شد و در همان حال آهنگاز كنسولگري خ. پيوستند 

  . نرمي ميان دندانهايش سوت مي زد
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ت    م و   ل 



از شهر  هاي دور ميدان و خريدهاي دست جمعيندزورود كشتي هاي دزدان دريايي به قدم 
كه هوا  سواري هاي صبحگاهي اش را در روزهايي، ولي هيرو دليلي نمي ديد كه  پايان داد

سواري در  او گردشهاي باغ را كافي نمي دانست و دليل آورد كه . ، متوقف كند مناسب است
در خوابند و يا  يا هنوز، هاي ناخوانده  همانمتقريباً  در ساعتي كهآمد  هاي كم رفت و جاده

خطري  . اند ذشته بي رمق گشتههاي شب گ از قيل و قال و نزاع و غارت و خوشگذراني
تپانچه و قرابينه  مسلح به، تن از مهتران  ودكه كلي و آنجا  از . بعالوه تنها نخواهد بود، ندارد 

 پياده هم هستند و نمي توانند او را از هر تعداد دزد دريايي غارتگر كهمطمئناً  ، همراه او بودند
  . كردند حمايت مي ، گروهي سواره را متوقف كرده يا تعقيب نمايند

، بقيه  وسيله بدانآنها  عمو نات نظر هيرو را پذيرفت و سواري هاي صبحگاهي ادامه يافت و
 تخفيف مي ه رادساعات كسل كننده اقامت اجباري پشت درهاي بسته و كركره هاي كشيده ش

 يرو گفتهكه ه چون همانطور . سواري ها در ابتدا بسيار خوشايند و بي حادثه مي نمود . دادند
از مسيرهايي كه  نار گرفتنكساعات اوليه بامداد ديده نمي شدند و آن  ، خدمه كشتي در بود

بعد از مالقات ناموفق  اما صبح روز . ، كار آساني بود و شد مي كردندآمد  آن افراد پياده از
واران روشن هم بود و گروه س ان وش، كه صبحي درخ كنسول بريتانيا با كاپيتان اموري فراست

 بدون هيرو بازگشتند و همراه خود ، حتي يك ساعت زودتر از معمول هم به راه افتاده بودند، 
  . آوردند غيرقابل باورتقريباً  حكايتي زشت و

كوتاهي بازگشتند  ، در فضاي باز سواري كرده بودند و پس از مدت مطابق معمولآنها  ظاهراً
و در حاليكه از يك  خورشيد به كنسولگري برسند كه در خلوتي خبابانها و قبل از باال آمدن

د به وكه پس از ور ديدند ، ناگهان راهشان را توسط چند ارابه بسته كوچه باريك مي گذشتند
پياده شدند و براي كمك به صاحب  دو مهتر . خيابان به گوشه درگاه يك منزل گير كرده بودند
الحشان سريختند و خلع آنها  در بر سر تشپارابه جلو رفتند كه بالفاصله نيم دوجين مرد از 

پشت سر به شانه اش از كه ، از طناب  ون هم توسط حلقه اييت، كل نمودند و به همان سرعت
لحظه اي بعد  . و پايش را بستند ، از اسب به زير كشيده شده و محكم دست انداخته شده بود

ي بر سر هيرو انداخت و از روي زين پتويآنها  كوچه پر از مردان سواره اي شده بود كه يكي از
  . بلندش نمود و با خود برد

از خشم به رنگ خاكستري مايل به سفيد درآمده بود و دستهايش درست  تون كه صورتشيكل
برده فروش آن !  فراست بود:  ، غريد مي لرزيدشديداً  ، به تب و لرز باشد مثل كسي كه مبتال

  ! م واصلش كندخدا به جهن ... بود ، فراست قاچاقچي



  ؟ هستي مطمئن:  كنسول ، بي توجه به حمالت عصبي همسرش گفت
آن  ، بستند در حاليكه دو تن از آدمكشها كثيفش مرا مي ؟ كنيد او را نمي شناسم خيال مي-

 غلطي دارد مي كند چه كرد و وقتي از او پرسيدم خيال مي نشسته و تماشا ميآنجا  حرامزاده
 ! چه بود ، نمي دانم منظورش لعنتي ... اهد طعم كار خودم را بچشمفقط مي خو:  ، گفت كند

  ؟ بكنيم ، چه بايد فكر كردم مي خواهد مرا بكشد و االن هيرو را گرفته!  ديوانه است
،  ادواردز . نمي تواند دور شده باشد. را برخواهيم گرداند  او:  ، با لحني خشن گفت كنسول-

شد خانه اش را بر  كنيم و اگر الزم ر اروپايي ها را صدا ميكيلي و پالت و يك دوجين از ساي
  . بروي چ و دوبيل و جوانترهانتو بهتر است به سراغ لي . كنيم سرش خراب مي
كنسولگري  نه مي توانستند ديگر ، ، چون وقتي اسلحه هايشان را آماده كردند اما دير شده بود

كنسولگري را  ، اراذلي از طرف كشتي ها، زيرا  را ترك كرده و نه از كسي كمكي بخواهند
، ولي  كردند رسيده از در پشت ساختمان فرارت نپنج تن از مستخدما . محاصره كرده بودند

گرفته و بشدت  ار ، آنها به دنبال كمك هستندآنها  جماعت پر سرو صدا ، كه خيال كرده بودند
  . كتك زدند

به  . شجاعانه با جمعيت مواجه شد ، وديآقاي هوليس از خانه بيرون رفت و روي پلكان ور
اما صدايش در شلوغي و هياهو  . شد رفتارشان اعتراض نمود و خواهان صحبت با رهبرانشان
، ناچار شد به درون منزل عقب  كردند به گروش نرسيد و نهايتا وقتي جمعيت به خانه حمله

در حاليكه شمشيرها و كردند و ، تجمع ، پشت در با عجله بسته شده جمعيت . نشيني كند
مي زدند كه او را خواهند  نعره ، مقابل پنجره هاي طبقه همكف خنجرهايشان را كشيده بودند

  . گشت
چون قصد  . فراري دچار شود كليتون هم نزديك بود به سرنوشت مصيبت بار مستخدمات

اند و ربوده شدن هيرو را برس داشت به سمت يكي ديگر از كنسولگري ها فرار كرده و خبر
شيون كنان به  اما مادرش گريان و . تقاضاي افرادي براي يورش به درون خانه دلفينها را كند

، نه تنها  دكشي استوكه مشابه خ او چسبيد و ناپدري اش بتندي گفت كه انجام دادن كاري
نخواهد داشت و مرگش اوضاع  بلكه براي نامزدش هم نفعي ،موجب مرگ مادرش خواهد شد 

اروپاييان را فراهم آورد  كند و حتي ممكن است موجبات قتل عام دسته جمعي ر ميت را وخيم
راه ديگري نيافتند و نمي دانستند  ، اما بايد براي كمك گرفتن به دنبال راه ديگري باشندآنها  و

زيرا مشابه همين جمعيت در مقابل تمام  . بود توانستند پيامي بفرستند بي فايده كه حتي اگر مي
  . كرده بودند گريها و منازل اروپاييان شهر اجتماعكنسول



پناه برده بود  ، ، در باالترين طبقه قصر اش هاي شخصي ، سلطان به آپارتمان در قصر سلطنتي
مضطربانه و اعتراضاتي كه  و شكايات ن، در مقابل آشفتگي اوضاع بيرو و همانطور تأثيرناپذير

انزوا  ، در رسيد ثروتمند شهر مي رگان و بازرگاناناز طرف كنسولگريهاي آلمان و فرانسه و بز
، كه نهايتاً به  دار مغازه بنيان هاي مجيد به نمايندگان عصبي اعراب زمين دار و .باقي ماند 

اين مردان شيطاني بسيار بيشتر از  تعداد . توانم بكنم هيچ كاري نمي:  ، گفت حضور رسيدند
 .پول بسياري الزم است  . شهر را ترك كنند كهآنها  نگهبانان من است و براي رشوه دادن به

پس  . ندارمآنها  اي براي پرداخت به اندوخته كه امسال خزانه خالي است و هيچ سوسولي اف
اگر  . خالصي از شر اين پست فطرتان وجود ندارد و عبادت برايآنها  كاري جز تحمل تحقير

  ... بدهيمآنها  توانستيم پول كافي به فقط مي
روز عصر  ، خارج شدند و همان ، براي بحث در مورد اين مسئله داران ين داران و مغازهزم

 .عمده بود  بسيار هخود هزار روپيه آوردند كه آشكارا تنها قسط اول يك رشو بازگشتند و با
خواهش  ، همراه با يك براي جماعت خروشان مقابل كنسولگريها فرستاده شدفوراً  پول

را كافي آن  ، ولي جمعيت هايشان باز گردند گرفته و به آرامي به كشتي مؤدبانه كه پول را
  . وار به كار خود ادامه داد پس پول را در جيب نهاد و ديوانه .ندانست 

، بلكه  ، نه تنها براي خارجيان محاصره شده در كنسولگريها ، شبي وحشتناك بود شب آن
ها و منازل شهر مورد حمله و غارت قرار  بيشتر از يك دوجين از مغازه. زنگبار  براي كل
، مورد حمله قرار  هاي روستايي متعددي هم متعلق به شيوخ ثروتمند و بزرگان كلبه گرفتند و
  . بردگانشان ربوده شده و اجناس با ارزششان دزديده گشت . گرفت

ان ، براي بحث در مورد اينكه چه مبلغي براي خريدن دزد نمايندگان صبح هيئت ديگري از
چه معلوم  اگر . مبلغي فراهم شد بعدازظهر سلطان رسيد و تا اواخر ، به حضور مناسب است

، چون  خزانه سلطان باقي ماند عمر و اربابان كشتي رسيد يا اينكه در بن نشد آيا به دست عمر
 هها نبود و پس از گذشتن يك شب ناراحت كنند اثري از كم شدن تنش ، در ساعات بعدي

، چون  اما بالخره كمك رسيد . همچنان وحشتزده از مهاجمان بود ، شهر حگاهانديگر در صب
، دافوديل را آورد  خود كشتي بخار علياحضرت ملكه با، پر ابر آسمان  صبح خاكسري رنگ و

حاليكه ستوان دانيل الريمور و نفرات مسحلش داشتند در خيابانهاي  و نيم ساعت بعد در .
در  ،مردان پر هياهويي كه كنسولگري ها را محاصره كرده بودند  توده ، شهر رژه مي رفتند

   . فرعي شهر ناپديد شدند و سكوت همه جا را فرا گرفت كوچه پس كوچه هاي



را در حال خوردن  ز، جايي كه سرهنگ ادوارد بريتانيا رفت دان مستقيماً به كنسولگري
چون طي دو روز  . ه يافتپرتقال و يك فنجان قهره سيا ، شامل يك صبحانه اي مختصر

دان با خوشامدگويي گرمي مواجه  . تازه ديگري وجود نداشت گذشته ، تهيه تخم مرغ يا غذاي
، خبري  ساير كنسولگريها چگونه روزهاي قبل را گذرانده اند سرهنگ هنوز از اينكه .شد 

ركز شود و هاي دزدان متم شتيكداد كه توپها دافوديل روي  پس دستور . دريافت نكرده بود
  . ببيند آيا همتايانش به كمك نيازي دارند يا خير بعد با ستوان به راه افتاد تا

، با  به شهرآنها  الريمور و دافوديل را مي شناختند و خبر ورود ، ستوان تمام اعراب منطقه
  . شد سرعت باد پخش

طلبان  وب، آخرين آش و همراهش به منزل آقاي هوليس رسيدند زپس وقتي سرهنگ ادوارد
، با كج  مانده بودند هم ، در جهت بازار و لنگرگاه ناپديد گشته بودند و تعداد اندكي هم كه باقي

مستخدمان هنوز در بخش انتهايي منزل  . خلقي خود را عقب كشيدند و ايجاد مزاحمت نكردند
دو روز گويي طي . ا به رويشان گشود ر هوليس بود كه در پنهان شده بودند و اين خود آقاي
، در  هم از ظاهرش تكان خورد زحتي سرهنگ ادوارد . گذشته ، ده سال پيرتر شده بود

، حس كرد كه قلبش به دليل وقوع مصيبتي متوقف  نگراني صورت منقبض و با ، با حاليكه دان
  ؟ حالش خوب است:  پرسيد ، شده است و با صداي خشني

 : گفت . رمق شده بود خستگي بي از كنسول در حاليكه صدايش به خشونت صداي دان ولي
، ولي  فرستادن پيامي كرديم تمام تالشمان را براي خروج از خانه و . هنوز بر نگشته است

  .م نداري دو روز گذشته و هيچ خبري از او. دادند  اجازه نمي
:  گرفت هاي كنسول را پريد و شانه ! ... خدايا كريسي:  اي خشن گفت ، با زمزمه دان

 ؟ ناگهان صداي دويدن قدمهاي سبك و صداي گريه خفه و كي ....؟ كي رفت  كجاست
 براي يك لحظه. سرش را بلند كرد و كريسي را در راه پله ديد . كوچكي را در پلكان شنيد 

تلوتلو  بعد دان كنسول را به كناري زد و كريسي، ، ناباورانه به همديگر خيره شدند  تمام نشدني
  . خوران به جلو دويد

توانست  ، دان و هيچ حرف ديگري نمي اوه...  دان...  دان:  گفت كريسي بغض كرده و مي
 كه نفسش از شدت هيجان بسختي باال مي كرد ، چون دان چنان با محبت او را نگاه مي بگويد
بي توجهي كامل به پدرش ، سرهنگ ادواردز مستخدمان حرفهاي نامربوطي ميزد و با  . آمد

ال هرا تا آنها  بودند و دو ملوان جدي همراهش كه كنار سر برآوردهشه و متعددي كه از گو
  . كرد اشتياق تمام نگاه ميو  ر، او را با شو تعقيب كرده بودند



كليتون با صورتي رنگ پريده ، . داد  احساساتي پايان هباالخره اين كليتون بود كه به اين صحن
ي اب . مادر گريانش را ترك كرد ، اتاق سرااز صداهاي سر ، اش فرسوده و خسته مثل ناپدري

ار سرزنش بش به زنگا برادرزاده روي تخت دراز كشده و با حالتي عصبي خود را براي دعوت
جرأت گذشتن از ميان اين  كرد و ميگفت كه اگر هيچ كس براي نجات هيروي بيجاره مي

چرا هيچ كس كاري  . رفت ، خودش به تنهايي خواهد جماعت زوزه كش دزد دريايي را ندارد
  ! كند نمي

و سرسرا را پر از افراد آمد  پايين نمك بويائي را به مادر پريشانش داد و هكليتون شيش
جوان پرشوري با لباس نيروي دريايي  انگليسي يافت و خواهرش را هيجان زده در كنار مرد

  . ، مشاهده نمود بريتانيا
مثل اينكه هيچ چيز يا  . در كنار يكديگر بودندآنها  و در روشي كه . بود چيزي در اين منظره

با قدمهاي . كه خشم و نااميدي اش را به غايت رساند  ، اردددنيا اهميت ن ديگر در كسهيچ
منظورت از چنين  .رساند و با خشونت خواهرش را به كناري كشيد آنها  بلندي خود را به
و !  برو به اتاقشفوراً  ! يتو بايد مراقب مادر باش: كليتون خروشيد  ؟ حركات چيست

در مورد شما هم بايد بگويم كه چه : ستوان برگشت و ديوانه وار فرياد زد  خشمگين به سمت
تنها كاري كه ظاهراً ،  و اكنون كه باالخره اينجا هستيد . باالخره تشريف فرما شديد عجب كه

 چرا بدنبال . است منواهر خاز  عاصيساختن يك دست و پا چلفتي ، آيد  دستتان برمي از
 اصالً؟  ، حداقل كاري مفيد انجام داده باشي حرامزاده برده فروش نميروي كه براي يك بارآن 

ايم  مي فهميد كه دو روز است همسر آينده مرا در دستهاي كثيفش گرفته و ما حتي نتوانسته
  ... يا ...يك پيام بفرستيم يا بفهميم چه باليي بر سرش آمده يا 

كنيم و تو  ما حال تو را درك مي هكنم هم فكر مي!  بس است كلي:  بتندي گفت ، ناپدري اش
، تحقير كردن و داد زدن به هيچ كس  داريم ، ولي بقيه ما هم به بدي تو هستيم را معذور مي

 ، ولي هنوز دستش را ، كه كريسي را رها كرده بود بعد نگاهي به دان الريمور . كند نمي كمك
 حال خودش را. ام را ببخشيد ستوان  بايد ناپسري:  و گفت ت، انداخ شتمحكم در دست دا

 ايد كه ، پس حدس مي زنيم كه هنوز نشنيده نتوانستيم خبر را به شما برسانيم. فهمد  نمي
 ... هايش دزديده شده است فراست و گروه آدمكش، مرد آن  ام دو روز پيش توسط برادرزاده

 شك:  وانست به طور خالصه برايشان تعريف كرد و نهايتاً گفتت كه ميآنجا  داستان را تا او
 محاصره شدن منزل بوده است تا مطمئن شود ما هفهميد او در پشت نقش ندارم كه شما هم مي

  . را خبر كنيم ننتوانيم ديگرا



 ، لرزيد و دستش را محكمتر فشرد ، ولي كريسي با ديدن حالت صورتش دان هيچ حرفي نزد
.  ميل به كشتن . كليتون هم ديده بود كه طي دور روز گذشته در صورت بودآن  چون اثري در

هاي خشم كور يا  از آثار ديوانگي ، چون هيچ يك كلي هم شديدتر بود هحتي از حالت چهر
، بلكه حالتي  زد را نداشت بيرون مي هاي آشفته ميل به انتقامي كه از چشمان قرمز كلي هقرج

  . ر ترساننده بودسرد و بنابراين دو براب
، چون  ترسم كه حق با شما باشد مي : ، گفت ، با صداي خشك و كوتاهيادواردز  سرهنگ

، مگر اينكه البته او حدس زده كه چه  تواند اتفاقي باشد زماني دارد كه نمي بقدري تقارن
 ولي حتي اگر شما هم مي . سو استفاه نمايدآن  شرف انجام است و خواسته از اتفاقي در
 ، توانست براي كمك به شما كاري انجام دهد ، هيچ كس نمي پيامي براي ما بفرستيد توانستيد
اينها پايان داد و  ه، گرچه خوشبختانه رسيدن الريمور به هم هم محاصره شده بوديم چون ما

وليس طي چند ساعت به خانه هميكنم بتوانيم با اطمينان به شما قول دهيم كه خانم  فكر
  . خواهند شد بازگردانده

؟ البد مثل هميشه تنها با يك اخطار  چه مي كنيد مورد فراست در و: ، با خشونت گفت  كلي
را نكشتيد و يا سالها پيش از اينجا بيرونش  راسوآن  ؟ تقصر شماست كه آزادش مي كنند

تواند خالص شود و اگر الزم باشد خودم به او  خب ، مطمئن باشيد اين بار نمي . نكرديد
صدايش از شدت خشم شكسته شد و ناپدري  . بپردازد يك مي كنم كه تاوان كارهايش راشل

  ! كه كافيست ، كلي گفتم:  ، گفت ولي آمرانهآرام  اش ،
ناپسري همتايش  . مي داد ، گوش ، بدون اينكه اين نطق طوالني را قطع كند سرهنگ ادواردز

مرگ  مورد را ، در ن فيروزعليرا با چشماني سرد و جستجوگر بررسي مي كرد و داستا
درآن مالقات كوتاه  بسياري مطالب ديگر كه فراست معشوقه عرب فراست ، به ياد مي آورد و

 و ! ماجرا بودآن  مسئول پس مايوي جوان . ، گفته بود دفترش داشتند و بي نتيجه اي ، كه در
مقابل  دندان در و چشم مقابل چشم در،  هفراست داشت مطابق سنت انتقام قديمي و وحشيان

براي يك شهوت موقتي ،  را كه فراست مردي نبود كه سرشآنجا  عمل مي كرد و از، دندان 
پست و بي معني وجود  ، هيچ دليل ديگري براي چنين عمل ، به خطر بيندازد به خاطر زني

زيادي صريح و رك و  مخصوصاً زني مثل خانم هيرو هوليس كه طبق نظر سرهنگ ، . نداشت
  . گيرد ، تا جزو تلفات زنانه قرار وار بود مرد

، هيچ دليلي براي حمايت از  با هم قابل مقايسه بداند تمورد را نمي توانس علي رغم اينكه دو
مي  . ، نداشت شدن يك زن بي گناه تمام شده بودي نباوحشيانه اي كه به بهاي قر انتقام



،  خانه دلفين ها را تنها تفريحي جالب بداند شايد بشود مايو را ، به دليل اينكه زني از انديشيد
مشت  ز شالق ياابخشيد ، اما بايد حرفي هم براي طرف ديگر ماجرا گفته مي شد ، اگر فراست 

ريخته بود ،  بر سرش خود درمقابل اين مرد جوان استفاده كرده بود ، يا حتي اگر خدمه اش را
 انتخاب كرده بود اين اسلحه اي كه فراست، ولي  سرهنگ به هيچ اعتراضي ترتيب اثر نمي داد

  . كم كند غيرقابل بخشش بود و هيچ دفاعي نمي توانست پستي اين كار راكامالً 
انداخت و  هوليس نگاهي با عدم تأييدآقاي  ، به سراپاي ناپسري خوش تيپ سرهنگ ادواردز

نخواهيد افتاد  متمايو ، براي اجراي قانون بدست خودتان به زحآقاي  شما: با خشكي ، گفت 
كند ، او را مسئول  من به فراست اخطار داده بودم كه اگر يك نمايش ضد اروپايي ديگر بروز .

و قصد دارم به قولم  خواهم دانست و نظارت خواهم كرد كه بدون محاكمه به دار آويخته شود
د من هم صبر كني:  و گفتآمد  ، ولي كليتون ، جلو سرهنگ چرخيد كه خارج شود.  عمل كنم
  . مي آيم

نگراني شما رادرك مي كنم ، ولي بايد كامالً !  خواهش مي كنم: سرهنگ مكثي كرد و گفت 
كمك به خانم هوليس كمك كنيم ، موضوعات مهمتري  برايمستقيماً  بگويم كه ما نمي توانيم

  . قرار گيرند وجود دارند كه بايد اول مورد رسيدگي
؟ آيا جداً مي  مهمتر باشد نجات او از دستهاي يك هرزه چه كاري مي تواند از! خداي من -

؟ وقتي كه  سخنراني كنيد بيفتيد و چنين موقعيتي قصد داريد دور شهر راه خواهيد بگوييد در
  ؟ هر دقيقه اي ارزش دارد

چند دقيقه تأخير  اين زمان ، متأسفانه بايد بگويم در: بلندي گفت  سرهنگ ادواردز با صداي
وضع خانم هوليس بوجود  ن تغييري درايا حتي چند ساعت تأخير چند و . ندارد بيشتر تأثيري

وظيفه اوليه من  و شايد براي ساكنان شهر ، تفاوتهاي عمده اي داشته باشد ولي . نمي آورد
قصددارم ستوان الريمور را براي دادن اولتيماتومي به صاحبان كشتي  . مي باشد نهاآنسبت به 
به  .روز عصر فرصت دارند خدمه خود را جمع كرده ، جزيره را ترك كنند كه تا ام ها بفرستم

هايي كه  ، او تمام مردان و هر تعداد از بلوچي اينكه پيام را دريافت كرده و قبول نمايند محض
فراست  هوليس و دستگيري ، را برداشته و براي آزاد سازي خانم داده شوند از ساير پستها

بگويم كه  كافي نيست و يا سنگدالنه مي باشد ، بايد به نظر شمااگر  .رهسپار خواهد شد 
مي  يك وظيفه عمومي مي باشد ، اگرآن  متأسف هستم ، اما اين موضوع فردي است و

  . در كنسولگري من حاضر باشيد ، تا يك ساعت ديگر به منزل فراست بياييد خواهيد همراه ما



اگر شما هم با  روم و ميآنجا  ن بههمين اال من . ددست شما درد نكن: كليتون شعله ور شد 
حداقل نيم دوجين  مي توانم! يند امن نمي آييد ، مطمئن هستم كه عده زيادي هستند كه بي

فكر !  لعنتي . شوند مردان سفيد پوست پيدا كنم كه بسيار هم از همراهي من خوشحال مي
  ؟ كنم كرديد من حتي يك ثانيه ديگر صبر مي

، اما اميدوارم كه تجديد نظر  من هم همينطور رفتار مي كردم احتماالًبودم  شما موقعيت اگر در-
نيم دوجين مرد سفيد پوست نمي توانند كار عمده اي عليه يك دوجين يا حتي  كنيد ، چون

انجام  ، افرادي كه درون خانه اي ، كه براي دفاع ساخته شده ، سنگر بندي كرده اند بيشتر از
.  ، بلكه شايد مقداري ضرر هم برسانيد ها كار مفيدي انجام نخواهيد دادتنه شما ن . دهند

از  وقعيت خانم هوليس ، بدون اضافه شدن تحقير اهانت اينكه بداند تمام اروپاييان جزيرهم
، براي  غيبت مي كنند ، به اندازه كافي بد هستآن  آنچه بر سرش آمده آگاه هستند و درباره

است و اگر  ، بهتر شده ، هر چه تعداد كمتري از ماجرا باخبر شوندخاطر خانم هوليس هم كه 
تنها  . نشنوند در ميان خود نگاه داريم ، شايد بتوانيم ترتيبي دهيم كه ديگران ما موضوع را

نقشش درآشوب ،  به دليل مطلبي كه مي شنوند اين است كه الريمور و مردانش ، فراست را
  . را همراهي كنيد ما م صبر نماييد تا زماني كه بتوانيدتوصيه مي كن .دستگير نموده اند 

با شما موافقم ، :  گفت ، يل هوليس بدون اينكه به ناپسري اش فرصت پاسخ دادن بدهدئناتا
  . هيچ دليلي وجود ندارد كه بد را بدتر كنيم

وشايد اين خودش خوش شانسي باشد كه ساير اروپاييان گرفتار مسائل خودشان !  دقيقاً-
اينكه بتواند توجهشان را به  زاين لحظه توجهي به امور ديگران ندارند و قبل ا در ستند وه

 شود را مي توان بهآشكار  بعداً و هرچه ، خانم هوليس برگشته اندد مسائل معطوف كنن ساير
  . مايوآقاي  بعداً خواهيم ديد را پس شما . كرد عنوان شايعه اي نامناسب رد

دان هم به دنبال سرهنگ  .هوليس تكان داد و از درخارج شد اي آق به سوي سرهنگ سري
   . روانه شد

ستوان  ، يك نيروي قوي از ملوانان نيروي دريايي و بلوچي ها ، تحت فرمان دوساعت بعد
قبرستان  كليتون مايو ، راهي خيابان خلوت كنارآقاي  الريمور و همراهي سرهنگ ادواردز و

،  كرده بود ، درميان منازل اعراب ايجاد احه اي كوچك و سبزمتروك پرتغالي ها شدند كه و
 مهاجمان بر مقابل در يك بچه كوچك ، كه پايش را ، غير از مستخدمان و دولفينها هخان در اما

به هيچ  ، بشدت گريه كرد و مادرش را صدا كرد و خارج نشدندآنها  زمين كوفت و وقتي
اظهار بي  مورد غيبت ارباب خانه مستخدمان در .نمي شد ، كس ديگري نبود آرام  عنوان هم



حتي  ويراگو طي سه روز گذشته هنه هيچ يك از خدم اطالعي كردند و گفتند كه نه او و
خليج رفته  يامومباسا  خيال كرده بودند كه كشتي به سمتآنها  ، پس نزديك منزل هم نبوده اند

كارهايش هيچ  مورد در ان بگذارد ودرميآنها  و اينكه ارباب عادت ندارد امور خود را با
  . اطالعي ندارند
بازگشت ، جايي كه اطالع يافت  منزل گماشته و به لنگرگاه دم دري نبانگه ستوان الريمور

است ، ولي هيچ كس نمي  روز پيش به سمت درياي آزاد جنوب لنگر كشيده ويراگو دو
  . توانست بگويد كه به كجا

  
***  

  
 ه بود وت، او را چنان محكم گرف بود نه روريرئلوب  مين برداشت ،ز كسي كه هيرو را از روي

، هيرو توانايي هيچ كشمكش  سنگين خفه كننده اي كه رويش انداخته بودند پتوي نيز به واسطه
ي كه بخش اعظم انرژ داد ، نداشت ، چرا ساير شرايط بود انجام مي اگر در كه ،وحشيانه اي 

  . ي شدنفس كشيدن م اش صرف تالش براي
لحظه اي بعد مثل  . كجا ببرند هيرو به محض شنين صداي امواج ، فهميد كه قصد دارند او را به
را زمين نهادند و توانست  او يك تخته فرش روي شانه كسي قرار گرفت و وقتي باالخره

 گرچه اين بار . بود ويراگو كشتي ، يك بار ديگر در خودش را از پتوي خفه كننده خالص كند
گشته بود كه نورش از روزنه  يك انبار كوچك و تاريك حبس ، بلكه در كابين كاپيتان نبود در

   . مي شد بگذارد تأمينآن  كوچكي كه حتي يك ميمون هم نمي توانست از
كجا مي برندش  حاليكه كشتي در دريا پيش مي رفت ، ساعتها گذشت بدون اينكه بداند به در
ازدست داده است  عقل خود راروري فراست  اين بداند كه ؟ فقط مي توانست دليلش را چرا و

 اصالًفكرش نرسيد و  هيچ دليل ديگري به .فديه بگيرد آنها  و خيلي دير هوس كرده است از
ديدن يك بشقاب غذا ،  از . به ذهنش خطور نكرد كه شايد اين حمله اي بر پاكدامني اش باشد

كه مدتي دراين محل  شت و حاكي از اين بوددار و يك ليوان كه روي زمين قراآب  يك تنگ
  . شدي نبامحدود خواهد ماند ، بسيار عص

كه فقط يك محل براي نشستن وجود داشت ، بخش اعظم روز را آنجا  او به غذا دست نزد و از
اولين  تر مي شدو مدام آنچه قصد داشت درباتي هر ساعت عص نشست و با گذشتآن  روي

عصر  اين موقعيت تا اواخر . خود تمرين مي نمود با بگويد را تموقعيت ممكن به روري فراس



 . او ديگر در ويراگو نبود ، بلكه به خانه سايه دار منتقل شده بود پيش نيامد و درآن موقع هم
افتادن لنگر را شنيد ، با توجه به قدرت باد ، فكر كرد كه بايد به ساحل  يوقتي هيرو صدا

فهميد كه ابتدا براي گول زدن ديگران راهي جنوب شده و بعد از  اًبعد ولي . باشد قا رسيدهيآفر
 ، كمي بعد از صداي افتادن لنگر . مسير داده اند راز ديدرس ، به سمت كيواليمي تغيي خروج

تمام قد  ، هيرو با مناعت و تكبر . چرخيد قفل و كليد در صداي قدمهايي به كابين نزديك شد
نه كاپيتان  ، زادش كردآاين جمعه بود كه  چون . ناگفته ماندند ولي كلمات در زبانش . ايستاد
چنان لبخند خوشحالي بر لب  . به ساحل حاال خانوم ميرن : جمعه به انگليسي گفت . ويراگو
مسئله ي شريرانه اي در موقعيت كنوني  ورده بود و هيچآگويي خبر خوشي برايش  ، داشت

  . وجود نداشته است
باغ خانه  . به رنگ طال و گل رز بودآسمان  ابرها پراكنده شده و ه بود وخورشيد به افق رسيد

ماده مي شدند و عطر گلها آي پرندگان بود كه براي استراحت شبانه  پر از نغمه ، ي سايه دار
اما هيرو چشمي براي ديدن زيبايي ها نداشت و توجهي  . سنگين كرده بود را بعدازظهر هواي

هيرو  . قاي پاتر ديده نمي شدآهيچ اثري از كاپيتان فراست يا  . كرد نمي به پرندگان و گلها
قاي پاتر با آ ، براي اولين بار در تمام سالهايي كه با هم بودند ، خاطر او خبر نداشت كه به

اگه مي خواي روز رو  ، من تحمل نمي كنم : باتي گفته بود . كاپيتانش دعوا كرده بود جديت با
ولي  ، با رضا و رغبت كمكت مي كنم ، ه ي هرزه ي عياش سياه كنيچشماي اون تفال پيش

كرده تقصير خانم هيرو نبوده و نمي گذارم تالفي كاري كه مردش كرده رو سر  كاري كه اون
ولي يه همچين حرومزاده  ، خودت هم خوب مي دوني ، من يه قديس نيستم ... بياري اون در

  . هم نيستم ي پست بي شرفي
او را ترك  ، انداخته دت طوالني به او خيره شده بود و بعد شانه هايش را باالي براي مررو

به تمام زبان نفرين  اكنون شكست خورده ، باتي كه اميد داشت او را خشمگين كند . نموده بود
باتي با خود مي گفت كه  . داد شپز كشتي تسكين ميآمي فرستاد و خودش را با دعوا كردن با 

 مي كرد يا مست مي نمود تا شايد احساساتش را با يك ضربه ي مشت خالياگر تنها مي شد 
از دست  ، زهره به خود گرفته است نگاه سخت و يخ را كه از لحظه ي شنيدن خبر مرگآن 

در برابر هر تحريكي تاكنون مقاومت  اما او . وردآمي داد و تعادل خود را دوباره به دست مي 
الكل ظاهراً  ولي ، بي اعتدال نوشيده بود شته به طور مداوم وكرده بود و گرچه طي هفته ي گذ

باتي  . اينكه خشم سردش را شديدتر نموده بود جز ، نتوانسته بود هيچ احساسي در او برانگيزد
از گفتن كلمات بدتر  ، در عين حال ! مزخرف كله گنده ي مغز خشك : زير لب مي غريد



مدت خود را زير عرشه و خارج از ديد مخفي  تماماجتناب مي كرد كه مبادا هيرو بشنود و 
  . بيفتد كرد كه مبادا چشمش به چشمان هيرو

در زنگبار  خانه ي بزرگ ديگريهر مشابه خانه ي دولفينها يا  ، تزيينات داخل خانه سايه دار
در چهار  . بود يك حياط بزرگ باز كه دور تا دورش را ايوانهاي ستون دار فراگرفته . بود

ايوان را به ايوان  هني قرار داشت كه هرآپلكان كنده كاري شده با نرده ي كوتاه  ، ياططرف ح
بسياري جهات شبيه  از ، راهنمايي كردندآن  اتاقي كه هيرو را به درون . بعدي وصل مي كرد

اتاق توسط پرده پوشيده  غير از اينكه درگاه اين ، اتاقي بود كه در خانه ي دولفينها ديده بود
علي رغم اينكه صداي  . شد بر پشت سرش بسته و قفل ميتبلكه دري محكم و س ، شدنمي 

سه  . بيشتر عصباني بود تا ترسيده او ، چرخش كليد را شنيده بود و مي دانست كه زنداني است
اي بزرگ با قاب طاليي پوشانده بود كه  ينهآديواري از اتاق را  . رو به دريا باز بودند ، پنجره
منعكس كرده و بزرگي اتاق را دوبرابر مي  و نوك درختان و درياي پهناور راان آسم تصوير
قرار داشت و همينطور چندين ميز  تخت بزرگي با پشه بندي به دورش ، در اتاق . نمود

زمين  ، ، به جاي قالي كاري شده كوچك منبت كاري شده و دو صندلي از چوب صندل كنده
كه به يك دستشويي سنگفرش  نسوي اتاق قرار داشتآدر در ديگري  ، پوشيده از حصير بود

  . ولي قفل بود ، داشت نطرف دستشويي وجودآشده باز مي شد و گرچه در ديگري هم 
 كامالًآنجا  كه فرار از به سمت پنجره ي وسط رفت و به باغ نگاهي انداخت و متوجه شد هيرو

نداشت و با پريدن از لبه ي  اييچون ديوار بقدري صاف بود كه هيچ جاي پ ، بي فايده است
هيرو برگشت و  . فاصله داشت به بالكن سنگي دور خانه مي رسيد كه سي پا از اتاقش ، پنجره

 . شد كه پتويي وجود ندارد متوجه ، متفكرانه به پشه بند و ملحفه هاي تخت نگاهي انداخت
لحفه ها هم به اندازه ي و م با خود انديشيد كه پشه بند توانايي نگه داشتن وزنش را ندارد

امكانش وجود داشت  ... كند و بعد را نصفآنها  اما به كمك چاقو مي تواند ، كافي بلند نيستند
توانست كمي غذا بخورد و با  ، شد وقتي جمعه با المپ و سيني غذا وارد پس با دلگرمي ،

ل است كه در زنگبار مربوط به اين اصحتماً  ، متقاعد شود كه غيبت كاپيتان فراستآرام  فكري
ولي هيرو  ، نداردآن  چاره اي جز پرداخت احتماالً عمو نات . مانده تا براي فديه مذاكره نمايد

زاد نخواهد ماند كه از بهره ي آفراست گرفتار شده و  به خود اميد داد كه باالخره كاپيتان
حتماً  ، دنيا همحتي در چنين بخش بي قانوني از  . ببرد نامشروعش براي مدت زيادي لذت

به دليل  ، اگر تا كنون نتوانسته اند او را براي ساير جرايمش ربايي جرم بزرگي مي باشد وآدم 
اين بار ديگر كمبودي نخواهند داشت ، عمو نات و سرهنگ  ، بيندازند به دام ، كمبود مدرك



دت خواهد لماداشته باشند كه حداقل مجازاتش يك زندان طويل  ادواردز مي توانند اطمينان
سلول محدود و عذاب آور ديد ، درست مثل تحقيري كه امروز  بود و وقتي خود را در يك
اين توهين همچنان عذابش مي داد و هيرو كم  . حقش استكامالً  براي هيرو فراهم كرده بود ،
فداكارانه اش كه او را براي مالقات دختر كوچك بدبختش در خانه  كم داشت براي انگيزه ي

را سخت تر مي كرد و از  شاو مي بايست قلب. خورد  بود افسوس مي ولفينها هدايت كردهي د
  . خواهد دانست كه چه كندآينده  در. اجتناب مي نمود  هر چه به او مربوط مي شد

كرده و با لباس زيرش به جاي لباس خواب به  هيرو مي خواست چراغش را خاموشي
بعد از چند دقيقه  . ديگري از بيرون شنيد صداي رختخواب برود كه صداي شيهه ي اسبي و

در  . چرخيد و اين بار اين خود روري بود صداي پايي در پلكان شنيده شد و كليد در اتاقش
سكوت براي مدت طوالني به او خيره  تكيه داد و درآن  را پشت سرش بست و پشتش را به

هيچ نگفت  . ه بود بگويد نگفتكرد حرفهاي تندي را كه حاضرآن  هيرو هم هيچ يك از . شد
 يكرد ، با يك ترس ناگهان چون ناگهان ترسيد و وقتي باالخره روري به سمت او حركت

  . ناكرمست و خط،  متوجه شد كه روري مست است
مثل اينكه روي يك عرشه ي كشتي در دريايي . كرد  بي ثباتي حركت مي باعمداً  روري

مي كشيد و حرفهايي زد كه هيرو عمداً  مان اندازهرا هم به ه صدايش . طوفاني حركت كند
 دروغ بود ! امكان نداشت كه كلي چنين كاري كرده باشد . نكرد حتي يك كلمه اش را هم باور

 اگر داشت به او مي . البته كه در شهر اتاقي كرايه نكرده بود ! جويانه يك دروغ پست و كينه، 
 گفت ، باالترين طبقه ي منزلي در بن بستي يكاپيتان فراست م . ميدانست عمو نات .گفت 
جايي كه از دوستان خاص منتخبش پذيرايي  .دري مجزا رو به خيابان داشت  كه پلكان وآرام 
 مالقات ميآن  يسوت را درتمحلي كه ترز ، خصوصي خود را انجام مي داد  كند و كارهاي مي

  ... ديگر كرد و زنهاي
را سفارش آنها  چه كسي اصالًخيال كردي  ؟ سي فروختمتفنگها را به چه كآن  خيال كردي-

 كسي تو را از وقتي شنيد چهحتماً  . ي منورالفكر نيكوكار تو ، خود اوآينده  شوهر ؟ داده بود
نمي خواست  بيخود نبود كه . گرفته و در كدام كشتي بوده اي از ترس و خشم كبود شدآب 

در مورد من  و شرط مي بندم بدترين مطالب راخود يا ناپدري اش براي تشكر از من بيايند 
  ! گفت كه تو هم تالش نكني

  . گويي دروغ مي ... دروغ مي گويي-



در  به من قيمت خيلي خوبي داد ولي. معامله سود برد آن  رازش بپرس چقدر د ؟ راستي-
 از . ورد هيچ بودآمقابل آنچه خودش از فروش مجددشان به برغش و طرفدارانش به دست 

اند و  اسلحه هاي بي فايده پول دادهآن  اني بپرس كه چقدر برايثستان كوچولويت در بيت الدو
 . گرفت خيال بكن كه كليتون شريفت نمي دانست براي چه منظوري مورد استفاده قرار خواهند

كار  ترز اين ؟ دانست كه ترز به دنبال چيست او مدتهاست كه معشوق ترز است و بخوبي مي
فرانسوي  بدون اينكه ترقي روز افزون مزارع ،كرد  ايه گذاري شكر شوهرش ميرا براي سرم

كرد ، فقط پول و  در بوربون و ريونيون را در نظر بگيريم اما كليتون مايو اين كار را براي پول
  . نه هيچ چيز ديگري
 دروغ ميگويي ، يا شايعه ي تحريف شده اي حاال ديگر مطمئن هستم كه :هيرو بي نفس گفت 

يك قصه ...  اروپايي يا كسي از يك كشتي يكي از تجار ، يدر مورد كس ديگري را شنيده ا
  ... او . او به پول نياز ندارد، نمي كند  كلي حتي در خواب هم چنين كاري...  ي بازاري

مطمئناً  مورد نياز داشتنش خبري ندارم اما من در : روري خنده ي كوتاه و زشتي كرد و گفت
برايش برده هم خريده و  . كرديم هم معامله مي اولين باري نبود كه با. مي آيد  خوششآن  از

دليل تنفرش هم از عاشق برده گير  . وردآ به دستآن  منتقل كرده ام و پول خوبي هم از
دور و بر منزل شما پرسه بزند شايد مطلبي  تنها ترس از اين است كه اگر دان زياد، خواهرش 

  . دستگيرش شود
 و !... چون مطلع هستي كه از تو بدش مي آيد و متنفر است ؟ ميزني اني چرا اين حرفها راميد-

  ! ميداني كه دوست دارد تو را از جزيره بيرون كنند چون ... از همه برده دارها
از من بدش رسماً  قرار بود . زماني جزو قرار داد ما بود اين. دانم كه از من متنفر است  مي-

باعث مي شد  . بيندازد كه خواهان بيرون انداختن من از جزيره است بزرگي راه شبيايد و نماي
كرد كه مشغول چه كاري  چون اگر ناپدري اش لحظه اي شك مي كه احساس امنيت كند ،

اما تنفر ظاهري . كرد  گرداند و ديگر هرگز با او صحبت نمي برمي مريكاآاو را به فوراً ،  است
دانست كه  چون مي .كشيد  كرد خجالت مي از كارهايي كه مي وناش به حقيقت تبديل شد چ

اوه ، از من  . مطمئن نبود كه من حرفي نخواهم زد من به خوبي مي شناسمش و هيچوقت
دانم چرا بايد به آنچه مي  كسي هستم كه مي من . طبيعي استكامالً  خيلي بدش مي آيد ،

   ! ش را مي پردازد و او مي پرداختپول كند اهميت دهم تا زماني كه گويد يا فكر مي
پس ، برده ي عرب است و يك كنيز  فكر كرد كه چون او يك دختر. كند  ولي اين بار فرق مي

براي لذت كثافت خودش استفاده كند و  مي تواند زهره را در خيابان بدزدد و از او چند روزي



اال مي فهمد كه وقتي خب ح . بيندازدش بعد با يك مشت پول براي خريد سكوتش به بيرون
قيمت مورد رفتار قرار بگيرد و با كيفي  همسر خودش از خيابان دزديده شده و مثل يك زن بي

برايش برگردانده شود چه احساسي به او دست ،  پر از پول به عنوان غرامتي براي تجربه اش
ارد كه با تو منصف اما دليلي ند . غيرمنصفانه براي تو ؟ نه غيرمنصفانه است ، مگر . خواهد داد

  ؟ مادر عامره منصف بود با ... عاشق محترمت باآن  مگر ،باشم 
تو  ...كند  كلي چنين كاري نمي...  داري اشتباه ميكني :هيرو ، نفس نفس زنان زمزمه كرد 

  ... دروغ ميگويي ! مستي
و و اتالف وقت است آمد  هيچكس به كمكش نخواهد دانست كه بايد جيغ مي كشيد ولي مي

نياز داشت ، براي اينكه برايش دليل بياورد و در آن  اتالف نفسي كه براي كارهاي ديگري به
  ... فايده بود كه به همان اندازه بي ،نهايت بجنگد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 

ت    مھ و   ل 



بي آآسمان  و صفايآرامش  شني وو رو صبحگاهي به صافيآفتاب  در آنسوي پنجره ،
بغبغو كرده و آرامي  كبوتري دم طاووسي به بود و در چهارچوب پنجره تابستانهاي نيوانگلند

هيرو با آشفتگي فكر كرد كه در  . مي آراست مي خراميد و بالهايش را در زير نور خورشيد
 به نظر قديمي مي آمدچقدر . داشتند ، هجده عدد  هوليس هيل هم از اين كبوتران دم طاووسي

دوري ديروز كه ناگهان گويي با خليجي غيرقابل  درست به! چه مدت زمان غيرقابل تحملي  .
هاي  و پهناوري همان فاصله بود كه او را از صبح خليجي كه به عمق ،گذر مسدود شده بود 

  . سفيد دور نموده بود كبوترانآن  تابستاني دوران كودكي اش و
بود و به صداي كبوتر گوش  رام دراز كشيدهآ . كرد بود و االن هم گريه نميديشب گريه نكرده 

و امنيتي كه در پشت آرامش  كرد و به منزل پدرش و صلح و بي نگاه ميآآسمان  به . داد مي
  . ديگر از دست داده بود و امنيتي كهآرامش  صلح و ،سر گذاشته بود فكر مي نمود 

 افريقآبه  تانجام دهي الزم نيس خواهي كاري براي مردم مي پسر دايي جوشيا گفته بود كه اگر
ح وجود دارد و اگر مردم اصال بروي ، همين جا در پشت خانه ي خودت مسايل زيادي براي

چشمان خودشان قرار دارد رسيدگي  قبل از تغيير دادن احوال همسايگانشان به آنچه در مقابل
ح كردن در كشور اصالبراي  تي ديگر مشكليوق . وضع همه بهتر از اين خواهد شد،  كنند

 بگويي كه چه بايد بكنندآنها  به را براي ديگران شروع كني واصالحات  خودت نبود آنگاه بايد
ديگران بهتر است و  كه خودش از هر ملتي مطمئن است. در دنيا هميشه دخالت وجود دارد  .

  . تقليد كنندآنها  و از الگوهاي خود را ترك كرده، بشدت عالقمند است ساير ملل 
 . ان كمك نمايندشهمسايگان همه بايد تالش كنند كه بهمطمئناً  اما: هيرو بحت كرده بود كه 

  . است ، خودخواهي محضآدم  تنها بهبود دادن وضع پشت خانه ي خود
  . شايد ، ولي عاقالنه است-

سيار هم بضرر ، كه هيچ  انجام نداده بود كار مفيدي در زنگبارمطمئناً  چون، شايد هم بود 
چون مردم اينجا مردم خودش نبودند و طرز  نه به دليل نداشتن نيت خير ، بلكه . رسانده بود

را آنها  العملس پس نمي توانست عك، فهميد  فكر و روش استدالل و احساساتشان را نمي
ستقيم و بيراهه اصرار ورزيد و از راههاي غير م ولي او همچنان به آمدن به اينجا، حدس بزند 

  ! به اينجا رسيد ...ها به 
لي از اين قبيل ئمسا. هم براي او آن  و ... كرد كه اتفاق افتاده باور نميكامالً  هم حتي اكنون

 براي برده ها و صيغه ها ، براي كساني كه شرح حالشان را در . براي ديگران اتفاق بيفتد شايد
در حال  هم در قرن نوزدهم كه قرنيآن  نه براي او وكتابها خوانده بود و يا زنان حرم ، اما 



زنان حرم  كه تنها چندي پيش براي سبراي هيرو هولي . پيشرفت و آزاد از بند خرافات بود
احساسي  كرد و نگران بود كه چگونه به آغوش مردي تسليم مي شوند كه هيچ دلسوزي مي

كوفتگي  ي دانست و اين دانش برايشخب ، اكنون به خوبي م،  جز ترس و تنفر را القا نميكند
پنجره ي باز  بي رمق بود كه حتي با علم به اينكهآن  و درد به همراه داشت و چنان از شوك

آن  شايد دوباره با به او امكان فرار مي دهد و راهي براي جلوگيري از تنگناي ترسناكي كه
نميخواست هيچ كاري  دلش .استفاده كند آن  نمي توانست از،  روبرو شود را پيش رويش دارد

  ... دراز بكشد و فكر نكندآرام  انجام دهد جز اينكه
و با آمد  پنجره بال گشود و پريد و نسيمي گرم از پنجره هاي بي پرده به درون كبوتري كنار
ناگهان اين صبح  . وردآميخك و شكوفه ي پرتقال و صداي امواج را به ارمغان  خود عطر

محل  . از خانه يا چيزهاي آشنا نداشت بلكه نشان از استوا داشتهيچ اثري  درخشان ديگر
خشن و بي قانون بودند ، هر چه مي خواستند بر آن  و خارجي كه مردان در غربيه و و حشي
 چه اراده مي كردند انجام مي دادند و زندگي و شرف و آبرو را بي قيمت مي مي داشتند و هر

  . دانستند
بود كه بايد انجام  را نه تنها تالشي براي حركت يافت بلكه تالشيآن  نشست وآرامي  هيرو به
آنسوي پنجره آسمان  بماند و از الي پشه بند بهآنجا  چون نمي توانست براي هميشه، مي شد 

ي رفتن خواهد داد ، چون  البد اكنون ديگر به او اجازه . خيره شده و افكار بيهوده اي بنمايد
بود ، انتقام گرفته آن  مسبب ، بلكه انتقام شخصي روري فراست اگر گرفتش براي فديه نبوده

  . نگاه داشتن او وجود نداشت شده و هيرو ديگر به درد نمي خورد ، پس ديگر دليلي براي
داشته است كه دست به چنين عملي  روري زهره را بسيار دوست ميحتماً  هيرو فكر كرد كه

و چنين غم انگيز از دستش  ست داشته باشيوحشتناك است كه كسي را اين چنين دو . زده
برايش عزاداري كرد ،  خودش هم پدرش را بسيار دوست مي داشت و از دستش داد و . بدهي
ديشب روري را به  . دادن نوع ديگري از عشق بود و نوع ديگري از ، از دست، آن  ولي

مي دانست كه حداقل  گذشته دروغگويي متهم كرده بود ولي اكنون در روشنايي روز با فكر به
او كه مادر فرزندش هم  پس به دليل عشقش به . بايد در مورد مرگ زهره راست گفته باشد

شروع به مشروب  تعادل رواني روري دگرگون شده و، بوده است و مرگش و نوع مرگش 
در مورد كلي  ولي. خوردن و توطئه ريزي براي اين انتقام وحشيانه و بي معني كرده است 

 . بوده استآن  كس ديگري مسئول  لماًسكلي هرگز چنين كارهايي نميكرد و م .كرد  ه مياشتبا
چگونگي اين اشتباه  فهم . ديشب سعي نموده بود كه اين را به او بگويد اما گوش نكرده بود



بودند و وقتي ن نه خودش و نه كشتي اش هنگام وقوع حادثه در زنگبار . بسيار ساده بود
واقعه را شنيده  ه ي تحريف شده در مورد نقش يك سفيد پوست ناشناس دربازگشته ، يك قص

يك فروشنده ي  احتماالً . است و بعد قصه توسط يكي از دوستان فاسدش بازگويي شده است
و فعال برده  محلي برده كه كينه اي عليه هيرو داشته ، چون مي دانسته او مخالف سرسخت

دهنده اي  آزار به داستان با توصيفاتعمداً  ي شود ،داري است و اينكه قرار است همسر كل
نامطبوع ، به  تجربيات . شاخ و برگ داده و نامزدش را مسئول اين فاجعه معرفي نموده است

 دروغ مي، ميان باشد  هيرو ياد داده بود كه مردم بي وجدان چگونه زماني كه نفع خودشان در
را ساخته كه آنها  يا خودش، ي اموري فراست اما در مورد ساير اتهامات وحشيانه  . گويند

از نام كلي سوء  كسي -كه احتمالش بيشتر بود  -خويشتن را بيشتر محق نشان دهد و يا 
و يا شايد  - نداشت  كلي هيچگاه به ترز اعتماد ! مادام تيسوت احتماالً -استفاده نموده است 

كامالً  هيرو . بود پوششي عاليبرايش  ؟ هم بالورام كه اسلحه در انبارش مخفي شده بود
  . صحبت نكرده است يتون خودش هرگز حتي يك كلمه هم با كاپيتان ويراگولمطمئن بود كه ك

از لباسهايش نديد ، پس  و به اطراف اتاق نگاهي انداخت اما اثريآمد هيرو از پشه بند در
هنوز  . رفتپنجره  ملحفه ي تخت را برداشت و به دور خود پيچيد و به سمت ميز كنار
نكردند چون گرسنه  باقيمانده ي غذاي ديشب روي ميز بود ولي حتي ميوه ها هم او را وسوسه

 ريخت و مثل اينكه براي خودش يك گيالس از شراب قرمز تند . تنها تشنه اش بود . اش نبود
 . قويتر يافت كمي سرش را سبك كرد و خودش را، را نوشيد و بعد يكي ديگر آن  باشدآب 
در مقابل آينه  . افتاد كنار ميز كه برگشت چشمش به تصوير خود در آينه ي زنگدار بزرگ از

يك بار ، هفته ها  . شد توقف كرد و به خودش درست مثل اينكه به غريبه اي نگاه كند خيره
 اما زني كه اكنون در، نگاه كرده بود  پيش ، به غريبه ي بي تناسبي در آينه كابين كشتي ويراگو

هاي موهايش را شانه زده بود و مطابق  با دختري كه صبح روز قبل حلقه اصالً، لش بود مقاب
كنسولگري آمريكا بر سر نهاده بود  عادت كاله سواري اش را در مقابل آينه اتاق خواب

  . تفاوتي نداشت
شب قبل هيچ تغييري در ظاهرش نداده بود و اثري بر صورتش  به نظر هيرو فوق العاده بود كه

با بهره گيري از اين تجربه ي تلخ بايد مسن تر  . عوض ميشد بايد شكلش . اقي نگذاشته بودب
هماني مانده بود كه دقيقاً  اين خودش يك توهين بود كه . رسيد و لكه دار و زشت به نظر مي

دختر درون  . براي اولين بار در زندگي اش بدن خود را بررسي نمود ملحفه را رها كرد و . بود
آينه ي لكه دار  . لي بودچباريكي ونوس ايستاده روي صدف ، در نقاشي بوتي ه به بلندي وآين



به  . يك رويا، يك تصوير باشد واقعاً  غريب و غيرواقعي داده بود ، مثل اينكه به او حالتي
توجهش به تصوير خود در آينه صداي چرخش كليد را در قفل نشنيد و اين يك حركت  دليل

فوراً  . ينه بودآ، كه توجهش را جلب كرد ، چون ناگهان كس ديگري هم در صدا  بود ، نه
  . دور خود كشيد و محكم نگه داشت ملحفه را به
غيرضروري كامالً  ولي در اين شرايط ، ژست بسيار جذاب و باكره گونه اي بود : روري گفت

  . است
هميد كه هيچ يك از تمام به او خيره شد و ف هيرو به سمت او برگشت و براي يك دقيقه
شدن با روري در روشنايي روز بروز دهد را در  احساساتي كه انتظار داشته در دوباره روبرو

پايان گرفته بود ، ياد شايد مشروبي كه  شايد گنجايش احساساتش . خود حس نمي كند
فايده اي چون خجالت يا خشم براي آنچه  نوشيده بود زرهي موقتي در برابر احساسات بي

فقط اين حرف را  : گفتآرامي  به . بود شده، را پس گرفت آن  ي داده و اكنون نمي توانرو
  . ميزني چون از خودت خجالت مي كشي

وقت فكر نميكردم وقتم را براي افسوس خوردن براي كاري كه كرده ام و نمي توان  شايد هيچ-
پشه  ... ندارد هم واقعيتكامالً  هولي البت ...اشتباه ميكردم و ظاهراً  اما . داد تلف كنم تغييرش

با عالقه ي  بند را كناري زد و روي تخت نشست و سرش را به ديوار تكيه داد و هيرو را
به  خشم . دستهايش در جيبش بود و صورتش ديگر فشرده و محكم نبود . خاصي نگاه كرد

يا  د يافته وكرد كه گويي از تب بهبو همان سرعتي كه آمده بود تركش نموده بود و حس مي
فشار مي  باالخره خود را از زير بار خرد كننده اي كه به طور تحمل ناپذيري روي شانه هايش

شالق  در تئوري ، افسوس ميخورم كه چرا تو را : متفكرانه گفت . ورد خالص كرده استآ
با  خور كليتون مايو كردم ، چون باتي حق داشت و كار كثيف و غير قابل بخششي بود اما

 نمي، وري لذت بخش شود آنچه كه به طور تعجب آاقت نمي توانم بگويم متأسفم ، چون صد
 س بفرستم ، گرچه بايدپكنم تو را بايد برايش  فكر مي . تواند موضوع قابل افسوسي باشد

 هنوز هم مي خواهي با او . در شوره زار مي ماندآب  درست مثل ريختن . بگويم حيف است
  ؟ ازدواج كني

  ؟ چطور مي توانم ...؟ االن-
هرزه آن  بهتري ازآدم  تو شايستگي . به بار آمد پس باالخره يك نتيجه ي خوب از اين كار-

  . ي دو روي مزور را داري



هيچيك از حرفهايي كه زدي ،  . درك نميكني : صدايي يكنواخت و بدون خشم گفت هيرو با
 و تغيير دهد ، يا كاري كند كه آرزويمايآقاي  بزني ، نمي تواند نظر مرا نسبت به يا بتواني

 ، اما او ديگر مايل به ازدواج با من نيست و او را سرزنش نمي كنم . ازدواج با او را نكنم
  . االن ... هيچكس مايل نخواهد بود

است كه اكنون زني سقوط كرده  منظورت اين : گفت . چشمان كمرنگ روري تفريح ميكرد
تواند تو را به دليل آنچه نمي  ، چون آدمي با عقل او نميالزم نيست نگران باشي  ؟ هستي

هنوز دست نخورده باقي مانده  اگر نه . توانستي مانع شوي سرزنش كند و از طرفي ثروتت
اين واقعه ي  كه چشمش را بر بلند نظر خواهد بود و موافقت ميكند احتماالًاست ، پس 

  . ناراحت كننده ببندد
را به ياد آن  با علم اينكه او هميشه ؟ م اجازه دهمناوت ونه ميحتي اگر او بخواهد من چگ-

  . چنين از خودگذشتگي بكند نمي توانم اجازه دهم ؟ خواهد داشت
اگر سوال  . با حرفهايش تغيير دهد اجازه نده كه تصميم تو را . خوشحالم كه اين را مي شنوم-

مام مدارك ، هنوز به او اعتقاد ت چندان خصوصي نيست ، مي شود بپرسم چه دارد كه علي رغم
  ؟ داري

تو به من هيچ مدركي  ؟ چه مدركي : گفت هيرو ، با همان صداي كنترل شده و بي احساس
هم از طرف آدمي مثل تو آن  شفاهي نشان نداده اي ، من حتي يك سگ را به صرف اتهامات

ي حرف تو در مقابل مي شناسم و وقت مايو را مي شناسم تو را همآقاي  من . محكوم نمي كنم
  . كنم حرف او قرار گيرد ميدانم كدام را قبول

  ... نه ، حتي اگر به تو بگويم كه-
با تو  . و موجب شود كه در مورد او بد فكر كنم هيچ حرفي نيست كه بتواني به من بگويي-

را به من گفته اي ولي تو او را نمي شناسي و  بحث نميكنم چون ميدانم خيال ميكني حقيقت
  . من مي شناسم
  ؟ عاشقش هستي واقعاً : تمسخر در صدايش باشد پرسيد لحني ازآنكه  روري بدون

  . بله : ولي محكم گفتآرام  كرد و بعد هيرو براي لحظه اي محسوس درنگ
خودت را فريب ميدهي خانم  : و گفت كش و قوسي به خود داد . روري خنديد و بلند شد

فعالً اميدوارم خود  . مورد انجام دهم م كه بايد كاري در اينميبين. درست مثل هميشه  . هوليس
ترتيب بازگشتت را به نزد مايوي جوان  توانم نميدانم كي مي . را در منزل خودت فرض كني

وقتي  . چقدر در شهر غوغا بپا كنند چون بستگي دارد كه همراهان قانون شكن من، بدهم 



شايد ناچار شوي يك  . متوقفشان كرد شكل است كهطعمه را ميان دندانهايشان بگيرند ديگر م
واقعي رفتار خواهم كرد و كليد آقاي  يك شب ديگر را هم در اينجا بگذراني ، اما اين بار مثل

كه شب قبل آورده بود برداشت و از اتاق خارج  او خم شد و المپي را . را برايت مي گذارم
  . نديد شد و هيرو ديگر او را تا اواخر عصر

پوشيدن  ، لباسي بود كه برايآن  روز عجيب و رويايي بود و كمترين نكته ي غريبيك 
 بجاي اثري از لباس سواري خودش نبود و وقتي به دستشويي رفت . برايش گذاشته شده بود

را  لباس پر زيور يك زن عرب را روي ديوان ديد و چون نمي توانست تمام روز خودش، آن 
آن  افتاد ، به ياد ساير مواردي كه لباس عربي پوشيده بود . تن نمود را بهآن  با ملحفه بپوشاند

دويد تا به  هاي توصيه نشده به خانه دولفينها و شب وحشتناكي كه در خيابانها مي مالقات
شورش كوتاهش  خارج كردن قاچاقي وليعهد از منزلش به مارسي كمك كند و پايان تلخي كه

  . داشت
كرد پير و خسته و  حس . زه ي روزهاي هوليس هيل دور بودآن شب وحشتناك هم به اندا

كند و خيلي  ايفا مي كرد نقش قهرمانانه اي زمان خيال ميآن  چون در، سر خورده شده است 
اكنون يك بار  . بوده است بازي رذيالنه تنها مهره اي ناچيز و بي اهميتآن  دير فهميد كه در

 . در بازي بسيار پست تري همآن  رار گرفته بود ،ديگر به عنوان يك مهره مورد استفاده ق
دلچسبي خنك بودند و بسيار از  تونيك ابريشمي آزاد و شلوارهاي تنگ ، حداقل به نحو
آن  زيرش ، راحت تر بودند ولي در لباسهاي بنددار و دكمه دار خودش با اضافه شدن لباس

آالت كنار لباسها انداخت و با زيور  نگاهي به . لحظه او لباسهاي خودش را ترجيح مي داد
ورد و اينكه شايد تمام اينها آرا به ياد  را به كناري انداخت ، چون زهرهآنها  دستي لرزان

اما يك نيمه نقاب  . همين خانه پوشيده بوده است را درآنها  زماني متعلق به او بوده اند و
هاي صبحگاهي  طي مالقاترا آن  بود شعله مشابه قرار داشت كه گاهي ديدهآنجا  عجيب هم

از نقره و محكم كه استادانه رويش زردوزي شده و  اني به چهره ميزد ، چيزيثشان از بين ال
را برداشت و در آن  هيرو . ديگر تزيين شده بود حاشيه اش با پولك و مهره هاي كوچك

در آينه چون زني كه ، ناشناسي به او دست داد  يك احساس راحتي . مقابل آينه امتحان كرد
روزنه ديده مي شد ناخوانا بود و دهان زير  چشماني كه از . قرار داشت ديگر خودش نبود

تصوير آن  او از . كرد هيچ نكته اي را بيان نمي ويزدار نقاب هم حالتي نداشت وآحاشيه ي 
 با احتياط . در رفت و ديد كه ديگر قفل نيست شجاعت گرفت و از آينه دور شد و به سمت

نگاه كرد ، اخمي به پيشاني آن  را برداشت و بهآن  ،باز كرد و كليد را روي قفل يافت را آن 



شايد براي در يك سياهچال در انگلستان قرون  جسمي آهني و ناهنجار بود كه . اش آمد
كه در را روي خود قفل كرده و تا زماني كه  براي لحظه اي فكر كرد . وسطي ساخته شده بود

اما سكوت خانه و ايوان خالي ستون  . بيرون نرود به دنبالش نيامده اند عمو نات يا كليتون
رشته اي از  . تصميمش را تغيير داد،  احاطه كرده بود ا دورش را ديوار حياطتداري كه دور 

انداخت و رشته را دور آن  شده بود را كشيد و كليد را به قيطان ابريشمي كه به شلوارش بسته
گشادش مخفي نمود و جسورانه به ايوان رفت و بعد از پلكان  نيكويخت و زير توآگردشن 

  . باغ شد كنده كاري شده وارد حياط و
خواب آلود  ريش سفيد كه در گوشه اي زير سايه ي ستونيي نبانگه، در حاليكه مي گذشت 

از پشت خانه  غير از زمزمه ي صداهايي كه . نشسته بود برخاست و موقرانه به او تعظيم نمود
را با شن كشي  باغبان بود و داشت خيابانهاي باغ احتماالًرسيد و سر سياهي كه  ه گوش ميب

با  . او ننمود كرد ، فعاليت ديگري ديده نميشد و هيچكس تالشي براي متوقف كردن صاف مي
كنار گذاشت ، چون  استخر پر از نيلوفر ، هر گونه فكر فرار راآرام  آب ديدن تصوير خود در

اما اگر ، كرد  مخفي مي هويت هيرو هوليس راكامالً  باشكوه عربي و نقاب براقش گرچه لباس
شد به طور  ديده مي صاحبش در روز روشن تنها در جاده يا در ساحل باز ، در حال ولگردي

 جز اينكه صبر كند چاره اي نداشتآشكارا  ... قابل مالحظه اي توجه همه را جلب مي نمود
توانست پياده با  بخصوص كه نمي، ب بازگشتش را به كنسولگري بدهد كاپيتان فراست ترتي تا

شايد به دست كشتي  اين لباس نامناسب چندان دور شود و بعالوه اگر بخواهد خودش هم برود
چنين  اصالًاگر البته  . كند هاي عربي افتاده و در موقعيتي بسيار بدتر از موقعيت كنوني اش گير

گذراندن يك شب ديگر در اينجا  حتي اگر به معني . كرد د صبر مياو باي. چيزي امكان داشت 
و سنگين زير تونيك ابريشمي  با لمس كليد گرم . حداقل اكنون كليد اتاقش را داشت . باشد

  . كرد نرمش احساس اطمينان بيشتري مي
روي با وزش نسيم ، شكوفه هاي روشن درختان ،  . عطر گلهاي ناآشنا بود باغ پر از پروانه و
خرين باران آزير درختان پرتقال ، زمين هنوز از  . پراكنده مي شدندآرام  آب برگهاي سوسن و
واز خواب آور تسكين دهنده اي را ايجاد آوزوز زنبورهاي بي شمار ،  . بود سنگين نمناك

داد و موج به آهستگي به ساحل پشت  گرم ، برگهاي باالي سرش را حركت مي باد . كرده بود
. عجبش شد تفكري كه موجب  . بخشي استآرامش  هيرو فكر كرد كه محل . خورد ميديوار 

  . و معاشران فعلي و بي قانونش نبايد چنين مي بود با توجه به سرگذشتش



برگشت و پيرمرد سياه ديگري را ديد كه  . صبح را برهم زد صداي ناگهاني لوالي در ، سكوت
به طرف محلي كه زماني اتاق نگهبانان و انبار غله بود پايين باغ  از در وارد باغ شد و به سمت

د او را نديد و در را هم پشت سرش رپيرم. رفت  را پوشانيده بودند و اكنون خزه ها رويش
آبي پشت سنگها و سايه ي درختان انبوه ديده مي آب  و نور خورشيد، از الي در  . نبست
گردد يا خير و چون بازنگشت با  رد برميببيند آيا پيرم يكي دو دقيقه صبر كرد كه . شدند

به  ها موج ... بعد خود را روي سنگهاي باالي خليج ديد عجله به سمت در رفت و لحظه اي
سطح زمين ، حاشيه ي ساحل را پوشانده بودند  د و سايه هاي نخلهايي كهنخور ساحل مي

 . كرده بود رويش ديده مي شد تيره شني مرطوب و شيبدار را كه اثر حركت خرچنگها
را از آنها  طي يك يا دو ساعت خرچنگها ، با سعي و كوشش حفره هايي مي كندند كه موجي

خوردند و دريا مثل هميشه به رنگ  امواج سفيد به ساحل كنده كاري شده مي . بين مي برد
امروز سايه ي هيچ ابر يا هيچ كشتي ديده  ولي . د و يشم سبز بودرمزكبود و  تفيروزه و ياقو

  . بود خليج خالي بود و ويراگو رفته . نمي شد
نخلها به رگه  هيرو به نرمي از جاده ي شيبدار به سمت خليج پايين رفت و در زير سايه ي

كوچك  يك موج شك طبيعي در دو طرف خليج، كه مرجانهاي فرسايش يافته ، دي نهاي بل
در  لند ساحلي كه آخرين بارآن را دور زد و چشمش به امتداد ب . رسيد، ايجاد كرده بودند 

 هاي سر سبز و پشت زمين، محل آن  جايي در امتداد . پيك نيك زن عمويش ديده بود افتاد
 اما اثري از هيچ كشتي يا حتي زورق .هاي درخت كرتا ، شهر زنگبار قرار داشت  باتالق

  . ماهيگيري در دريا ديده نمي شد
مسلماً راحت  ؟ چرا او را با خود نبرده بود رگشته بوداگر ب ؟ آيا ويراگو به لنگرگاه برگشته بود

ببرند و كنار پلكان لنگرگاه رهايش كنند تا ، بودند  وردهآتر بود كه او را به همان طريقي كه 
 . بيابد ، در عوض اينكه او را از طريق جاده بفرستند خودش راه بازگشت به منزل عمويش را

فراست هر كاري برمي آيد و  از روري . ساكت نگاه دارند را مگر اينكه دروغ گفته باشند كه او
.  ساحل را ميگرفت و پياده خود را به خانه مي رساند، نبود  اگر به دليل اين لباسهاي نكبتي
اما روستاهاي زيادي سر  . شايد هم كمتر ،فاصله داشته باشد  نمي توانست بيشتر از ده مايل

  ... نداشت امكان!  خليج راه بود و اعراب ولگرد
خيره شد و به خرچنگها  هيرو با خستگي در سايه ي صخره هاي مرجاني نشست و به دريا

امواج و نه صداي نسيم بود  خوابش برده بود چون وقتي صدايي كه نه صدايحتماً  . نگاه كرد
و خورشيد گرم روي پاهايش  وادارش كرد به اطرافش نگاه كند ، سايه ها كوتاهتر شده بود



داد كه غذاي ظهر آماده شده  كرد و اطالع ودبانه سالم ميمه كصداي جمعه بود  . بود افتاده
  . است

پوشيده از فرشهاي ايراني ، سرو شد ولي  غذا در ظروف چيني مغربي در آپارتماني ستون دار و
داغ و بعدازظهر  روي خود قفل كرد و تمام او زياد نخورد و بعد به اتاقش رفت و در را بر

باد گرم و بغبغوي خواب آور كبوتران گوش داد و  به صداي امواج و . گذراندآن  را در طوالني
چون مغزش مملو از افكار بي ربط ، كه نمي تواند  ولي متوجه شد. سعي كرد بوضوح بينديشد 

  ... بود بي اهميتي شدهكامالً  و جزئيات
 غمهنپر از  دوباره، نسوي پنجره آدر ، ، خانه ي سايه دار آرام  باغ، با بلندتر شدن سايه ها 

هيرو مي ، دور  ند شد و در افقتپرندگاني كه براي استراحت شبانگاهي به آشيانه برمي گش
نزديكتر از  واضح و نوك تيز در نور عصر و، توانست تپه هاي ياسي رنگ آفريقا را ببيند 

 شتپ يد درخورش . رسيدآن  هميشه ، بقدري نزديك كه گويي ظرف يك ساعت مي شد به
شد  ناگهان شب ... فرو رفت و شعله اي باشكوه و تابشي سبز رنگ جزيره را دربرگرفت وآنها 

  . را پر كردندآسمان  ، ميليونها ستاره
هنوز .  گرچه ديگر پرندگان خاموش شده بودند . بود با پايان گرفتن روز باد هم متوقف شده

واز مي آها گخر نيلوفر و جيرجيركها در ميان براست قورباغه ها يكصدا از . شب پر از غوغا بود
گوش مي رسيد كه با ريتم صاف خود چون صداي  صداي طبلي از دوردستها به . خواندند

همچنان از ساحل به گوش مي رسيد و ، رنگ  تپش قلب زنگبار بود ، زمزمه ي موج فسفري
هيرو  . رده و مي تابيدبودند و ماه طلوع ك اطراف درختان ، شب پره ها در حركت ، در باغ

پنجره تكيه داد و ديد كسي فانوسي به ايوان  به كنار . متوجه صداي قدمها و صحبتهايي شد
اعالم كرد كه ارباب بازگشته و از او خواسته افتخار  در زد و هچند دقيقه بعد جمعه ب . وردآ

  . دهد و پايين بيايد
مده از آتن دارد خودش مي تواند باال خواست جواب بدهد كه اگر ارباب حرفي براي گف هيرو
 الفت با او سودي ندارد و اگرخاما با فكر مجدد به اين نتيجه رسيد كه م، در بگويد  پشت

مورد  در . باز نمايدآنجا  براي ترك، بهتر است در را ، ترتيبات بازگشتش را به شهر داده باشد 
 بلكه پيام را داده و رفته،  ماندهن پاسخ لباسهاي خودش پرسيد و متوجه شد كه جمعه منتظر

با  كاري جز باز كردن قفل در و پايين رفتن نمانده بود و همين كار را هم انجام داد و. ت اس
 لباس عربي اش و نقاب پولكداري كه صوراش را مي پوشاند و حالت چهره اش را ناخوانا

  . ميكرد به ايوان رفت



سايه ي بلند و سياهش  . بود در تراس ايستادهل رسيده بود و روري نخماه به نوك درختان 
برگشت و گرچه از ديدن نقاب  با شنيدن صداي قدمهاي هيرو . ام افتاده بودفروي سنگ نقره 

چراغي روي ليوانها و ظروف  ميزي روي ايوان چيده شده بود و . اظهار نظري نكرد ، لبخند زد
اميدوارم اعتراضي به  : روري گفت . تابيد نقره و لباس سفيد جمعه كه كنار ميز ايستاده بود مي

كم داريم ، چون الزم شد ويراگو را براي كاري به  فعالً خدمه . غذا خوردن با من نداشته باشي
اما هيرو حركتي نكرد و در ، صندلي اي براي هيرو كشيد  به سمت ميز رفت و . ساحل بفرستيم
  ؟ فرستي كي مرا پس مي : عوض گفت

اطالع حاصل كردم  اما از منبع موثقي ! هم ريخته است هموقعيت شهر هنوز ب . مفردا ، اميدوار-
را درست بشناسم  اگر دان . كه دافوديل در راه بازگشت است و سحرگاه به لنگرگاه مي رسد

در اواسط آرامش  شهر را براي دوستانمان در كشتي ها خيلي داغ خواهد كرد و خيال ميكنم
كه پس از غروب به  شود امن ميآنقدر  حكمفرما خواهد شد وزظهر بعدا صبح يا حداقل اوايل

  . شهر بروي
  ؟ چرا مرا با ويراگو نفرستادي-
دان لنگر بيندازد تمام داستان غم انگيز تو را خواهد شنيد و چون هيچ  زيرا بمحض اينكه-

فكر  ،كشتي ام تكه تكه يا غرق شود و خدمه ام پشت درهاي آهني حبس گردند  عالقه ندارم
 . را براي مدتي از منطقه دور كنم تا آبها از آسياب بيفتدآنها  كردم بهتر است

  ؟ چرا هنوز اينجايي ؟ نرفتيآنها  چرا تو با-
احتمال اينكه دان يا عمويت مرا  كرد كه با امنيت به منزل برسي و يك نفر بايد مراقبت مي-

  . بگيرند كم است
  . كنند باالخره يك روز دستگيرت مي-
 بايد . بنشين و چيزي بخور. آرزو هم هست ، ت هست اشك دارم ، ولي تا زماني كه حي-

ديروز  امروز هيچ چيز نخورده اي و به نظر نمي آيد كهتقريباً  گرسنه باشي چون جمعه گفت
  . هم چيز زيادي خورده باشي

تمام شده اگر آنچه مي خواستي بگويي  متشكرم ، ولي گرسنه نيستم و : هيرو با سردي گفت
  . است ترجيح مي دهم به اتاقم بازگردم

  ؟ ، مگر نه شود ، پس مسئله حل مي ومن ترجيح ميدهم كه اينجا بماني
ش ثابت باقچشمانش همچنان در شكاف ن . ردكمالحظه اي به او نگاه  هيرو براي مدت قابل

،  را برگرداند قادر است او كامالً، روري  براي برگستن پشتش را بكند مي دانست اگر . بود



تحقير كننده و خجالت آور خواهد  كامالًعيتي ضگرد كه و را مي براحتي او حتي اگر بدود هم
اشتباه بود اما كاري بود كه انجام شده بود ، پس بهتر بود خلق خوشي از  ترك اتاقش . بود

  . ميداد خود نشان
خورده بود  روز غذاي كميآن  علي رغم اينكه . صندلي كه برايش كشيده شده بود را پذيرفت

برايش گيالسي  جمعه . و روز قبل هم چيزي نخورده بود ولي نمي توانست به زور غذا بخورد
شجاعت  حس كرد كهآن  شراب خنك بود و با نوشيدن . شراب سفيد ريخت كه آنرا نوشيد

پاسخ  ميزبانش گرفته و مي تواند با صدايي سرد و بي تفاوت به صحبتهاي كوتاه اما مودبانه
پس با  . نداشت اما به نظر مي رسيد كه غذا همچنان به گلويش چسبيده و مزه اي . دهد

گيالس هيرو را  روري پر شدن . چنگالش با غذا بازي كرد و تنها تظاهر به خوردنش نمود
پس گفت كه .  اتوسط جمعه تماشا كرد و همچنين دوباره خالي شدن و دوباره پر شدنش ر

انتظاري دارد و  عادت ندارد آثار غيرقابلآن  ، آنهم براي كسي كه به يشراب با معده خال
  . نمايد استفادهآن  اينكه آيا نمي ترسد به مرحله اي برسد كه او وسوسه شود از

  . نه: هيرو با اطمينان گفت 
  . داري به من نگو كه به شرف من اعتماد-
كاري باقي نمانده  فرامش كرده اي كه ظاهراًاما  . چنين چيزي نداري ظاهراً، چون  طبيعتا نه-

  . كه بتواني با من انجام دهي و تاكنون نكرده باشي
بدين اگر اگر چه ! بيگناه عزيزم، چقدر بايد مطالب جديد ياد بگيري : و گفت روري خنديد-

فقط مرا سرزنش نكن اگر فردا . در حد من نيست كه تو را دلسرد كنم  شكل فكر ميكني ،
  . رديخو صبح افسوس

حشرات را به  او به جمعه اشاره كرد كه گيالسش را پر كرده و المپ را ببرد چون شعله اش
بدون  . افتادند سوزاندند و روي غذا و شراب مي يبالهايشان را مآنها  كرد و آنسو جلب مي

صندلي اش را به  هيرو . ، مهتاب بنظر روشن تر و هواي شب بطور دلچسبي خنكتر شد چراغ
از نقاط نوراني  پر ستاره و شب پره هاي درخشان كه سايه ها را پرآسمان  د و بهعقب كشي

 شايد به دليل ؟ دهد كرده بودند نگاه كرد و فكر نموده كه چرا ديگر به چيزي اهميت نمي
 كامالً، مثل اينكه  است كرد كه از زمين جدا شده ، چون احساس مي شرابي بود كه نوشيده بود

مشكالت و دردهاي  ه خارج از جسم خود ايستاده و بي عالقه بهيك تماشاچي بود ك
، با مهتاب  بود مردي كه در مقابلش نشسته . كرد ، مناظر را نظاره مي احساسي هيرو هوليس

به او صدمه اي  چون ديگر نمي توانست، ندازه بي اهميت بود اكامل بر صورتش هم به همان 



احتياجي نداشت در  او حتي . نست به او صدمه بزندهيچ چيز و هيچ كس ديگر نمي توا. بزند 
هيچكس نمي  كرد و فكر كند ، چون فردا مي رفت و همه چيز را فراموش ميآن  مورد

 توانست نمي ، حتي كلي هم ، سرزنش كند توانست او را به خاطر باليي كه بر سرش آمده بود
با هيچ كس ازدواج .  زدواج نمي كرد، چون با او ا نه اينكه ديگر نظر كلي اهميتي داشته باشد .

ديد و تصورش را  در مورد مردها شنيده بود كه حتي خوابش را هم نمي ياو مطالب . كرد نمي
موقعيت و حق اينكه  ، ديگر هرگز به هيچ مردي را لمس كرده بودآن  كرد و اكنون كه هم نمي

 صفت حيوان توصيف مي با خانم پيوري حق داشت كه مردان را . به او دست بزند را نمي داد
 زمان هيرو دقيقاآن  گرچه در ، ستندا ميآنها  كرد و زنان را قربانيان بدون چاره و بي ياور

،  اكنون بي ياور بود، نمي دانست  فهميد و خودش را هم بيچاره و بي ياور منظور او را نمي
يك راهبه نمي  ؟ شودو چه ب...  مي توانست به هوليس هيل برگردد و. ود نبولي بدون چاره 

، اما اين  و گوشه نشين مي شد شايد زاهد، براي راهبه شدن به استعداد خاصي نياز بود . شد 
كراپن به او انجامش را  جوشيا كرد كه پسر دايي او همان كاري را مي، نه  . خودخواهانه بود
 . هد كردمنزل خويش خوا خود و ثروتش را وقف كارهاي خير در پشت . توصيه كرده بود

موجب حتماً  كند كه شايد حتي هوليس هيل را تبديل به خانه اي براي زنان سقوط كرده
 ... كلي درك مي شود توسط زن عمو ابي و عمو نات و كامالًولي  . ها خواهد شدپنوحشت كرا

در مورد او :  بتندي گفت ، چون روري ، اسم آخري را بلند گفته بود بدون اينكه بفهمد. حتماً 
،  در افسانه آرتور شاه(» سرگاالهاد«مطمئن هستي كه او يك آنقدر  ه ميگويي؟ آيا هنوزچ

؟ يا شايد هم داري كم  نترس و منزه ؟ است )يكي از دالوران ميزگرد است كه بسيار با تقوا بود
  ؟ كم به او شك مي كني

در  . راني ندارم، پس دليلي براي نگ كه ديگر مرا نمي خواهد ؟ او كند ، مي فرقي نمي كند-
  . مورد هيچ چيز

 را روي ميز بگذارد اما بهآن  و دستش را دراز نمود كه محتويات گيالسش را تمام كرد هيرو
در  روري . دليلي در ارزيابي فاصله اشتباه كرد و گيالس روي سنگ ايوان افتاد و خرد شد

 چه هر، ت سبس ا ديگر: كرد آمرانه گفت  حاليكه ظرف مشروب را از جلوي دستش دور مي
 كني ها فراموش نمي ن زودييسردردي خواهي شد كه به اچنان بيشتر بنوشي فردا صبح دچار 

را با آنها .  كرد انداخت هيرو نگاهي به خرده هاي درخشاني كه نور مهتاب را منعكس مي .
 به . بخير ، شب فكر مي كنم وقت خواب است: پاهايش كناري زد و بلند شدو با دقت گفت 

 حركت مي كنند ، مثل اين كه تصاوير در مقابل چشمانش پشت صندلي تكيه كرد و اخمي كرد



درون خانه حمل  روري از جاي برخاست و ميز را دور زد و او را از زمين بلند كرد و به .
هيرو هيچ  . رسيدند د تا به دم در اتاق هيرورنمود و از پلكان كنده كاري شده سنگي باال ب

آنچه به دكمه لباسش بسته  ن نداد و وقتي او را در مقابل اتاقش به زمين گذاشت ،نشا مقاومتي
كليد آهني  . را برداشتآن  شد و روري خم . بود ، كنده شده و با صداي تيز فلز به زمين افتاد

هيرو نامطمئن در حاليكه  . كرده بود سنگين در بود كه هيرو به دور گردنش بسته و فراموشش
  . لطفا ...به من  را بدهآن  مال من است: كرد گفت ي ه مبه كليد نگا

را در دستش نگاه داشت و آن  ، بلكه همانطور ايستاده روري حركتي براي انجام اين كار نكرد
به بخشي از ايوان مي  ديدن صورت روري مشكل بود چون مهتاب تنها . به هيرو نگاه كرد

توانم  گفتي كه مي: گفت  ي، پس با كمي بي صبر تابيد اما هيرو فكر كرد كه او لبخند ميزند
  . نگهش دارم
  ؟ به تو اخطار دادم ، ندادم . جيبش گذاشت نظرم را عوض كرده ام و كليد را در:  روري گفت

 ...اما : صورتش را در سايه مهتابي بهتر ببيند  كمي اخم كرد تا ، هيرو مبهوت به او خيره شد
  . اين منصفانه نيست ... اما
  . اين را ديگر بايد فهميده باشي . من هيچ وقت با انصاف نبوده ام:  بنرمي گفت يرور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
  
  

 

  می ال  



 دوباره ابري شد و در افقآن  آسماني كه هنگام طلوع ماه روشن و صاف بود با غروب
 سو گنگي از رعد به همراه باد به اين ، برقي درخشيد و انعكاس دوردست پشت كوههاي آفريقا

و قبل  يي بارانها تمام شده بود و صبح خاكستري رنگ و مه گرفته بودالوقفه كوتاه و ط. آمد 
 . باريد باران گرم به طور پيوسته و سنگين . وع به باريدن كردرباران دو باره ش، از ظهر 

درآورده بود و ردايي  ابهاييربها و مهاي تعمير شده را به شكل سيال بطوريكه خيابانها و جاده
هيرو  . كور مي نمود كرده و چشمانش راآب  كه هيرو براي سواري پوشيده بود را خيس از

  . بيابد تالشي براي ديدن مسيرش نمي كرد و اجازه مي داد اسب راه خود را
شب نه ماه ن آ چون، آنها خانه سايه دار را زودتر از زماني كه روري قصد داشت ، ترك كردند 

بايد به حومه شهر مي  پس قبل از تاريكي هوا، نبودند آنها  و نه نور ستارگان براي راهنمايي
، دو مرد اسب  درختان انبه هنوز يك مايل هم نرفته بودند كه در نزديكي بيشه اي از. رسيدند 

  . ظاهر شدندآنها  سوار ناگهان از تاريكي در مقابل
اينجا چه غلطي مي كني ؟چه اتفاقي افتاده ؟ ! باتي : ي تند گفت شنيد كه روري با لحن هيرو

  نفر ديگر كيست ؟ ابراهيم ؟
فكر كرديم كه . لوب رو مسئول كشتي گذاشتم ئمن ، ر: باتي با صداي بمي ادامه داد ! بعله -

 مي از اين راه بياين شما بايد برگردين كاپيتان روري ، دان جوون به دنبالته و اين بار شايد
  . بگيردتحتماً  خواد

به شما . ستم يباشيد كه من در كشتي ن لوب با كارهايتان لو دادهئنمي تواند مگر اينكه تو و ر-
 . حوالي ساحل هستم در امانم تا زماني كه خيال كند. گفتم كه خارج از ديد باشيد 

 نه ، دارهگر هم مي كا، يا  گم از روي روش عمل كردنش مي . خب اون اين خيالو نمي كنه-
 ، حوالي ويراگو هم نيست اصالً ، ميكنه و نميخواد هيچ شانسي رو از دست بده محتاطانه عمل

اما واسه تموم جاده ها مراقب گذاشته و دستور داده كه هركي رو  . اطمينون ميدم اينو بهت
 . قصد كشتن شليك كنن ديدن به

  . ميكنه پس قضيه فرق ... ؟ خداي من راستي-
اين بار زياده روي كردي ،  . اخطار نكرده بودم قبالً گفته بودم و نگو كه بهتكه  خب من-

اگه زنده باشي  . زنده يا مرده . رو واسه اون بگيرن تو چون دزدا دو نفرو كشتن و ميخوان
 . واقعيت رو بهت ميگم دارم . هيچ شكي ندارم ، دارت ميزنن

 يش كه دنبالم فرستاده بود چنين چيزيو چند روز پ مي دانم كنسول محترممان زحمت كشيد-
 . گفت



اين بار محل رو  ، اين بار نه ، ؟ خب نميكنه البد خيال كردي داره باهات شوخي ميكنه و-
تنها  . اميدوارم راضي شده باشي . زيادي داغ كردي به طوري كه خودت نميتوني توش بموني

 .را گرفت و نگاهي به هيرو انداخت باتي جلوي خودش  ... كه كاري كه االن ميتوني بكني اينه
 بعد با . دهانه اسب كاپيتان را گرفت و چند متري او را دور كرد تا صدايشان شنيده نشود بعد

 لوب گفت كه فقط پيش اعليحضرت در امونيد ، چون تا وقتي كهئر:  صدائي گرفته زمزمه كرد
قصر  ، پس هرچه زودتر به ا بمونهتونه واسه هميشه اينج دان نمي . دافوديل بره قايمتون ميكنه

  . بري بهتره
  ؟ است مگر نگفتي همه جاده ها تحت نظر-
ه كجاوه داريم ي ولي ما . فرستاده چرا و ادواردز پير هم بلوچي هاي تيراندازش رو دنبال تو-

اونا مانع زنا نمي  . منتظرت هستن كه دو تا زن شيطون بال توش نشستن و پشت اون بيشه ها
كه راضي بشن تو كجاوه فقط زن  زنه يه كم جيغ و ويغ ميكنه هم متوقفش كنن ، شن و اگر

 . هست
آن هم در محلي كه پر از اعراب  ، توانيم رهايش كنيم كه تنها برگرده نمي ؟ خانم هوليس چي-

  . است خليج
ا ، اون چابكي بساطشونو جمع مي كنن دان بهشون اخطار داده كه برن و دارن با. ديگه نيستن -

 يا نه ؟ خب مي ري .خوششون نمياد  اصالًاز شكل تفنگاي دان 

فكر مي كردم خيال  . دان را خيلي دست كم گرفته بودم آشكارا . چاره ديگري ندارمظاهراً -
، محل ديگري را  خواهد كرد در ويراگو هستم و چندصد مايل دور شده ام و او هم بجز دريا

، چون اگر دستشان به تو  م نمي تواني او را به شهر ببريه ؟ تو تو چه ميكني باتي . نمي گردد
 . زنن ، در عوض من دارت مي برسه

خوام نظارت كنه كه سالم  و ازش مي) زؤنه(، ولي مي ذارمش خونه سيده  من نمي برمش-
كرد به اونجا رفته ، پس اونا  واسه ديدن اون دختره كه با رونت جوون فرار قبالًهيرو  . برسه

، بهت خبر  و خونه خسته شدن هر وقت از مراقبت جاده ها . شم بعدش قايم مي . ميشناسنش
  . ميدم

  ، اين كجاوه تو كجاست ؟ بسيار خوب: فكر كرد و بعد گفت  روري يكي دو دقيقه
واسه ديدن عامره كوچولو به  مي دونستي . من خانوم هيرو رو مي برم . بردت ابراهيم مي-

نه؟  . فكر نمي كنم بهت گفته باشه مراقبت مي كنن يا نه ؟ شوب ازخونه رفته بوده كه ببينه خ



 خيلي چيزا هست كه بايد بدوني ولي نمي . ابراهيم بهم گفت ، اما رفته . تعجب هم نمي كنم
 . دوني

به محلي كه هيرو در تاريكي خيس و  ش را برگرداند وبساو سر .  دارم همين فكر را مي كنم-
باتي شما را تا منزل سيده رؤنه پير مي :  روزي بدون مقدمه گفت . ساكت منتظر بود برگشتند

  . در امان خواهيد بود كامالً . كنسولگري برسانند مي خواهد كه شما را تاآنها  برد و از
 و در مقابل تيرگي صورتش در نور كم ، خاكستري رنگ و مه گرفته . هيرو هيچ نگفت

ي ررو . احساسي بود ه و مرموز و خالي از هرگونه، به شكلي معما گونه ، رنگ پريد درختان
گرچه  ، ديدن دخترم رفته بوده اي ، نهايت مهرباني ات بود به من گفت كه براي:  ادامه داد

  . مرا خجالت داديواقعاً  عاقالنه نبود و اصالً
ديگر موقعيتي براي ديدنت دست ظاهراً : زد و گفت  وري لبخندير .هيرو همچنان حرفي نزد 

 ا كنسولي،  ، حتي اگر نيروي دريائي ارزشش را داشت كامالًاما دوست دارم بداني  ، دهد مين
  . تصفيه كند مرا بگيرد و حسابها را بخاطر تو

چون انتقامت را براي :  صورتش دور و ناخوانا بود ولي درست مثل . صداي هيرو بلند شد
  ؟ زهره گرفتي
كه خودت خوب  -شخصي كامالً ، به دليلي نه:  ته اي نرم و بدون تلخي كرد و گفدروري خن
اولين :  گونه خيس و سرد هيرو را لمس نمود و زمزمه كرد دستش را دراز كرد و.  ميداني

كنم مناسب است كه آخرين ديدارمان  پس خيال مي . خيس بود ، تمام بدنت باري كه ديدمت
باعث خوشحالي . داشتني من خدانگهدار گاالنه اي دوست  . هم در همان شرايط انجام شود

 ش را برگرداند و به تاخت رفت وبسابعد، با سرعت سر .  است كه نمي تواني فراموشم كني
داد تا  گوشآنقدر  هيرو . هردو در تيرگي شب پرباران ناپديد شدند . ابراهيم او را دنبال نمود

  . داد صداي سم اسبشان بر زمين خيس جاي خود را به صداي ريزش باران
از ميان درختان خيس گذشتند و به آنها .  ما ديگه بهتره بريم خانوم: باتي آهي كشيد و گفت 

جاده بهتر شده بود و اسبها سريعتر  ، سطح پس از عبور از آنجا . خيابان يك روستا رسيدند
اين هيرو بود كه سكوت طوالني  باتي تالشي براي صحبت نكرد و باالخره . كردند مي حركت

اگه  : ي ترسناك گفتيباتي با صدا ؟ زنند به دارش مي داگر دستگيرش كننواقعاً : را شكست 
  اول بهش شليك نكنن

  . است اما اين غيرقانوني-



كاپيتان خودش :  ورد و گفتآدر ، صدايي گستاخانه از خود باتي به نشانه تحقير و اهانت
راموش ميشه و اين هم يكي از قانون ف بعالوه ، بعضي وقتا . نمي كرد هيچوقت قانون را رعايت

 .مثل يخ هستنن  –معذرت مي خوام خانوم -زنا . همه اش واسه خاطر زناست . اون وقتهاست
 . مردي منطقيه و از كله اش استفاده ميكنه كاپيتان روري . منه راين شعا،  بهشون دست نزن

، كله اش  لعنت كنه، خدا اون مخفيگاهشو  كرده ولي وقتي شنيد كه مرد جوونتون با زهره چي
طوري رفتار مي كرد كه فقط به درد تيمارستان  شا، آخر را از دست داد و سراغ مشروب رفت

  ! زنا ... همون دليل دارن سخت مي گيرن و االن دان و سرهنگ هم واسه . مي خورد
ه ، همه اش يك اشتبا او هيچ وقت چنين كاري نمي كنه! آقاي مايو نبود :  هيرو به آرامي گفت

  . كار وحشتناك بودهآن  ديگري مسئولآدم  شما خواهيد فهميد كه بوده است و
فكر مي كردم  : خاصي بود و گفت باتي نگاهي به او انداخت كه مخلوطي از تحقير و همدردي

حرومزاده آفريقائي كه خونه رو  من از همون . ولي اينطوري نيس، بايد اينطوري فكر كني 
بهتره بدترين جنبه رو ، بدوني  بهتره كه تو هم!  اون مي دونست.  ، فهميدم ازش كرايه كردن

دوني كجائي و مي خواهي چه  اونوقت مي ، ، قبل از اينكه زدگيتو باهاش شروع كني بدوني
  ؟ ، مگه نه خيلي ديره ، ديگه ، وقتي قانونا بهش بسته شدي بفهمي بعداً اگه . كار كني

مدتي در فكر فرورفت و بعد تكاني  . انتظار جواب نداشتظاهراً  هيرو جوابي نداد و باتي هم
زهره رو از وقتي كه يه بچه  . خواست جيگرشو خودم دربيارم دلم مي:  به اسبش داد و گفت

 . مي بينم اون زهره رو اونجوري نديده بود، حاال كه فكر ميكنم  ، ولي فسقلي بود مي شناختم
، كه به دنبال كمي تفريح و يه  اي خراب بوميزهره يكي ازون زن از كجا مي تونست بدونه

، به جرات مي گم كه  ، از همه رنگ ازينجور زنا تو شهر فراوونن ؟ خيلي نيست ندمشت پول
مي دونست چيكار داره مي كنه و با بدجنسي كامل هم  كامالًكاپيتان  خودشم متاسفه ، ولي

  . صباني شد، چقدر ع كه من بهش كمك نمي كنم وقتي ديد ، انجامش داد
باتي از روي زين برگشت و نگاهي به او انداخت و با لحني پدرانه  . بود هيرو همچنان ساكت

حتي شايد هنوز يه شوهر  . و شايد معتدل بشه –جونتون درك مي كنه خانوم  اون مرد:  گفت
 اما اينجا جاي خوبي براي مردائي مثل اون نيست . اگر خوب تعليمش بدي ، بشه خوب واست

  . ، اونو با خودت ببر خانوم وسوسه خيلي زياده ميشه گفت ،
نمودار شد و ده دقيقه بعد باتي داشت به سر مستخدم منزل آنها  در مقابل ديوار سفيد بلندي
، براي سواري بيرون بوده كه در  داد كه خانم آمريكايي در صبح اغتشاشات سيده توضيح مي

ان مسلح كشتي ها مورد حمله قرار گرفته و كنسولگري توسط گروهي از مرد سر راهش به



اكنون  . برخي از خدمه ويراگو نجات پيدا كرده است و به او پناه داده شده بود توسط كاپيتان و
، ولي باران موجب تاخيرش  راه افتاده كه برگرددفوراً  ، دوبارهآرامش  خبر برقراري با شنيدن
مورد رسيدگي قرار فوراً  ، كه بايد روريبه دليل موضوعي خصوصي و ض ، باتي ، او شده و
بسيار سپاسگزار خواهد شد اگر سيده لطف  .تواند بيشتر از اين او را همراهي كند  نمي ، گيرد
 سيده با لطف بسيار پذيرفت و باتي . ترتيب اسكورتي براي بازگرداندنش به شهر را بدهد كرده

   . ناپديد شدزير باران  ، ، يا حتي خداحافظي بدون كالمي بيشتر
 داد با نور فانوس و همراهي نيم دوجين از نگهبانان سيده ادامه هيرو آخرين بخش سفر خود را

چون با نزديك شدن به حومه  حق داشت، ي در مورد اينكه جاده ها تحت مراقبت هستند تاب .
ه اي برخورد كردند كه پس از مناظر شهر با سه سرباز بلوچي تحت فرمان ملواني از دافوديل

تا كنسولگري همراهي را شدند تا هيرو  ، ملوان و يكي از سربازان به گروه آنان اضافه كوتاه
  . يافتند جائي كه كنسول و خانواده اش را سر ميز شام ، نمايند

اما اين كه قبال يك بار در اين منزل روي داده بود ،  ورود هيرو تجديد صحنه هاي كابوسي بود
ايستاده  او رنگ پريده و خيس و خسته در سرسرا. نداشت آن  در بار خود هيرو هيچ نقشي

 عمو نات . كريسي گريه مي كرد ، درحاليكه زن عمويش دچار حمالت عصبي شده بود،  بود
آب  . نداشت مفهومي اصالًسؤال مي نمود و كليتون او را در كنار گرفته و حرفهايي مي زد كه 

چكيد و استخرهاي كوچكي  ، مي روري فراست بود، كه متعلق به  از رداي خيس سواري اش
و عمويش را مي شنيد و  ، در حاليكه صداي كليتون روي زمين سرسرا ايجاد كرده بودآب  از

العملي  سهيچ عك هيرو چون جسمي ثابت بي حركت و بدون ، رفتار زن عمويش ادامه داشت
كردنشان نبود از  در به حسهيچ نمي گفت و اجازه داد احساساتي كه خود قا. ايستاده بود 

داده و رداي خيس  باالخره اين زن عمويش بود كه خود را تسكين . بروز داده شودآنها  طرف
فوراً ،  سراپا خيس است هم نفوذ كرده و هيروآن  را درآورد و با فهميدن اينكه باران به درون
  .د بر وحشتزده او را به طبقه باال و اتاق خوابش

نيم ساعت بعد به فرستاده شده بود  يمور كه با عجله به دنبالشانرستوان السرهنگ ادواردز و 
و طبق گفته زن عمويش تحت هيچ كنسولگري رسيدند ، ولي چون هيرو به خواب رفته بود 

مي بايست خود را با پرسش از مستخدمان سيده  آنها ، شب مزاحمش شدآن  شرايطي نبايد در
،  كليتون . آنچه باتي گفته بود را تكرار نمودند ، تمام صداقت هم باآنها  ، كه متقاعد مي كردند

را از دست هيچكس نجات  اوآنها  ، يك مشت دروغ است:  مشتعل شده بود گفت كه از خشم
  . ربائي آشكار بودآدم  يك،  ندادند



فكر مي كنم عاقالنه تر است كه اين شرح را تكذيب  البته با وجود اين:  سرهنگ موافقت كرد
 . ، حقيقت برايش سودي نخواهد داشت هوليس مي شود كه مربوط به خانمآنجا  تا . نيمنك
 ؟ مرد دالورانه او را از دست يك گروه غارتگر نجات داده استآن  خيال شود يعني بگذاريم-

 د او را گرفته و به داريفكر مي كردم مي خواه!  اين اندازه احمقانه نشنيده بودم هرگز حرفي به
 ؟ يا شايد هم ، به دار بياويزيدش چگونه مي خواهيد بعد از حمايت از اين داستان . بزنيد

  ؟ پيشنهاد مي كنيد در مقابل از او تشكر كنيم
آنچه اتفاق افتاده را  اصالً، من مي گويم  قاي مايوآه هيچ وجه ب:  گفت سرهنگ سرزنش كنان

،  اگر چنين وضع بدي پيش بيايد ، صحبت مي شودآن  اينكه بشنويم در مورد ، مگر ذكر نكنيم
دهم چگونگي  است كه از اين داستان حمايت كنيد و به شما اطمينان مي براي شما بهتر

به او اخطار داده بودم  قبالً . در روش برخورد من با فراست نمي دهد ، هيچ تغييري حكايت
پيش بيايد و من سر مسئله ربوده شدن خانم هوليس  اصالًقبل از اينكه  ، كه چنين خواهم كرد

  . هستم حرف خود
؟ آيا خانم هوليس در  االن كجاست مسئله كنوني اين است كه:  ، به تندي گفت دان الريمور

اين اندازه مطمئناً  ؟ انداخته و اكنون كجاست ، كجا و كي لنگر ؟ اگر چنين بوده ويراگو بوده اند
  . بدهند اطالعات را كه مي توانند به ما

گفت نمي خواهد امشب در  ، ولي ، خودم از او پرسيدم نمي گويد:  تي گفتابي با ناراح
 را به خاطر آنكه مايل او منمطمئناً  . موردش صحبت كند و اينكه لطفا دست از سرش برداريم

  . كنم ، سرزنش نمي به صحبت نيست
، نمي شود  هيمبه او فرصت فرار بد ؟ ما نبايد بدانيمفوراً  ولي مگر متوجه نيستيد كه ما بايد-

  ؟ بفهمانيد اين را به ايشان
،  بچه بيچاره نه تنها اوقات وحشتناكي را گذرانده . ندارد متاسفم ولي دوباره پرسيدن فايده اي-

  . زودتر ، ولي نه صبح مي توانيد او را ببينيد . تب كند خيس شده و شايد كامالًبلكه 
چاره آنها  شوهرش باشد و برادرزاده، مي توانست به سرسختي  ابي هم هر وقت مي خواست

كرد كه سرهنگ ادواردز يا  ، هيرو صريحا رد ولي وقتي صبح شد ، نداشتندآن  اي جز پذيرفتن
 مگر اينكه اول كليتون را ببيند ، دهد ستوان الريمور را ببيند و يا به سواالت زن عمويش پاسخ

به هيچ يك از پرسشهاي كلي پاسخ  اما ، در اتاق پذيرائي مالقات كرد يك ساعت بعد او را .
جريحه دار شد و شديداً  احساسات كليتونآن  سؤاالتي نمود كه در اثر عوض نداد و در

بر او  تواند هر چيزي را كرد مبتني بر اينكه گرچه در اين شرايط مي سخنراني با وقاري



ات جعلي تاجر پست اتهامآن  او فكر كرده الزم است سؤاالتي بپرسد تا او ببخشد ولي از اينكه
را آنها  ولي تو:  هيرو به آرامي گفت . روري فراست را رد كند مبهوت شده است برده اي چون

  . انكار نكردي كلي
حتي  كه ، اگر اينقدر به من بي اعتمادي يا اينقدر بي احساس را هم ندارم قصد انكار كردن-

 . باشد ار فايده اي داشتهككه انپس باور ندارم  .بپرسي چنين اعمالي از من سر زده يا نه 
در  چطور توانستي گوش كني ؟ چطور توانستي چنين حرفهايي را در مورد من باور كني هيرو

رفتار  تا و بي بندوباري مثل فراست قصد دارد حيثيت مرا لكه دار كند تپسآدم  حاليكه
  . غيرقابل بخشش خودش را توجيه نمايد

، با اين وجود او انتظار  توانست متقاعدش كندتقريباً  مخواست متقاعد شود و او ه هيرو مي
چنين اتهامات وحشتناكي از جا در برود ولي در عوض  با شنيدن داشت كه كلي شوكه شود و

احتياطي ، باقي مانده  شدر رنگي كه به گونه هاي، بود  حالتي در رفتارش . را سرزنش نمود او
ظاهرش با كلماتش  اصالًتعجب نكرد و  اصالً در چشمانش بود و اينكه به طور مشخصي

پرسشي بوده و بنابراين آمادگي قبلي  هيرو احساس كرد شايد او آماده چنين . نبودسازگار 
به ياد  قبالًبه ياد آورد و فكر كرد كه چرا  بعد ناگهان . را داشته استآن  براي طرز برخورد با

كه نزديك جانگو بازار ديده بود و اين اصل  در كوچه دوباره كه كلي را در شهر و، نياورده بود 
  . يسوت هم از همان بن بست خارج شده بودت ترز، دو دقيقه بعد از كلي ، بار دوم 

  ؟ نداري داري كلي در شهر اتاقي كه: پرسيد آرامي  به
  ؟ اين هم حرف ديگري است كه او گفته-
  . در شهر اجاره كرده اي گفت كه آخرين طبقه منزلي را-
مرا ديده كه از  احتماالً. نداشتم  هيرو هيچ وقت از تو چنين انتظاري ...! او گفت ...! گفتاو -

به صورت پايه اي براي دروغ آن  و از مخارج ميشو، اتاق دارد آن  لينج در خانه اي كه جو
 گوش داده ايآنها  با جديدت تمام بهظاهراً  هايش استفاده كرده كه

خانه نزديك جانگو  لينج درآقاي  مگر... ه اين فكر نكرده بودم من ب ... من ... جوزف لينج-
  ؟ بازار اتاق دارد

   . ربعبوده ام اما نه با زن هاي بي بند و بار آنجا  دارد و اگر ميخواي بداني من گهگاهي. بله -
  ؟ درك كه ميكني، پرسيدم  مي اما بايد ...متاسفم كلي اما -

بود و مدام هيرو ي نباعص او صدمه خورده و. درك كند  خواست كرد يا نمي اما كلي درك نمي
عصبانيتش به نظر غيرواقعي  هيرو فكر كرد كه چرا، كرد و با گوش دادن به او  را سرزنش مي



از خودش به . اينگونه بود  اش درست همانطور كه سرزنش هاي اوليه، رسد  و حسابگرانه مي
داشت او را متهم به جعل  كلي. را رها كند آن  وانستي تولي نمآمد  خاطر اين فكر بدش مي
ناراحت كننده خودش دور كند و  كرد تا توجه هيرو را از موقعيت اين اتهامات وحشيانه مي

اين از احتياطش است چون تا  كند كه صدمه خورده و وانمود مي اصالًنگران شد كه شايد 
عصبانيتي ، خطر رفع شده  كه زماني كه هيرو شروع به عذرخواهي ننمود و كلي احساس نكرد

   . از خود بروز نداد
 كنم چون مي، كنم  فكر نكن كه درك نمي:  قبولتري گفت باالخره كليتون با لحن صداي قابل

 عشق من، تاده فعلي رغم آنچه اتفاق ا. كنم  همدردي مي احساساتت رو ميفهمم و برايتكامالً 
كه  يوالنبد تالش نمايي به خودت بقكننده ات باي براي فراموش كردن وضعيت ناراحتت ،

و اتهام رفتار خالف و اعمال غيراخالقي به من  وضعيت من چندان بهتر از وضعيت تو نيست
آن  توانستي مانع تو نمي. كنم  افتاده سرزنش نمي تو را براي آنچه اتفاق. در شان تو نيست 
بلكه فراموش نماييم كه  ،صحبت نكنيم آن  مورد كنم كه هرگز دوباره در شوي و موافقت مي

  . چنين اتفاقي افتاده است اصالً
  ؟ اين است كه هنوز خواهان ازدواج با من هستي منظورت-
  . البته عزيزم-
  . سخاوت هستي كلي خيلي شرافتمند و با-
. كردم  تو نبوده ول مي نشانه بي شرفي و بي سخاوتي من بود اگر تو را به دليل آنچه تقصير-

  . موشش خواهيم كردبه تو گفتم فرا
  ؟ باشم حتي اگر از او بچه داشته-
 تواني همچين حرفي دانم چطور مي نمي: شم ارغواني شد خصورت كلي ناگهان از ! هيرو -

  . صحبت كنمآن  حاضر نيستم در مورد؟ بزني 
  . كنيم بايد در موردش صحبت نماييم ولي اگر قرار باشد همچنان با هم ازدواج-
شوكه و  . اما تو االن خودت نيستي...  كردم ظرفيت بيشتري داري تا فكر مي .كنيم  االن نمي-

در مورد اين  اصالًوقتي آرامتر نشده اي  بهتر است تا. هم عجيب نيست  اصالًناراحت هستي و 
  . وري نكنيمآرا يادآن  هرگز اصالًكه  مسائل صحبت نكنيم و بهتر از همه هم اين است

گريخت و اين يكي از آنها  توان از كه نمي مسائلي وجود دارند،  كلي:  هيرو با خستگي گفت
كه قبل از  تنها به اين دليل ، انجام داده ام در زندگي ام كارهاي توصيه نشده زيادي. آنهاست 



رفتم نه  ميآنها  اما حداقل من به سمت. ، براي فكر كردن به اندازه كافي صبر نكردم  انجامشان
  . بگريزمآنها  اينكه از

از ، بحثي بي فايده و بسيار ناراحت كننده  حاضر نشدن به ادامه:  ، با خشم جواب داد كلي-
  . گريختن نيست ، وجود نداشته باشد اصالًموقعيتي كه شايد 

  . ولي اين موقعيت براي زهره وجود داشت-
ل ، ولي با تالش قاب شد و دهان زيبايش به شكلي زشت جمع شد سرخي رنگ كليتون عميقتر

،  الزم نيست خودت را با بردن نام همچون موجودي:  و گفت اي خود را كنترل نمود مالحظه
، يا ترجيح  بگويم كه او را خواهي ديد زبه سرهنگ ادوارد شود ، عزيزم حاال مي كوچك كني

  ؟ مالقات كنم ميدهي من او را از طرف تو
  ؟ خواهد بداند او چه چيزي مي-
  . را پيدا كند ويراگو تواند فراست و كه كجا مي-
  . دانم من نمي-
 اي كجا در ؟ اگر بوده اش بودي را در كشتي آيا تمام اين مدت!  اما بايد ايده اي داشته باشي-

  ؟ جزيره ؟ در كدام قسمت اند ات كرده ساحل پياده
اي بود كه  ، صدايش عاري از احساس بود و چشمانش به گونه دانم من نمي:  هيرو تكرار كرد

 فكر مي ، در حال حاضر درست مثل تو ، در موردش فكر خواهم كرد ديد ي كلي را نميگوي
 مطمئن هستم كه درك. كنم و اين موضوعي است كه دوست ندارم در موردش صحبت كنم 

  . ميكني
بايد بفهميم و  نكته اي است كه ما. متفاوت است  كامالًاما اين موضوعي  : كلي اعتراض كرد
  . مرد داريمآن  يم شانس بيشتري براي دستگيريهر چه زودتر بفهم

  . ، حال مناسبي براي بحث ندارم متأسفم اما در حال حاضر-
، نتوانستند هيرو را كه با گوشي كر و صورتي رنگ  و نه ترغيب ، نه اغوا ه بحث و نه داليل-

اق خودش برگشت ، متقاعد نمايند و او باالخره به ات كلي ايستاده بود ، كله شق در برابر پريده
بسته كوچك نامه آن  بعد جعبه جواهرش را باز كرد و از . محكم بست و در را پشت سرش

نامه هاي اديبانه اي بودند كه آنها  . ، را درآورد به هم وصل بودند ، كه توسط روباني هايي
را نها آ دوستشان داشت و بارها . عاشقانه بوده و از كليتون دريافت كرده بود بحثي پر شور و

ولي اكنون تنها  . كرد ، تحسينشان مي اش بود و به خاطر شرافت احساسات نويسنده خوانده
 را يافت ساير نامه ها راآن  وقتي . خاص بود هزيرا به دنبال يك نام . انداختآنها  به نگاهي



 مي دانست كاري كه قصد . در جعبه گذاشت و مدتي به چهره خودش در آينه خيره شد
را  اما كلي نتوانسته بود او . كاري پست و به قول معروف رياكارانه بود . ا داردانجامش ر

بلكه  ، ، نه تنها براي خاطر خودش او بايد مي فهميد . متقاعد نمايد و او بايد مطمئن مي شد
 . يا خير كلي مسئول مرگ زهره بوده و گرفتن انتقام را موجب شده استواقعاً  براي اينكه آيا

زهره هم  اهميت نداشت چرا كه . كه او در عوض كلي مورد انتقام قرار گرفته بوداين اصل 
،  فراست گرفته بود يراگر توجيهي براي انتقام غيرمتمدنانه اي كه رو . همانقدر بي گناه بود

به طناب دار  توانست مسئوليت تسليم او را بدون محاكمه پس او ديگر نمي . وجود داشت
به هر يك از  قصد داشتند او را از جزيره اخراج كند و مانع ورودشاگر فقط  . قبول كند

زندان مي  ، يا حتي اگر او را به كرد موضوع فرق مي . شوند زنگباربخشهاي سلطان نشين 
، پس او  گفته باشد اما اگر كليتون دروغ . انداختند و اموال و كشتي اش را مصادره مي نمودند

،  به دست آوردن حقيقت منجر به مرگ كاپيتان شود و اگر براي عي دهد كه مستقيماًاصالًنبايد 
  . دهد را انجامآن  ، پس بايد ناچار به جاسوسي و فريب دادن شود

يك  كه حدود اي هيرو نفس عميقي كشيد و قيچي اي برداشت و با دقت آخرين سطر نامه
،  شدنش به توراكراين ، در همين منزل نوشته شده بود و تنها يك هفته قبل از سوار سال پيش

اي كه  آخرين جمله ، يعني اين تكه كاغذ تنها شامل اين كلمات بود . دريافت كرده بود را بريد
ارادتمند هميشگي تو .  بيا تواني هرچه زودتر و هرقدر سريعتر كه مي:  كلي برايش نوشته بود

  . ك
ر كرد و دستورات دقيقي به او فريده را احضا.  هيرو كاغذ را با دقت تا كرد و در پاكتي گذاشت

هم زماني كه كسي پهلويش آن  ، ، مي فهمي فريده برسد بايد به دست خود مادام تيسوت:  داد
به يكي . ، بنابراين خودت نبايد ببري  را فرستاده استآن  نبايد هم بفهمد كه چه كسي . نيست

 ش برساند و حرفي هم نزندرا به دست خودآن  و بگو اگر بدهآب  از باغبانها يا پسرك مسئول
  ؟ اين كار برآيي هتواني از عهد مي . ، پول خوبي در انتظارش است

رشوه  عشق به آنتريك و دورنماي چشمانش از: فريده سرش را به عالمت تصديق تكان داد 
داد و  هيرو مقداري پول. برق زد و يك ساعت بعد گزارش داد كه نامه به سالمت رسيده است 

و  به خانه برگشت، باغ او در پس از چند دقيقه صحبت با  . فرستاد، رحيم ترش ، به دنبال مه
را  كند و بقيه روز از زن عميش سراغ محلول كافور را گرفت و وانمود كرد كه سرش درد مي

  . را نمي خواهد ببيند در اتاق خودش گذراند و گفت كه هيچ كس حتي دكتر كيلي



و ستوان الريمور لبهايشان را مي جويدند و قيافه مهيبي  كلي. خشمگين بود ادواردز  سرهنگ
 هوليس با تمام احساس همدردي براي برادرزاده اش معتقد ئيل، حتي ناتا خود گرفته بوند به

بتواند  بود هيرو رفتاري لجوجانه و عصبي در پيش گرفته و حداقل بايد قدرتش را جمع كند تا
اتاقش را قفل  اما هيرو در. سمت جزيره بازگشته است  كدام بوده و از اطالع دهد كجاآنها  به

دارند ، كه البته  كرده بود و زن عمويش بي پرده به چهار مرد منتظر گفت كه اگر كمي احساس
، مردان همه  از اين قبيل در مواردي . نمايند كدر نداشتند بايد ذره اي از درد برادرزاده اش را

  . دندبدون استثناء بيرحم و بي عاطفه بو
ميشد كه فريده ضربه اي به در اتاق هيرو زد و اطالع داد كه رحيم اسب  كم كم داشت غروب

در سرسرا . بيرون آورده و هيرو باالخره از اتاق خارج شد و به طبقه پايين رفت  را از اصطبل
به بهانه . اطالع داد كه مي خواهد اسبش را ببيند تا مطمئن شود حالش خوب است  به عمويش

هنگام بازگشت به خانه . و نوازش شريف بيرون رفت و با رحيم صحبت نمود  ادن قندد
پريده رنگ و غم آلود بود كه عمويش جدا مضطرب شد و با احساس محبت  صورتش بقدري
ولي مثل  . بله: هيرو با بي حسي گفت  . فورا براي استراحت به تختش برود زياد گفت كه بايد

 حرفش را شنيده است و بدون اينكه اراده انجام اصالًت مي كند يا اينكه با او موافق كه اين نبود
 حركتي را داشته باشد ناگهان روي نزديكترين صندلي نشست و آقاي هوليس با نگراني دستان
 افتاده اش را نوازش نمود و نگران شد كه مياد ضعف كند و از ديدار غيرمنتظره سرهنگ

به  مجدداً داده باشدآنها  د خانم هوليس تا كنون اطالع مفيدي بهكه بااميد به اينكه شايادواردز 
رختخواب و  خانم خارج ازآن  سرهنگ با ديدن . ، بسيار خوشحال شد كنسولگري آمده بود

در ذهنيت منطقي تري  از ناتواني قبلي بهبود يافته و احتماالًلباس پوشيده فكر كرد كه  كامالً
  . زيادي طول نكشيد ، ولي اين تصورش مدت دردا قرار

نمي بينيد حال دختر  .د نمي توانيد االن با او حرف بزني:  اوقات تلخي گفت آقاي هوليس با
ولي صحبتش توسط  . بياوردآب  همسرم را صدا بزنيد يك ليوان . خوب نيست اصالًبيچاره 

اال ح: مداخله كرد ، قطع شد آرامش  كه پشتش را صاف نمود و بوضوح با برادر زاده اش
ادواردز  توانم به هر سوالي كه سرهنگ مي كامالًمتشكر عمو نات و . است  حالم خوب كامالً

  . بپرسند پاسخ دهم بخواهند از من
نهايت مهرباني و :  سرهنگ در حاليكه صورت بي رنگش را با نگراني مطالعه مي كرد گفت

 خصوصي تر باشد يمي شود جايي صحبت كنيم كه كم . لطف شماست خانم هوليس ، متشكرم



 ؟

 . اينجا نشود گفت چيزي براي گفتن ندارم كه در:  هيرو بدون اينكه بلند شود اعالم كرد
بدانيم اين است كه آيا شما هيچ  ، تمام آنچه مي خواهيم بسيار خب در اين مورد ... ام ... اوه-

انيد به ما بگوييد و يا اينكه مي تو ؟ ايده اي داريد كه فراست يا كشتي اش اكنون كجا هستند
  ؟ پس از دزديده شدنتان به كجا برده شديد

  . دزديده نشده بودم من-
  ؟ چي-

كسي بود كه بهبود يافت و بتندي به او  عمويش اولين . هر دو مرد بهت زده به او خيره شدند
 . بي ربط نمي گويم: هيرو گفت  . نگويد نهيت زد كه حواسش را جمع كرده و اينقدر بي ربط

به شاخ و برگ . كار مي گفت شدروغي عمدي و آ اليكه براي اولين بار در زندگي اشدر ح
اطالع يافته بود كه گروهي از مردان كشتي قصد  فراست نكاپيتا:  دادن به داستانش ادامه داد

، پس مرا به محل  عاقالنه نيست كه من در اينجا بمانم حمله به كنسولگري را دارند و فكر كرد
تمامي داستان  . ، مرا با همراه مناسبي برگرداند خطر رد و بمحض برطرف شدنمطمئن تري ب

  . همين بود
تمام عمرم چنين اراجيف مزخرفي نشنيده بودم و اگر خيال كرده اي  در:  عمو نات منفجر شد

سرهنگي دستي بازدارنده بلند كرد و  ... ببين هيرو ... را باور مي كنم من ذره اي از اين قصه
، خانم هوليس بپرسم كه چرا فراست آقاي مايو  ممكن است. لحظه خواهش ميكنم  يك:  گفت

  ؟ ؟ يا پيامي براي خانواده شما نفرستاد را براي امنيت بيشتر با خودش نبرد يا مهتران شما
 ، اما يك زن ممكن است از چنان كنم خيال كرده مردان مي توانند مراقب خودشان باشند فكر-

به هر حال در آنزمان ، فرصت كمي ، م ببيند ختر از برداشتن تنها چند زاتي بدمگروهي صد
باعث  اصالً، كه  كردند اشتباه درككامالً  مايو هم موقعيت راآقاي  براي صحبت وجود داشت و

  . بفرستد تعجب نيست و به دليل شلوغي شهر هم نتوانست پيامي
  . اينطوري دروغ مي گويي شده باشي كهديوانه كامالً  بايد: هوليس ، با عصبانيت گفت آقاي 

متأسفم ، تمام آنچه مي :  دور گفت هيرو بلند شد و لباسش را تكان داد و با صدايي بي رمق و
  . را تصديق مي كنندآن  مرا اينجا آوردند هم توانم بگويم همين است و فكر مي كنم مرداني كه

  ... ولي ...، بله  خب-
  ؟ بيابيد تان فراستيآيا مي توانيد دليل بهتري براي عمل كاپ: صدايي گرفته ، پرسيد  هيرو با



داد و موقرانه  ، ولي كنسول بريتانيا سرش را تكان گيجي به او خيره شد عمويش با خشم و
واقعاً  واقعيت داشته است و متأسفانه من مي توانم و خيال مي كنم شما فهميده ايد كه: گفت 
  . متأسفم

ولي  . خون به گونه هاي سفيد هيرو شد گ و لحظه اي از هجومسرهنگ متوجه برقي كم رن
حتي اگر فكر مي كنيد فراست به داليلي :  ، ادامه دادآرامي  سرهنگ ، به . دخترك حرفي نزد

نيست ، يا براي برانگيختن اين دزدان دريايي كه  حق داشته ، هيچ بخششي براي ساير اعمالش
 و مرد كشته شده اند و بسياريد . را برهم بريزد به منظور رسيدن به اهداف خودش ، شهر

يا اگر ترجيح -هم فكر كرد و حتي اگر دزديده شدنتان زخمي گشته اند و بايد به اينهاشديداً 
را به  مورد اينكه او نيافتاده بود ، همچنان درتصميم من در هرگز اتفاق -مي دهيد نجاتتان

  . داده نمي شد محضر عدالت بكشانم تغييري
اجازه نمي دهد به تسليم او كمك  شرايط ...مي دانم اما شما بايد بفهميد كه : رو زمرمه كرد هي
  . متأسفم ... كنم

كامالً  ستي كهژبعد دست سرد هيرو را گرفت و با  . هم همينطور من: گفت ي نباسرهنگ با مهر
مسن تر و رسمي تر  را با احترام كامل يك فردآن  انتظار بود ، خم شد و از او بعيد و غيرقابل

  . كنسولگري را ترك نمودآرامي  و به بوسيد و برگشت
يافته بود ، خواست كه برادرزاده اش را بازخواست  ، كه تازه از اين شوك بهبود ناتائيل هوليس

 .متوقف شد  ، منظره اي ، به همان اندازه غيرقابل انتظار كرده و توضيح بخواهد ، ولي با ديدن
 ها هق هق هاي بچه گاني ، هاي ابي گريه اي پر صدا مثل شيون نه . مي كردهيرو داشت گريه 

قطرات اشك از چشمان بازش مي ريختند و روي  . بي صدا بودكامالً  سي ، بلكه گريه اشيكر
پس از بازگشت بي اشك  . گريه برادرزاده اش را نديده بود هرگز قبالً . صورتش جاري بودند

 توانايي گريستن را ندارد اصالًشقي اش ، فكر كرده بود كه او  كله شب قبلش و رفتار همراه با
 ، ناراحتش كرد يساكت ، بسيار بيشتر از نمايش هاي پرصدا و احساسات ه، ولي ديدن اين گري

.  
بازويش را گرفت و او را به طبقه  ...عزيزم  ...، خب هيرو  خب: درماندگي گفت  عمويش با

ناحق ه و بي نبا، كه ابي ، عص همسرش براي تقاضاي كمك رفتهدايت كرد و به دنبال  باال
  . از ناراحت شدن هيروي عزيز تعجب نمي كند و همه اش تقصير كنسول است اصالً گفت كه
 . لينش را به او بپوشاننديبدون اعتراض اجازه داد كه لباسش را كنده و لباس خواب موس هيرو
راه پله به پسرش برخورد كه  ، كه در تهيه كند عمويش با عجله رفت كه شربتي آرا م بخش زن



 مادرش با رنجش . صورتي غرنده چون رعد ، پله هارا سه پله يكي طي كرده ، باال مي آمد با
 يك خواب راحت! بي مالحظه  چقدر . اين مردهاي احمق هستند كه ناراحتش مي كنند: گفت 
اما !  كلي ... ه ، نمي تواني او را ببينين ...؟ كجا مي روي كلي . حالش را بهتر مي كند حتماً 

اتاق  به سمت درمستقيماً  را به كناري زد و او . كلي كمترين توجهي به اعتراض مادرش نكرد
مادرش  . هم زد سرش بر را ناگهان باز كرد و با شدت پشتآن  زدن ، هيرو رفت و بدون در

شوهرمبهوت و مضطربش ،  كه بهقفل شنيد و با عجله پايين رفت  صداي چرخيدن كليد را در
  . دهد نمي فهميد چه باليي سر دنيا دارد مي آيد ، خبر اصالًكه 

ديده نمي آن  رد، ولي اثري از تعجب  پريده اش را به سمت كلي برگرداند هيرو صورت رنگ
او بدون اجازه  اين اصل ، كه گويا انتظار ديدن كلي را داشته است و هيچ نكته عجيبي در . شد
هجوم آورده است ، نمي  حاليكه او تنها لباس خواب نازكي به تن دارد ، به اتاقش هم درن آ ،

داد كه اين مكالمه در كجا و  اهميت نمي اصالًشرم و حيا ديگر براي او معني نداشت و  .ديد 
 تنها همين مطلب اهميت داشت و اين حرفها بايد زده مي شدند . تحت چه شرايطي انجام گيرد

بگو معني اين :  داشت و با خشم گفت دستش نگاه ن كليد را از قفل درآورد و محكم دركليتو .
  ؟ مگر عقلت را از دست داده اي چرندياتي كه به سرهنگ ادواردز گفته اي چيست ؟

ايستادن برايش سخت بود و با لحني  مثل اينكه .هيرو با خستگي روي لبه تختش نشست 
تازه  . اگرچه اگر هم مي دادم هم عجيب نبود.  دست نداده اماز !  نه كلي:  گفت بدون آهنگ ،

شد ، حقيقت داشته و اكنون نمي توانم مطمئن  متوجه شده ام كه بخشي از آنچه به من گفته
  . حقيقت داشته استآن  كنم كه تمام فكر ميشخصاً  باشم بقيه اش درست نباشد و

اگر هنوز به مشتي دروغ !  مي فهميخودت هم ن نمي فهمم چه داري مي گويي و مطمئنم كه-
  ... مي توانم بگويم كه ، چنگ زده اي ، فقط كه فراست اختراع كرده

تيسوت ترز داري و اينكه  شهر در اكنون مي دانم كه اتاقي!  خوهش مي كنم نگو! نگو كلي -
و  نام خودش كرايه كرده باشد را بهآنجا  ، لينجآقاي  شايد دوستت .را مالقات مي كند  تو

 . چندان فرقي داشته باشد استفاده مي كند ، اما فكر نمي كنمآن  شايد او هم از
عقلت را از دست مي دهي و به  داريواقعاً  !خيلي بي معني شده اي و خودت هم نمي داني -

و خالي آدمي رذل كه  هم فقط بر اساس يك حرف خشكآن  . طور عجيبي رفتار مي كني
 . ارائه دهد حتي ذره اي مدرك نمي تواند

  . دارم اما من مدرك-



از !  كنم باور نمي:  و از ميان دندانهايش گفت صورت كليتون از سرخي به سفيدي گراييد
  ؟ خودت اختراع كرده اي

  . نبايد همه را مثل خودت قضاوت كني-
  ... آنجا هيچ ... تواني نمي-
خيال نمي كنم چنين مدركي  هم ؟ منظورت اين است كه قرارداد كتبي نبود ؟ نه ، من هيچ چه-

روي اينكه اگر به طور اتفاقي  وجود داشته باشد و فكر مي كنم روي همين حساب مي كردي و
حق داشتي و تقريباً  .مي پذيرم  را درمقابل سخن ديگران چيزي بشنوم ، حرف توآن  مورد در

  . كردم مي به همين دليل بود كه بايد مدرك پيدا
اگر از كسي ديگر  يچ مدركي براي آنچه واقعيت ندارد وجود ندارد وه:  كليتون به تندي گفت

  . قصه اي شنيده اي ، خواهي فهميد كه دروغ است
آن  ، چون به من دوست ندارم اين را برايت بگويم كلي ... نگفته ، من مبراي كسي قصه اي-

 برايم نوشته بودي رابايد مي فهميدم ، پس تكه اي از آخرين نامه اي كه  ... ، اما مغرور نيستم
 نوشته ات حتي امضا نداشت ، بلكه فقط اول اسمت را گذاشته . بريدم و براي ترز فرستادم

،  را نمي شناخت ، هيچ معني نمي توانست برايش داشته باشد بودي و اگر او دست خط تو
  . حامل نامه را هم نمي شناخت چون

كه جواب داده است ؟ هيرو ، اين ديوانگي  و البد مي خواهي وانمود كني:  كلي با اهانت گفت
  . است

بن  در اما من رحيم را فرستادم كه مراقب منزلي با دو در ، . نداد يعني كتباً ... نه جواب نداد-
چه كساني آنها  باشد و بگويد چند نفر از در كناري وارد شده و بست نزديك چانگو بازار

را نشناخت ،  را با نقاب پوشانده بود و اول او شد و گرچه صورتش تنها يك نفر وارد . هستند
  !...، پس مي بيني كه  وت استس، فهميد كه مادام تي تاخيابان دنبال نمود كه او را بعداً ولي

و ناراحت ، ولي با اطمينان كمتر باتي بعد كلي عص! كوتاه سكوت حكمفرما شد  براي لحظه اي
  ؟ اين چه مطلبي را ثابت مي كند و:  گفت

كه براي مالقات نويسنده اش به كجا برود  نوشته را شناخته است و خيلي خوب مي دانسته كه-
شهر رفت و من هم به رحيم نگفته بودم كه مراقب  در ، بلكه به منزلي ، چون به اين خانه نيامد

اميدوارم ديگر به  . اين شخص يك اروپايي باشد ، حتي نگفتم كه ممكن است چه كسي باشد
  . نمي توانم حرفت را باور نمايم اصالً، چون  ه اتفاقي بوده استمن نگويي ك



و بيهودگي  و مكث كرد ... اشتباه كردهحتماً  ، رحيم اشتباه كرده است: كليتون به تندي گفت 
اطالع آن  به گونه اي كه نكته اي است كه بايد از ، وليآرامي  هيرو به . اين حرفها را فهميد
  ؟ را كردي كلي را اين كارچ:  داشته باشد ، پرسيد

او نشست و سرش را  ناگهان روي تخت كنار و ... من ...من نكردم : كلي طوطي وار گفت 
و سر خم شده اش  هيرو به شانه هاي افتاده . مدت زيادي سكوت كرد .ميان دستهايش گرفت 

  . را دوست نداشته است و فهميد كه هرگز او نگاه كرد
نام  باآن  وجود دارد و مردان اغلب به مسخره از »حوا«مام دختران ت ردكه  ، مرموز هآن غريز
گفته  دوستش مي داشت ، اين اصل كه دروغواقعاً  زنانه ياد مي كنند ، به او گفت كه اگر شعور

فقط  . برد بين مي از عشق راآن  ، نبايد ال مي كرده نيستيگونه مردي كه خآن  اصالًو اينكه 
 . بدتر ، ولي نه حسي سرخوردگي و احساس تلخي به همراه بياوردمي توانست برايش درد و 

 چون هيرو باور نداشت كه بشود دوست داشتن كسي را تنها به دليل صدمه خوردن يا
 ، حتي اگر اراده مي كرد كه ديگر او را دوست نداشته باشد هم سرخوردگي از او متوقف كرد و
كار از  اينمسلماً  و را كنار مي گذاشت ، ولي، عقل شايد ا نمي توانست به اين راحتي باشد

  . عهده قلب خارج بود
فكر مي كنم چون از زنها خوشم :  كليتون با صدايي نامتعادل و خفه شروع به سخن گفتن كرد

با پدرم زندگي سختي حتماً  ... را نمي فهمد مادرم اين .را رها كنم آنها  مي آيد و نمي توانم
او  ...ناپدري ام  . شايد اين را از او ارث برده ام .آمد  ها خوشش ميداشته ، چون او هم از زن
آمريكا كه بوديم ، منزل خودم را  . توانستم بگذارم كه بفهمد و نمي هم اين را درك نمي كند

 ، بنابراين يك منزل زندگي مي كرديم بودم ، اما اينجا همه بايد در راحت ترآنجا  ، پس داشتم
، جايي كه  اجاره كردم ، جايي كه بتوانم هر كاري دلم مي خواهد بكنم اتاق را در شهرآن 

  . خودم باشم
  ؟ نمي ترسيدي كه بفهمند-
 ، كنار بيايمآنها  كردم مي توانم با ، اما فكر مي ، مي دانستم كه شايد حرفهايي زده شود اوه-

مي دانستم كه مرا لو  .اسم او اجاره شده است  جو كارهاي اجاره را برايم انجام داد و بهعمالً 
همه اش هم تقصير او  ، ما با هم را بطه داشتيم ... ما ، مالقات مي كردآنجا  ، ترز مرا نمي دهد

دارد و برايش بيشتر مثل پدر بزرگ مي  برابر سن او را دو تيسوت پير . نبوده ، من شروع كردم
 . مي كنم عاشقم شده است خب فكر ... ماند تا شوهر و او

  ؟ ي خواستي با من ازدواج كني كليچرا م-



دختري خوب و متكي به  نات هر دو مي خواستند با مامان و. به نظر مي رسيد  ايده خوبي-
البته دوستت هم داشتم ، !  ، درواقع ، تو ازدواج كنم كه مرا سروسامان دهد خود و ثروتمند

آيا مي توانم تحمل كنم  گرچه خيلي وقتها مرا مي ترساندي و نگران مي شدم كه خيلي زياد ،
واالمقام صحبت كنم و ي مثل يك نجيب زاده  ... تا چه مدت مي توانم تظاهر نمايم و اينكه
مي دانستم كه دير يا زود مرا خواهي !  ميسيونر مذهبي داراي محسنات اخالقي باشم مثل يك
مادرم  م گفته بود كهيكي از دايي هاي .، اما فكر مي كردم شايد بتوانم تو را تغيير دهم  شناخت

هميشه عاشقش  ، هنگام ازدواج با پدرم ، بسيار بزرگ منش بود ، اما علي رغم همه كارهايش
مورد زنان مي  در من خيال مي كردم خيلي ...فراموشش كند و من واقعاً  ماند و هرگز نتوانست

بكاهم و به آنچه تو  كه بتوانم كمي از غرور ... دانم ، پس فكر مي كردم كه شايد عملي باشد
و خالصه اوقات ...  مهماني بريم . با هم عشق كنيم . عالقه مندت كنم مخودم دوست دار

كنيم ، خرج تفريح  پولمان را درعوض اينكه صرف ارشاد كافران .خوشي رو داشته باشيم 
 . آن مشروب بخوريم و قمار كنيم و از اين قبيل با نماييم ، يا

  ؟ كني تفريح ... با آن ؟ كه پول داشته باشي تا برده و اسلحه شديبراي همين وارد معامالت -
نداشتنش چه  تو هميشه پول داشته اي ، پس نمي داني .نه فقط براي اينكه پول داشته باشم -

 اگر اين شانس را و محلي مثل اينجا آسان بود پول درآوردن در .، يا كم داشتنش  معنايي دارد
 . بودماز دست مي دادم خيلي احمق 

 ... ؟ اگر هر چيز ديگري بود توانستي چطور !برده  ... اما كلي-

 ! اثري در كل فروش برده در دنيا نداشت ، كمترين و فروش كردم چند برده اي كه من خريد-
را برده نكرده بودم آنها  فروخت ، و من هم را ميآنها  ، كس ديگري اگر من اين كار نمي كردم

 شماره شده و براي فروش به ساحل آورده شده بودند اينجا گرفته و در بالًق .آنها برده بودند  .
 . كردآنها  ه، هيچ كار ديگري نمي شد دربار

  . گرم نمي شد كرد هوالبد هيچ كاري هم براي اسلح-
مورد اين گونه مسائل احساساتي  يك كاسبي ساده بود و نبايد در فقطآن  .فرق داشت آن -

  . ربطي به من ندارد سياست اين مردم . بود
  ... اما به عمو نات مربوط است و اگر مي فهميد-
شايد هم چندان  ... اولين كشتي مي انداخت و به آمريكا پس مي فرستاد فهميد مرا در اگر مي-

.  ادواردز هم مثل شما باشدآن  خيال مي كنم و و!  هم از جنس توست هيرو او . شد بد نمي
ا به هاما آن . بلد نيستيد اصالً،  هم نمي توانيد كار بدي انجام دهيد حتي اگر بخواهيد احتماالً



مثل پدرم گلوله  به زندان بيافتم و ياآن  ، مگر اينكه قبل از جايي نرسيده اند و من مي رسم
  . يك زن عصبي كله ام را سوراخ كند

صورتش  . د كردكليتون سرش را بلن و زهره ؟:  هيرو پرسيد . كلي خنديد اما با تلخي و سختي
است و هيچ فرقي باتي زنهاي خياآن  فقط يكي ديگر از ... كردم فقط فكر:  هوت بودبگيج و م

ر دفكر نمي كردم تا وقتي كه پولي  . اينكه خوشگلتر از خيلي هايشان بود ، جز يقيه ندارد با
...  همتعلق خواب هم نمي ديدم كه حتي در . به چيز ديگري اهميتي هم بدهد اصالً ، كار باشد

؟ هيرو قسم مي خورم كه قصد صدمه زدن  ، چطور ممكن بود بدانم فكرش را نمي كردم اصالً
 ، فراست فقط فكر كردم اگر زهره چند روزي را با من بگذراند .واقعي به او  هنه صدم نداشتم ،

راه طوري  ... هميشه فراست مرا ناراحت مي كرد . همه اش همين بود . حسابي اذيت مي شود
 رفت گويي مي خواست به من بنماياند كه تا زماني كه برده داري و قاچاق را علني انجام مي

 ، اما دزدانه انجام دادنش دهي و به حرف ديگران اهميت ندهي ، عيبي درآن وجود ندارد
بهتر  راآن  حتي ذره ايآن  الف زدن درمورد! واقعيت ندارد  . دزدانه قرار دارد مطلبي پست و

 . را بدتر نمي كندآن  موردش همانطور كه ساكت بودن در .كندنمي 
  . آورند برايش يا بهانه-
زدم و چرا خدا مي  تنها توضيح مي دهم كه چطور شد به اين اعمال دست. بهانه نمي آورم -

مطمئن باش كه از هيچ  ، و اگر مي توانستم مانع فهميدنت شوم نيستم داند كه به انجامش مغرور
 ! به من دست نزنيد: نظرات  آن تو و!  تقصير تو هم بود ...اما زهره  . نمي كردم كاري دريغ

وب چمن هم يك تكه  و...  ولي به هر حال مثل همه زنها خيلي زيبايي، شايد تيپ من نباشي 
نداشته باشم حتي لمست  كه اجازه ...نمي داني چطوري است كه  . خشك يا قالبي يخ نيستم

خودم را !  مثل جهنم است به تو مي گويم كه ... ي و نامزدي بر هم بخوردكنم كه مبادا بترس
كه تمام مدت مي خواسته ام  آراسته و مرتب را بازي كنم ، درحاليآقاي  نگه دارم و نقش يك

از گذراندن چند ساعت عفيفانه  بعضي شبها بعد . تو را تصاحب كنم و همه چيز را نشانت دهم
يواشكي از خانه بيرون مي رفتم و براي  ، ظي محبت آميز تمام مي شدبا تو ، كه آخرش با الفا

و اگر به خاطر موقعيتي  ديوانه مي شدمحتماً  كردم خودم زني از بازار گير مي آوردم ، اگر نمي
جرأت مي گويم كه خودم را بر سر زهره ، يك احمق  نبود ، به، آن گذاشته بودي  كه مرا در
  . نمي كردم

 برابر او دفاع كند يا درمقابل مثل اينكه نمي داند در ... اوه نه!  كلي نه ، اوه:  دهيرو زمزمه كر
  . خودش



پولي بود كه اگر من درنمي  درمورد بقيه اعمالم ،: داد ، ادامه داد  ياما كلي ، كه به او گوش نم
ساتي و اندازه كه بخواهي احسا مورد اين مسئله هر مي تواني در . ، ديگري درمي آورد آوردم

الريمور كه سالهاي عمرشان را  گرفتن سياهان ، از مرداني چون ، اما در طرفدار حق باشي
بي اغراق  .كمتري كشيده ام  صرف آزاد كردنشان كرده اند ، ضرر كمتري رسانده و دردسر
، به دريا افتاده اند  بريتانيايي ها هزاران سياه بدبخت توسط كاپيتانهاي كشتي هاي تحت تعقيب

 چون كاپيتان . تشنگي و گرسنگي جان دهند خشكي رها شده اند كه از يا در ه غرق شوند وك
تنها كاري كه من كردم  . را به جان بخرند برده هها حاضر نبودند خطر دستگير شدن با محمول

فروششان به قيمتي بيشتر به ثروتمنداني است  از يك تاجر پست ، به يك قيمت وآنها  خريد
و تازه بسيار بهتر از  سرپرستي مي كردندآنها  عمر از و تا آخر دادند يغذا و لباس مآنها  كه به

رفتار آنها  ، با بوستون برخورد مي كنيم پوستمان در روشي كه ما با مستخدمه هاي سفيد
  . ت بر روي مسئله داردنديد بستگي به طورآن  تمام . خواهد شد

 هايش را به گونه اي صاف كرد شانه . ود دادقوسي به خ و كش و كلي از روي تخت بلند شد
 حاال فكر مي كنم همه چيز را در خب ،: گفت  . كه گويي باري از دوشش برداشته شده باشد

شانس بهتري بدهد كه ازدواج  شايد به اين شكل بهتر باشد و شايد مورد من مي داني ،
  . موفقتري داشته باشيم

  . ازدواج نمي كنم ، كليمن با تو  ولي:  ، گفتآرامي  هيرو به
لذا من هم  . ر تو آمده ، هستمس آنچه بر چون من مقصر بيشتر. ديگري نداري عزيزم  هچار-

دار شوي همه فكر مي كنند كه مال من است ،  ازدواج كنيم و تو بچهفوراً  اگر . چاره اي ندارم
ين حد اقل كاريست كه ا توانم برايت انجام دهم و اين حداقل كاريست كه مي . حتي اگر نباشد

  ؟ متوجه كه هستي ، نيستي . انجام دهي خب براي همه ما ... تو مي تواني براي
متوجه حرفش  اصالًكلي فكر كرد شايد  ، به طوري كه هيرو براي مدت زيادي ساكت ماند

چون تنها دامنگير ما نمي  . آبروريزي شود نبايد بگذاريم:  پس با اصرار گفت .نشده است 
ها و نصدمه مي خورند و همچنين كرايآن  ، مامان و كريسي هم از بلكه ناپدري ام . شود

برگردي و آنجا  پابرجاست و تو نمي تواني به هوليس هيل هنوز . خانواده پدرت هم هستند
اي كه ما بايد وانمود كنيم زودرس است هم  حتي داشتن بچه . فرزند بي پدري داشته باشي

 توان به تو قول مي دهم كه هر آنچه در . باشي فقط به فكر خودت نبايد . دردسرهايي دارد
  . برم براي حمايت تو و جبران مافات به كار ، دارم



چراغهاي باغ  و و به تاريكي شهر پرده را به كناري زد . هيرو بلند شد و به سوي پنجره رفت
  . خواهم كرد فكرموردش  من در ...نمي دانم :  نگاهي انداخت و بدون اينكه برگردد گفت

  . كني و سعي نكن مرا زياد سرزنش ...خيلي فكر كردنت را طول نده -
خودرأي  براي اينكه كور و . مي دانم كه خودم قابل سرزنش هستم . تو را سرزنش نمي كنم-

كارهايي مي  مردم براي اينكه درك نمي كرد .مطمئن كه هميشه حق با من است آنقدر  بودم و
آنكه  وادار مي كند وآن  را به انجامآنها  وجودشان هست كه ، چون نيرويي در دكنند يا نمي كنن

چيزي كه شايد  . نيستند نمي توانند مقابله كنند ، قويكه با آنچه  ... هميشه براي جنگيدن با
و  قوي است كه بايد سير شود يا اشتهايي اثر تعليم و تربيت غلط به وجود آيد يا در ارثي باشد
اينكه نمي  . نفهميده بودمآن  مورد در ... مورد چيزي در قبالًهيچگاه واقعاً  من ... اينكه من
مقابل دخالت در  نمي توانم در من خودم . مقابل زنان يا پول بي دردسر مقاومت كني تواني در

، چون هميشه  به كسي نرسانم ، مقاومت كنم يا اينكه ضرر اموري كه ربطي به من ندارند
از همه بهتر و خيرخواه  ممي كرد و البد به خاطر اينكه فكر ... ه حق با من استمطمئن بودم ك

پسر دايي جوشيا حق  . بردم ، لذت مي مخالف سرسخت بي عدالتي مي باشم هستم و تر
خواهي است ، ودمي كردم خ زماني خيال .را از خودمان شروع كنيم اصالح  بايد داشت كه ما

 . فكر مي كنم باشد اما او گفت كه عاقالنه است و
به سوي او  . چه موردي صحبت مي كند ولي آسوده شد ردمطمئن نبود او كامالً  گرچه كليتون
، اما وقتي هيرو  و از عالقه اش به او اطمينان دهد بازويش رابه دور او حلقه كند رفت تا
شندگي و و خودش را با تشكر از بخ نگاهش بود كه تأمل كرد برگرداند ، حالتي در سرش را
  . اينكه سپاسگزار خواهد شد اگر حرفي به ناپدري اش نزند قانع كرد نجابتش و

 . ترجيح مي دهم تصوراتشان از من خدشه دار نشود .نه خواهد بخشيد ، ولي نات  مامان مرا-
و وقتي فكرش را مي كنم كمي مضحك است ، چون تنها پدرت بود  بقيه آنها لوسي و او و عمه

) زندگي كن و بگذار زندگي كنند(به من گفت كه به ضرب المثل  . احمق نشدمن  كه درمورد
 عاشق فرد نامناسبي شود ، ولي چشمانت باز باشد ، مخالفتي نخواهداگرو اينكه  دارد اعتقاد
مثل خودت شايسته و مناسب  ، اما اگر كسي را كه خيال مي كني شايد عملي باشد چون . كرد
 مي كه كلك خورده اي و با مردي پست ازدواج نموده اي از بينانتخاب كني و بعد بفه است

شايد بايد به حرفش گوش  . خواهي رفت و او اجازه نمي دهد كه به تو جنس تقلبي بفروشند
 مرا مي شناسي و انتظاردقيقاً  حاال . ن تو ديگر يك جنس تقلبي نمي خرياال، اما  كردم مي



مي  قول .مي دانم  .تمام تالشم را خواهم كرد عزيزم من  . نداري كه مثل يك قديس رفتار كنم
  . دهم

زماني كه خبر مرگ  هيرو حرفي نزد و هنگام بيرون رفتن از اتاق ، به طور قابل مالحظه اي از
آنچه بر سر هيرو آمده بود  براي براي او و . زهره را شنيده بود ، كمتر دچار عذاب وجدان بود

يا ، توانست خطرناك باشد نبود  گونه كه ميآن  كه عاقبتش، ولي فكر مي كرد  ، متأسف بود
  . كه به خودش مربوط مي شدآنجا  حداقل نه تا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 

  می  و یک ل  



 اتاقي در ، به شناخته نمي شد اصالً،  ياننلباس يك مغازه دار ب پاتر درحالي كه درآقاي 
 سنگين فرو خوابي عميق و در جايي كه كاپيتان فراست را . قصر سلطان راهنمايي شد اندروني

 :انداخت و گفت  باتي با تلخي نگاهي به او . رفته ديد و بدون تعلل و پشيماني بيدارش نمود
  . داري قصر كوچولوي راحتي واسه خودت اينجا، به نظر حالت خوبه 

  ؟ كردي متشكرم ، فقط براي گفتن همين بيدارم-
گفتم شايد بخواي بدوني كه  .زنبور كردم كه باهات يه سالم عليكي كنم  نه فقط سرمو تو لونه-

  . يه سري زدم به خونه دلفينها
  . دستگيرت مي كردند ، شايد حماقت كردي: حالي كه خميازه اي مي كشيد گفت  روري در

از اينجور خرت و پرتها  بر ، براي فروش لباس وپ »رام راس«خطري نبود به عنوان كمك -
مامانش تنگ شده ، طفلك  لش واسهديكي بايد مي فهميد كه حال كوچولو چطوره ،  .رفتم 
  . بيچاره

گشت و لبانش جمع شد و با ديدن اين  فكش فشرده هروري هيچ نگفت ، اما باتي ديد كه عضل
  ؟ باهاش چكار كني مي خواهي: پرسيد  .عالئم ، تا حدودي راضي شد 

 . درست مثل تو . كنند زنها هم لوسش ميآن  .همانجايي كه هست جايش خوب است  فعالً-
موشك بازي كنم ، نمي تونم  ن كه بايد با دان جوون قايمولي اال .شايد يه وقتي مي كردم -

  . تو هم كه اونجا نيستي .لوس كردنش اونجا باشم  هواس
  ؟ كار كنمچانتظار داري -
  . نيست كه اونجا بمونه ، بايد اونو ببريم ، واسش امن واسه همين اومدم ببينمت -
ادواردز  آنيا  اگر فكر كرده اي كه دان. ، هيچ كس به او صدمه اي نمي زند باتي  چرند نگو-

  . باشي ، بايد عقلت را از دست داده كنند ، انگشتشان را براي اذيت كردنش بلند مي پير
،  بودي نيتلعتو زيادي مشغول خود  . نبود منظور اونجور صدمه: ي با ناراحتي گفت تبا

  . ياد دم كه خوشم نمييبنابراين نتونستي گوشاتو باز نگه داري اما من چيزايي شن
  ؟ چيمثالً -
خب ابراهيم ديشب يه ملوان از  ؟ يادت مياد حرفهايي رو كه در آفريقا راجع به مرض شنيديم-

وباي سياه اومده و داره تو تموم ه ك گفتهكشتي اي كه از كيلوا اومده رو ديده و يارو بهش 
 . ميرن و تموم كاروانهاي برده گم شده اند ماسايي ها دارن مثل مگس مي. آفريقا بيداد ميكنه 

كه خودشو به تنهايي رسونده  هاين كاروانها بوده ديد گفته كه مردي رو كه تنها باقيمونده يكي از



خوشم نمي ياد و ترجيح ميدم عامره كوچولو از اش هعالمت ازاصالً .  ولي دو روز بعد مرده
  . اديآفريقا رسيده باشد نميشه گفت كه به اينجا نمي  ، چون اگه به اينجا بيرون بره

. پس اگر اينجا بمونه ، از هر نقطه اي در آفريقا برايش امن تر است . يا به هر جاي ديگري -
يدنش به زنگبار كم است ، چون تا ماه حتي اگر در اين قصه ها غلو هم نشده باشه ، امكان رس

  .مه كشتي برده اي به اينجا نمي آيد 
هيچ كجاي قاره امن نيست ، اگه شايعه درست باشه . فرستيش بآفريقا  اين نبود كه به ممنظور-
ضرري نداره كه چند وقتي . پير رو ورداريم و بريم طرف سريالنكا  گفتم شايد بشه ويراگوي. 

بخصوص كه داني و ملواناي كوچولي قشنگش مثل يه شير ترسناك دارن ،  ماز اينجا دور باشي
  . غرن اين اطراف مي

  ؟ چه زماني برمي گردد احتماالًويراگو . مشكل است -
 مگه، دور باشيم  زنگبارماهي از  طرف امارات بريم و حدود يك دو بهبودي خودت گفته -

  . دستور تو رو اجرا مي كنهرئلوب  احتماالًپس ، ترك كرده  اينكه بشنويم دان محل رو
  . همانطور كه تو اجرا كردي درست: خشكي گفت ه روري ب

نشه و دستي دستي خودتو به طناب  يكي بايد مي موند كه مراقب باشه حوالي جزيره پيدات-
.  دست اون زناي احمق تنها بگذارم بعالوه دلم نمي خواست عامره كوچولو رو، دار نسپاري 

، پس فكر مي كنم كه  حماقت نمي كنه مرد عاقلي است و مي شه مطمئن بود كه رئلوب حاجي
اميدوارم اينقدر عقل داشته باشي كه ، برگشت  تا وقتي اوضاع امن نشده برنمي گرده ولي وقتي

از هيچ . ا خالص مي شي ، هم از دست سرهنگ ببچه رو ورداري و بري ، چون هم از دست و
  . بريم د با عجلهكدومشون خوشم نمياد و باي

د كشتي وور براي مدتي مانع شايد حتي بتوانم سلطان را وادار كنم. كنم  در موردش فكر مي-
  . نگذار گيرت بيندازند عمو. هايي كه از آفريقا مي آيند شود 

همان  . كه نشانه دلگرمي و اطمينان به خود بود و بعد رفت خود درآورد صدايي از آقاي پاتر
، روري موضوع وبا را پيش  م بازي شطرنج در اتاقهاي خصوصي سلطانهنگا ، روز عصر

را رد نمود و گفت كه او هم داستانهاي مشابهي آن  يك حركت دست ، ولي مجيد با كشيد
،  شنيده است حداقل يك دوجين و اگر حقيقت داشت كه جمعيت ماسايي ها در اثر بيماري

به ، ن مردمي وحشي و عاشق جنگ بودند چو، خبر بدي نبود  چندان هم ، يكدهم شده بود
مي كردند تا جوانانشان بدين  به كاروانهاي برده حمله درد بردگي هم نمي خوردند و مدام

 . به اينجا نمي رسيداصالً  احتماالًون وبا چنبود  يهيچ خطر. وسيله آموزش جنگي ببينند 



هرگز از اين مسير به ما ا تاكنون ببه تو ميگويم و . چيزي نيست:  مجيد به آهستگي گفت
ندارد و به علت معاهده ما با بريتانيا كه واردات  دوجو پس دليلي براي ترس . نرسيده است

پس خطر رسيدنش ،  موسم باران شمال شرق ممنوع كرده است طي ماههاي ، برده را از آفريقا
مطمئن باش اگر منافع زندگي در يك جزيره مي باشد اما  اين يكي از . از دريا هم جزئي است

شروع شده مراقبت خواهيم كرد كه هيچ كشتي از بنادر  بشنويم در يكي از شهرهاي ساحلي
 . پياده نمايد و يا حتي در نزديكي شهر لنگر بيندازد ، نتواند مردانش را در جزيره آلوده

دستش براي لحظه اي . موضوع خواهم كرد  عهده دار اين بازرگانان و مسئولين گمرك را
، ثابت ماند و بعد در حاليكه مهره قبل را حركت  بودند ي مهره ها كه از عاج ساخته شدهباال

ستوان هنوز اينجاست و همين طور :  كاپيتان را بگيرد متفكرانه گفت داد تا يكي از پياده هاي
  . كشتي اش
ر ديگ. اطالع دارم : كرد ، آهي كشيد و گفت  حاليكه صفحه شطرنج را مطالعه مي روري در

 . سر برده اند حوصله ام را
ديگر از كنسول بريتانيا  اطالع داري كه صبح و شب مراقب منزلت هستند و امروز صبح پيامي-

چه كاري  دارم ؟ اينكه مشغول دريافت كردم كه دوباره مي پرسيد آيا از محل اختفاي تو خبر
  ؟ ، يا خير هستي

  ؟ چه گفتيآنها  و به-
دانستم در كدام اتاق هستي و اينكه آيا مشغول  لحظه خاص نميآن  چون دقيقاً در. حقيقت را -
 اصالً، پس توانستم بگويم كه  شمارت فكر ميكني گناهان بي اي و يا به دني يا خوابيدهورخ

  . ندارم هيچ ايدهاي در اين مورد
  ؟ حرفت را باور كرد-
  . ، چون مرد احمقي نيست كنم فكر نمي-

ي پياده ديگري را ررو ؟ شود به اين وضع ادامه داد چقدر مي فكر مي كني. متأسفانه  نه -
  . كيش : داد و اسبي را برداشت و گفت حركت

بعد فيل دوستش را حركت داد تا وزيرش را  . مجيد ناله اي كرد و بر صفحه شطرنج اخم نمود
را  ارزنگبتا وقتي كه او ، شود  ما مربوط مي كه به سرهنگ خوبآنجا  تا:  حفظ نمايد و گفت

، چون وضع جسماني اش چندان خوب  برسد زمان بزوديآن  كه فكر مي كنم . ترك نمايد
اما بدون دافوديل  . خودش فرستاده شود نيست و تقاضا كرده است كه براي مرخصي به كشور
د كه در وكه نمي شود ستوان را اغوا نم كار چنداني نمي تواند انجام دهد و جاي تأسف است



ه سرهنگ گفتم كه شنيده ام برده ب. بگردد آن  هاي برده و تاجران دنبال كشتي ساير مناطق به
،  هايم خارج مي كنند و او با من موافقت كرد سرزمين هاي بي شماري را به طور غيرقانوني از

  . شرم آور استواقعاً  . ولي هيچ اقدامي انجام نداد
  . كيش:  گفت ده برداشت ولش را با يك پيافي،  ي خنديد و با حركتي معصومانهررو

  ؟ چرا من اين را نديدم!  به:  مجيد بتندي گفت
  . ببيني چون نمي خواستم-
  . برمي دارم من حاال پياده ات را. ، اما هنوز مرا شكست نداده اي  براستي كه پسر ابليسي-
  . و من متأسفانه وزيرت را برمي دارم كيش و مات-

شطرنج  هي خنديد و با بي قراري دستش را روي صفحمهره اش كرد و با تلخ مجيد اخمي به
 : د و گفتو، پخش نم ، بافت شيراز هاي عاجي را بر روي فرش زمينه الكي ماليد و مهره

فردا من تو را شكست مي . ، چون فكرم مشغول است  ساده شكست دادي امروز مرا بسيار
 . نگران هستم ، ولي امشب بسيار دهم

است و بمبئي  سالمت دربش كه غ؟ برادر عزيزت بر ان شدن داريچرا چه مشكلي براي نگر-
دزدان كه  كشتي هاي . فعالً كسي قصد جانت را نداردظاهراً  خارج از مسيرت قرار دارد و

دفعه بعد كه احتماالً  و -هم بدون اينكه حتي سكه اي از جيب خودت بپردازيآن  . رفته اند
ديگر در اين  خواهند نمود كهآنها  يرايي گرمي ازرعاياي زخم خورده ات چنان پذ، د نبياي

يان زيادي مي لسا و باالتر از همه بر روي گنجي دست داري كه تا حوالي پيدايشان نشود
اي در دنيا داشته  ، پس نبايد هيچ مسئله نگران كننده راحت زندگي كنيآن  تواني به كمك

 . باشي
اين  تنرفناز ماندن و . باشم  مي وست عزيزم، د ، بلكه نگران تو نگرانيم براي خودم نيست-

شطرنج را  همهره هاي پراكند ، در حاليكه يررو . كشتي جنگي انگليس در لنگرگاه ناراحتم
تنها  احتماالً . خيلي نگران كند نبايد بگذارم شما را:  ، در جعبه مي ريخت گفت جمع كرده

  . براي من اينجا نمانده است
دختر آمريكايي است و تا زماني كه او آن  ه، بسيار شيفت ستوان كه شنيده ام. درست است -

، حاال از هر  مردان عاشق همه مثل هم هستند . رفتن عجله اي ندارد ، ستوان براي اينجاست
مرد كله . مسئله گرفتن انتقام كنسول بريتانيا از تو همچنان باقي است  نژادي كه باشند ولي

  . همينطور ان هموست. شقي است 
 . من هم هستم:  فتگي با نيشخندي ررو



را بيش از اندازه تحريك كرده اي و آنها  بار فكر مي كنم ؟ اما اين آه خيال كردي نمي دانم-
فكر مي كنند كه از محل آنها  در خانه من در امان نيستي اينكه ديگر چه در شهر و چه

، اما وقتي بفهمند كه  انداينجا شك نكرده  به بودنت در ، ولي هنوز اختفايت باخبر هستم
شوم از بمباران ندستگيرت مي كنند و اگر حاضر به تسليم تو  ، به زور اسلحه خواهند فهميد

  . داشت قصرم ابايي نخواهند
، مدام  گذشته در واقع طي يكي دو روز. بگذاريد رك بگويم كه من هم همينطور فكر مي كنم -

دافوديل يك روز  ، دوست ندارم ببينم تغيير دهم رسيده جايم راآن  به اين فكر بودم كه وقت
  . لنگر اندازد صبح در حاليكه توپهايش به سمت پنجره هايتان نشانه رفته مقابل قصر

؟ به اين  برايت كجا است من هم همينطور فكر مي كردم كه امن ترين محل:  مجيد اعتراف كرد
تواني بروي چون هر دو  نمي ساحلي ات هنتيجه رسيدم كه به منزل خودت در شهر يا خان

 ، محل كوچكي ياد پس به.  تحت نظر است عاقالنه هم نيست كه از طريق دريا خارج شوي
فعال در مسقط  باشد كه نزديك ساحلي پشت كوكوتوني افتادم كه متعلق به عموزاده من مي

از حضورت  اينكه كسي براي سرايدار خانه پيامي خواهم فرستاد كه از تو مراقبت كند و . است
اگر  . با تو تماس بگيرند همينطور براي كشتي ات كه بدانند كجا هستي و . بويي نبردآنجا  در

تا سرهنگ به انگلستان برود  مي مانيآنجا  آنقدر ، و مخفيانهآرامي  نصيحت مرا مي خواهي به
يدن براي پس او هم از انتظار كش و خانم جوان تسخيركننده قلب ستوان هم به آمريكا بازگردد

  . ولي نه زودتر ، باشد بازگشتت امن تر، زمان آن  شايد . تو خسته مي شود
  . كننده اي خواهم داشت اوقات كسلظاهراً  ، ولي حق داري:  گفت فيلسوفانه روري

 كنم بزودي مرده باشي فكر مي ، نكني تركفوراً  ، و اگر شهر را بهتر است كسل باشي تا مرده-
 ، مطمئن باش كه صدمه اي نخواهند ديد و بچه كوچك خانه دولفينها هم در مورد مستخدمان .

  . تنها در طلب خون تو هستند اچون آنه
  ؟ چه موقع حركت كنم و چگونه بروم ، دانم مي-
راي مالقات دوستانشان به منازل بزنان  چند تن از . فكر مي كنم فردا شب مناسب باشد-

جدا آنها  نزديك مرداب از . نگهبانان خواهي رفت لباس تو با . مي روند ماليدي آنطرف بازار
ترتيب دادن كارها بسيار ساده  . منتظرت هستندآنجا  چند اسب و راهنمايي در ، مي شوي

حرف  هاي پر كه چشمان فضول بسيار و زبان است و بسيار امن تر از ماندن در اينجاست
  . دگيرن مي زيادي وجود دارند و همينطور افرادي كه رشوه



هوا زير نور  او ترتيب كارها را داد و روري پس از تاريكي . هميشه قول بود ، قول مجيد
وظيفه شان  ، كه به همراه اسكورتي از خواجگان و نگهبانان مسلح ، مشعل و با لباس اعراب

، از ميان  حراف ، زنان . ، از در زنان خارج شد انتقال يك دوجين زن سراپا پوشيده شده بود
 . ناهموار گذشتند هاي شهر وچه هاي باريك و پيچها و تقاطعكانهاي پر پيچ و خم و خياب

دو بار توسط  چنان عادي بود كه توجه هيچ كس جلب نشد و گرچه ، ديدن چنين منظره اي
 بدون دردسر ولي خيلي زود و ، سربازان بلوچي و يك بار توسط گشت دافوديل متوقف شدند

  . خود ادامه بدهند اجازه يافتند كه به راه ،
روري از دسته جدا شده و  ، موقعآن  چون در ، بخش نقشه بود خطرناكترين ، پل روي مرداب

را پراكنده نموده آنجا  مجيد رشوه داده و يا به نحوي ديگرمراقبان ، معلوم اما از قرار . تنها بود
مرداب آن  المت ازروري به س . حوالي ديده نمي شدآن  دري نبااز هيچ نگه چون اثري بود

سنگي را از كلبه هاي بدشكل شهر آفريقايي جدا مي كرد گذشت و چشمش به  بدبو كه شهر
روري قبل از  . بودباتي  آنها يكي از . منتظر او بودند افتادآن  فضاي باز پشت دو مرد كه در

رفته ، چند كلمه اي در گوشش صحبت نمود و بعد با راهنمايي كه مجيد در نظر گ شدن سوار
و شد به آمد  از راه فرعي و بيباتي  ، در حاليكه سمت حومه باز شهر حركت كردند بود به
  . دوستي در شهر بازگشت منزل

 . به آهستگي پيمودند راآن  سواري طوالني بود كه در تاريكي انجام شد و بخش اعظم
، در كنار يك  خالي ي قطع كردند و در يك كارگاهسچي نزديك ، سفرشان را حوالي نيمه شب

شده و قبل از اينكه  ، بيدار در اولين روشنايي خاكستري رنگ سحر . مزرعه ميخك خوابيدند
كم كم  . خوردند غذايي سرد، با سرعت بيشتر از ميان علفهاي خيس جنگل خار برانند 

بخش از جزيره  در اين . روشنايي روز از روي جزيره گذشته و ميخكها را حركت مي داد
كه در اثر عبور  كمي وجود داشت و همين تعداد اندك هم منحصر به مسيرهايي بود جاده هاي

زارع كه در مزرعه  غير از يكي دو . گاري كشاورزان در ميان روستاهايشان به وجود آمده بود
از كنار آنها .  نيشكر يا ميان درختان نارگيل مشغول كار بودند كس ديگري را نديدند

 كرده و پر از كنار ساحلي كف. و سعي نمودند كه به چشم نيايند روستاهاي كوچك گذشتند 
يك به رسيدند كه  باال رفتند كه به شعبه اي از جادهآنقدر  باد كه در سمت چپشان قرار داشت

ساخته شده از  كه توسط يك ديوار بلند قديمي، نخلستان و يك منزل غربي دو طبقه كوچك 
رسيدند ، انداخته بودند  ان پرتغال و انار بر آن سايهسنگهاي مرجاني محافظت مي شد و درخت

كه تنها يك االغ خواب  اسبهاي خسته را گرفته به اصطبلي برد، سرايدار پير و قديمي خانه . 



كه بايستي آرامي  محدوده روري به پشت بام مسطح خانه رفت و به. قرار داشت آن  آلود در
و به خود گفت كه مي  د با دقت نظر دوختمامني جهت اختفايش باشآينده  طي هفته هاي

مي رسيد و چنان پرت و  به نظرآرام  محل به اندازه كافي. توانست بسيار بدتر از اين باشد 
باخبر آن  ديگري از وجود او در دور افتاده بود كه غير از سرايدار و همسر پير و ساكتش كس

در اختيار نداشتند كه براي كاري  تدان و سرهنگ ادواردز هم به اندازه كافي نفرا . نمي شد
، متعلق به عموزاده سلطان بود  منزل كه . غير از مراقبت از راههاي شهر اختصاص دهند
روبروي كرانه جزيره كوچك تومباتو در خليج  نزديك خطي از صخره هاي مرجاني كوتاه و

ر مقابل بادهاي دآن  ، از جنگلي از نارگيل . داشت قرار كوكوتونيخميده و طوالني باالي 
 گرچه روري فراست هرگز آرزوي صلح و . بخش بودآرام  شديد محافظت مي كرد و نقطه اي

، ، اگر نه چند ماه  دورنماي گذراندن چندين هفته كاهلي از ، با وجود اين . نكرده بودآرامش 
اينكه كاري جز خوردن و خوابيدن و شنا كردن و دراز  بدون هم صحبتي جز خودش و بدون

آرامش  چندان هم بدش نيامد و همين تمايل به،  باشد نگاه كردن داشتهآسمان  كشيدن و به
 . ين فكر مشوش شدا و از.  دارم پير مي شومحتماً  : با خود فكر كرد . مايه تعجبش شد

، روزهاي بسيار  به شهر بازگشت و روزهاي بعد ، همان شب راهنمائي كه مجيد فرستاده بود
گهگاهي  . رفت و ساحل همچنان خالي بود وآمد  كريسمس . ساكت بودند طوالني و بسيار

دافوديل را هم مي ديد كه به دنبال  كشتي اي در دوردستهاي تومباتو مي گذشت و گاهي
هاي كوچك با خورهاي عميق  خليج ، تا مطمئن شود در هيچ يك از ويراگو گشت مي زند

، اما تنها وسيله اي كه گهگاهي  باشد مين نكرده، ك جزيره مخفي نشده و يا در پناه محلي پرت
، كرجي هاي  ، مي شد جدا مي كرد وارد كانال باريكي كه تومباتو را از جزيره اصلي

متعلق به ماهيگيراني بود كه در  قايقهاي سبك پاروئي ساخت جزيره كه . ماهيگيري بود
 يه سواحل مرجاني را پركه حاش ، ميان درختان نخل و جنگلهايي اجتماعات پراكنده كوچك

  . كرده بودند ميزيستند
 ، ، روري كاري براي انجام دادن نداشت و در مقابل گذشته براي اولين بار طي بيست سال

در اختيارش بود و به طور اعجاب انگيزي اين تجربه  فرصت نامحدودي براي بيكار بودن
زير سايه  ، ن روي ساحل خاليبرهنه دراز كشيد . بود سايش و هم آزار دهندهآبرايش هم پر 

كه از ميان خزه هاي دريائي كج كج به جلو و عقب مي  درختان خرما و تماشاي خرچنگهايي
، لذت بخش  ساحل بلند و صخره هاي فرسايش يافته روند و شنيدن صداي برخورد موج به

اي باالي دنياي هزار رنگي از درختان و باغه شفاف و خنكآب  دوست داشت كه در . بود



البالي مرجانهاي شاخه دار در فاصله سه قالجي زير  دريائي جائي كه گروه ماهيان زيبا در
، شنا كند و از  ، بازي مي كردند هاي سفيد ماسه ، روي تپه هاي دريائي و صخره پايش

، قدم  در ميان درختان نارگيل . ، لذت ببرد كرد را دنبال ميآنها  ، كه تماشاي سايه خودش
را پشت كوههاي آفريقا يا آفتاب  نشست و غروب ا روي پشت بام مسطح منزل ميمي زد و ي

  . تماشا مي نمود رعد و برق را در ميان ابرهاي دور دست
مي افتاد و پرندگان  شد كه برگهاي درختان خرما روزهايي بود كه هوا چنان گرم و دمدار مي

هايي كه جنبشي ديده  زمان . تندبي حركت با منقارهايي باز روي شاخه ها مي نشسو بي صدا 
روزهايي هم بود كه با  . باشد به نظر مي رسيد كه دريا از فلز گداخته ساخته شده. نمي شد 

مي يافت و آب  پوشيده از ، بيدار مي شد و دنياي اطرافش را صداي ريزش باران روي سقف
گاهي رعد بر  . دش مي هوا دوباره دلپذير و خشك همه جا خاكستري و نقره اي رنگ بود و
جادوگران به جلو و  نخلها ديوانه وار چون جاروي . سر جزيره مي غريد و هوا طوفاني بود

ا برخورد بو  كردند و درياي سفيد و غران به سوي ساحل حمله ور مي شد عقب حركت مي
  . به صخره هاي مرجاني كف مي كرد

و يك بار ديگر هوا داغ و ساكن  زد بي ابر دوباره سرآسمان  طوفانها گذشتند و خورشيد بر
جز افتادن برگهاي شكسته و . ديوانه كننده روي نمي داد  هيچ اتفاقي در اين ساعات . شد

طوفان خرد شده و در گوشه و كنار پراكنده شده بودند و  هاي لرزان درختان در اثر نارگيل
  . مي شدند پروانه هاي مرده همه جا ديده

اولين ستاره  جان پناه كوتاه سقف نشسته بود و به درخششيك روز حوالي غروب كه زير 
زندگي گذشته  نگاه مي كرد با احساسي غريب به يادآسمان  ، در درياچه سبز رنگ كمرنگ
ي يكتاب آشنا هم بگونه اي كه گويا آخرين باري است كه مي تواند به صفحاتآن  . اش افتاد

مرد پيري بود كه  گوئي . گذاشته خواهد شدنظر كند كه بزودي بسته شده و براي هميشه كنار 
مردي كه هيچ . نگريست با جدائي و دلتنگي براي تمام روزهايي كه رفته بودند به گذشته مي

روزها ديگر آن  اينكه نكته اي را فراموش نكرده بود و براي هيچ كاري افسوس نمي خورد جز
جاده اي بلند رسيده  ه انتهايحس مي كند كه بشديداً  نمي دانست چرا ... برنخواهند گشت

و  زنگبارزياده روي كرده و  جز اينكه باتي و مجيد هر دو حق داشتند كه گفتند اين بار . است
،  ها هم مهم نبودآنقدر بماند و تازهآن  كرده كه خودش بتواند درآن  قلمرو سلطان را داغتر از

كنسول بريتانيا هم مي بايست به بماند و  زيرا دافوديل نمي توانست براي هميشه در لنگرگاه
دان اليمور هم بيش از حد  . فرستاده شود كشورش برمي گشت تا به نقطه اي ديگر از دنيا



تبعيدي حد اكثر بيشتر از چند ماه طول نمي  ، پس اين خود الزم در استوا خدمت كرده بود
خود را در پيش  برگشته و زندگي پيشين توانست ، مي كشيد و وقتي دان و سرهنگ مي رفتند

كتاب بسته شده بود آن  . چنين نخواهد كرد ناگهاني روزي دانست كه كامالًفقط به طور  . گيرد
  . و داستانش پايان گرفته بود

را آنها  جزاير ديگري هم در دنيا وجود داشتند و نيز سرزمينهاي زيبا و عجيبي كه درياها و
در حال پايان گرفتن است و قدرت به  اما يك بار ديگر حس نمود كه زمان . نمايد كشف

زشت رو و بد زبان در لباس سياه و مردي با آرواره اي محكم و چشماني سرد و  شكل زني
، بشدت و با سرعت در حال  ، از شكمش آويزان است زنجير طالي ساعتش ، كه حسابگر

ام مقدس مار نمايد و به نثوحشي دنيا را زير پوشش گرفته و است تا مناطق پيشرفت بود
 برساند كه بشود براحتي از ليكسان كرده و به سطحي مرده و يك شك ، همه جا را پيشرفت

بود كه زمين آنها  ، در حال رژه بودند و اين نسل عمو لورا و عمو هنري زن . پول درآوردآن 
شيشه آرام  تاريك باالي دريايآسمان  ، در وفايي ستارگانكبا ديدن ش . برد را به ارث مي

لي را از ب، ولي مصرانه ط ، صداي ضربان ضعيف توانست در سكوت مي ير، رو نندما
 . اي پيشرفت و ترقي تغيير مي دادهبه نظرش خود را به شكل  ، صدايي كه دوردست بشنود

هاي قديم را  وحشيگري. چيز را پايمال مي كرد و به جلو مي رفت  ترقي اي كه بيرحمانه همه
، نيزه و تيرهاي زهر  تير و كمان . ابداع مي نمودآنها  و بدتر بجاي منسوخ كرده و روشهايي نو

توسط  . ، ولي شمشيرها را براي ساختن گاو آهن ذوب نخواهند كرد رفت آگين از بين خواهند
، چرا كه آدمي  ندكباب خواهد شد كه صدها هزار تن را نابود مي  رب متمدن سالحهاييغ

، كشتي هاي بخار و قطارهاي آهني به  ازه كافي پهناور نيستديگر به اند آزمند است و دنيا هم
، شهرهاي بزرگتر و  ، پايان خواهند داد و تجهيزات بخار و گاز و برق قديمي ننموانع و س
ن ا، بعد ميز وجود خواهند آورد و كارخانجات بيشتر و بيشتري ساخته خواهد شد بزرگتري به
 اموري فراست، يد كه جمعيت به نسبت زماني كه او خواهد رفت و طولي نخواهد كش توليد باال

 ، دو برابر خواهد شد و بعد سه ت به دنيا آمده بودكنو قديمي در آرام  منزل اربابيآن  ، در
  ... ، چهار برابر و برابر

آن  ، تمام و اينها ...!هم همينطور  ، مقرارت و قوانين بيشتر خواهد شد و استبداد محدوديتها
وجود آن  پس هيچ راهي براي فرار از ، ولي از اين مي جنگيدآنها  كه او با مسايلي بودند
درك  قبالً، و چرا  بهتر خواهد بود يا بدتر فكر كرد كه آيا دنيا در قرن بعد . نخواهد داشت



 اس مبدل بودهلبواقع شانس با  ، در كرده است را بد شانسي حساب ميآن  نكرده بود كه آنچه
  . ه، شانسي فوق العاد

پنداشت كه با او به بدي رفتار شده و با قطع كردن هر ارتباطي با كشورش و  او هميشه مي
 اما اگر مادر دمدمي مزاجش او را رها . انتقام بگيردآن  ي، سعي نموده بود برا قانون شكستن

 بود سپردهنننموده و پدر سختگيرش نمرده و او را به عمو هنري و زن عمو لوراي بي احساس 
ديد ، حتي  ، منطقه ديگري از دنيا را نمي ، غير از اطراف كنت و لندن كثيف ه احتمال زيادب ،

گروهي است كه مي  هرگز نمي فهميد كه چه موهبتي را از دست داده و يا اينكه او جزو آخرين
صنعت و  هامواج گرسن ، توسط تواند محلهاي عجيب و دور دست را قبل از ويراني و تغييرش

   . ، ببيند ولي او فرار كرد و همه چيز را ديد يكسان شدن
تجارت برده و صدف و مرجان و مرواريد و اسلحه و ، سراسر ساحل عاج تجارت نموده  او در
لنگر انداخت و در شهرهايي كه ، ان ناشناخته بود بي، كه براي غر در لنگرگاههايي او . عاج

 ئزسو ه وبتمام بنادر را از عدن گرفته تا عق .بسيار جوان بود قدم زد آنها  مقايسه با لندن در
مرواريد  عاج را با . از درياهاي كشورهاي عربي گذشته به بمبئي و گواه رفته بود. مي شناخت 

مخفي  رش از ميان صحراهاي سوزان گذشته و شهرهاييخليج فارس معاوضه نموده و در مس
قبل از  اما . ته بود را ديده بودقدم نگذاشآن  زمان هيچ سفيد پوستي بهآن  و عجيبي كه تا

روزي  وآمد  درياها به حركت درخواهندآن  ، در ، كشتي هاي بخار پايان گرفتن اين قرن
 انسان ، كه توسط جنگ و موتورهاي بزرگتر و قويتر تخريب قبالًشهرهاي قديمي البته اگر 

آنها  بجاي ين مي روند وبا خاك يكسان شده و از ب، نابود شوند ، ماهرانه اختراع كرده آنقدر 
تقليد از  ري يك شكلي ساخته مي شوند كه پر از مردم رنگارنگ است كه بهجساختمانهاي آ

خانه هاي يك  تمام شهرها به نوبه خود پر از. سفيد پوستان لباس پوشيده و صحبت مي كنند 
ط قطار و كه توس شكل پر جمعيت و كارخانه ها و مغازه ها و بولوارها و هتلهايي مي شوند

روشهاي عرب تقليد مي  كشتي بخار با هم ارتباط دارند و پر از غربزدگاني مي شوند كه از
  . كنند

افسونها را ديد و دانست كه گرچه دنيا با  او ناپاكي ها و. اما او فرار كرد و همه چيز را ديد 
گر مي لرزد ولي همچنان تا مدتي دي ، هنگام آمدن موج ، سرعت و سختي يك سد شني

، باقي خواهد  ، يا افقهاي زيبا شهرهاي غريب مرموز و پهناور و پر از سرزمينهاي ناشناخته و
آيندگاني كه نمي دانند دنيا زماني چه موهبتهايي براي  ، براي ماند و او ناگهان و با تمام قلبش

هترين و ب ، خيال خواهند كرد كه دنياي فعليآنها  اما . شد ، متأسف اشته استدتقديم كردند 



اينگونه فكر كرده  سلي به نوبه خودن همانطور كه هر . سازماندهي شده ترين دنياي ممكن است
،  ناگهان سالهاي ولگردي عجيب بود كه!  بله او به گونه افسانه واري خوش شانس بود . است

براي رسيدن به مقصدي  بلكه وسيله اي،  اند ني اش ، بي هدف نبودهزو بي قانوني و الف 
را آن  مبلغي كه قصد داشت . ، تا بتواند عمويش را نابود كند به دست آوردن پول زياد، ودند ب

ثروت افسانه اي طال آن  اينكه را حتي قبل ازآن  اما . از طريق حالل يا حرام به دست آورد
حمل اسلحه هاي بدرد نخور را  روزي كه كليتون مايو پول . ، جمع كرده بود به دستش برسد

نمود كه هرگز قصد نداشته از كشتي  غ مورد نظر رسيده بود ولي هم اكنون دركبداد به مل به او
اكنون نگران شد كه آيا هرگز چنين  اش دست بردارد و به سرزمين اجدادي اش بازگردد و

  ؟ خواهد كرد
، در  نظرش به شكل احمقانه يك عروسك مقوايي ، ناگهان در هنري وتصوير تنفرآور عم

تصويري . شد ر ، ظاه ريسمان تكان مي خوردند زوان و پاهايش در اثر كشيدن يكحاليكه با
فرض هم برمي گشت و اموال پدري اش را  اگر به . ارزش انتقام گرفتن را داشت كه بسختي
ميتوانست در نقش يك ارباب انگليسي  واقعاً؟ آيا  كرد ؟ بعد چه مي گرفت چه باز پس مي

رفته و در مورد محصوالت و گله  در هكتارهاي زمينش راه ؟ بماندآرام  زندگي كرده و
؟ بسيار بعيد بنظر  بحث كند سياست هاي محلي و روابط تجاري شهري كوچك حيواناتش و

هكتارها زمين آن  دست آوردن به . به هيچ عنوان وسوسه كننده نبودآن  رسيد و دور نماي مي
را به يك آن  رهايشان كند و يا ياخانوادگي اش فايده زيادي نداشت چون ناچار مي شد 

  . غريبه بفروشد
از اينكه نام و مقدار هكتارهايشان در كتاب رستاخيز  فراستها براي بيش از يك قرن حتي قبل

درسن «،  »ساكسون هارولد«يكي از فراستها همراه با . بودند  ثبت شود در ليندون گيبل ساكن
ويليام نورمن به پسرانش برگردانده شد اولين  تيولش توسط ، د و ده سال بعدوجنگيده ب »الك

ايسون ترد اجيسكورت بازگشت و يكي از نوادگان شجاعش به نام نب ي بريده ازيوازاموري با ب
براي ، كه در دوران اليزابت ساخته شده بود ، مجلل و باشكوهش را  فراست قلعه آجري رنگ
زنده آنقدر  ط مردان كرامول شد وليتوسآن  برد و بعد شاهد ويراني حمايت چارلز اول بكار

زمينها از پدر به پسر رسيده و توسط مرداني  . را دوباره بنا كندآن  بازگشت ماند تا در دوران
كشت و نگهداري شده بود و شايد بهتر بود مي گذاشت پسرعمو رادني ، و خون او  با نام

وكه رها كرده تا ويران شود و يا سنت خانوادگي را ادامه دهد تا اينكه محل را متر ، نامهربانش
، به ثروتمندي بفروشد كه  تكه براي مصارف ساختماني و يا كال براي مصارف صنعتي تكه



آن  باشد كه براي زمين ارزش قايل بوده و ازآنجا  كسي بايد. براي زمين ندارد  احساسي
برمي آن  هدهكند و مي شود اطمينان داشت كه يك فراست بهتر از يك غريبه از ع نگهداري

هيچ شخصاً ،  قطعه زمين ريشه هاي عميقي داشتند در مورد خودشآن  فراستها در ، چون آمد
فعال كه خود را يك قانون . نداشت و اگر هم داشت در اينجا و در اين جزيره بود  ريشه اي

و دان الريمور بروند و محل دوباره برايش امن ادواردز  ولي وقتي سرهنگ، كرده بود  شكن
 ولي اين امنيت تنها تا زمان حيات مجيد ادامه مي يافت كه اگر . به شهر برخواهد گشت شود

 و چون ! ، چندان طوالني نمي بود او هم مي خواست به روش فعلي به زندگي اش ادامه دهد
مجيد پسري براي جانشيني ندارد روزي برغش بر تخت خواهد نشست و ديگر زنگبار پناهگاه 

او بايد در جستجوي . براي كاپيتان روري فراست و ويراگو نخواهد بود  شكارگاهي خوش و
.  شايد به سمت شرق برود ، به جاوه يا سوماترا يا جزاير درياي مرجاني . ديگري باشد محل
 اما اكنون . نمود چند ماه پيش چنين دورنمايي بسيار وسوسه كننده مي سال پيش ، حتي يك
با خود احساسي ناآشنا و دستپاچه كننده از عدم  . خط رسيدن حس عجيب به آخرآن 

تمايلي مبهم كه  . تواند آزاد و بي مانع باشد را به همراه آورده بود نمي اطمينان و اينكه ديگر
شايد طاليي كه در خانه سايه دار مخفي كرده بود او را مثل  . هاي جديد برود به دنبال راه
 يا شايد. ربود  را ميآزادي  كرد و ميل به نجيرش ميكشيد و به دارايي ها ز مي لنگر نامرئي

 متوجه شد كه مدت طوالني است كه كاهالنه . بي صبرانه خود را تكان داد و ايستاد روري ...
نقش بسته كف بام سنگ داغ  يرو، چون ماه درآمده بود و سايه خودش ،  نشسته استآنجا 
  . بود

بسختي به ساحل برخورد آرام  حركت بود كه امواجو دريا چنان بي آرام  و بسيار شب داغ بود
 . بيشتر نبود، و صدايش چندان از خش خش برگهاي نخل در نسيم ماليم شب  كردند مي

خواندند  قورباغه هاي مرداب پشت بيشه نارگيل كه قبل از طلوع ماه آواز مي جيرجيركها و
شه در زنگبار صداي طبل بود همي . زدند ها بودند كه همچنان ميبلشده و فقط ط اكنون ساكت

 . رسيد كه چيزي بيشتر از ارتعاشي در سكون نبود اين يكي چنان از دور دست به گوش مي و
كرد كه به  اين ضربان ضعيف و مداوم اشاره اي عجيب از ضرورت را القا مي، به دليلي  اما

از ميان آرامي  بهو آمد  از بام پايين . ي افزودررو تناگهاني بي قراري و عدم رضاي احساس
ل را كه در اتاقك آجري كوچكي نزديك دورازه سنگين ملك به نزسرايدار م . گذشت باغ

 يله سنگين را بلند كرد و در را باز نمودمخميازه اي كشيد و  كرباليي:  رفته بود صدا زد خواب

 مي ابگذرد و خواب آلود فكر كرد كه مرد سفيد در اين ساعت شب پياده كجآن  تا روري از



 تا چندين مايل هيچ روستاي، چرا كه جز چند آلونك جدا از هم ماهيگيران ، خواهد برود 
  . حوالي نبودآن  بزرگ يا كوچكي در

خنك آرام  كند و بدن داغش را در درياي اما روري تنها بيرون رفت تا بي قراري اش را غرق
و را تازه نمود و هم براي برگشت كه هم ا نمايد و چون در انجامش موفق نشد شنايي رفت و

پارچه  لساحل متروك در نور ماه سفيد رنگ بود و درياي پهناور مث . شد خواب آماده
براي لحظه اي زير صخره هاي مرجاني روي تنه يك  . درخشيد مي ابريشمي آبي رنگي

ائو به خاكستري رنگ توميسا هافتاده بود استراحت نمود و ب درخت نارگيل كه روي ماسه ها
نقره آرامش  آن جسمي داشت در . نسيم شب بدنش را خنك نمايد گاه كرد و اجازه داد كهن

چرا كه قايق ،  شب نيستآن  خارج از خانه در كه او تنها فرد كرد و متوجه شد فام حركت مي
تغيير جهت داد و به  ، نطرفترآقايق حدود بيس پا  . گذشت كوچكي به سبكي از كانال مي

قايق روي ماسه هاي نم دار و صداي و تكان  كشيده شدن دماغه يصداي  . مدآساحل 
روي قايق خم و پياده شد آن  شنيده شد و بعد مردي از ، ش در نسيم ماليم شبنخوردن بادبا

پس روري توانست  ، شب بسيار ساكتي بود . كرد گويي داشت چيزي را امتحان مي ، شد
شايد صداي  . ا نيز از درون قايق بشنودديگري ر صداي تنفس سخت مرد تازه وارد و صداي

، در بغلش نه اثري از ماهي  اما وقتي مرد بلند شد ، بود تكان خوردن ماهي تازه صيد شده اي
 احتماالًجعبه ي حلبي بزرگ و يك بسته ي كوچيك كه  تنها يك ، نه تور ماهيگيري ، بود

نهاد و به سمت  سترس امواجماسه هاي خشك دور از د را روي نهاآ . شامل غذا و لباس بود
ن را به آ ، اما به جاي اينكه قايق را به ساحل بكشد،  وردآبادبان را پايين  . قايق بازگشت

. از جزيره دور شد آرامي  قايق به . رهايش نمودآب  سمت دريا هل داد و در قسمت عميقتر
كمرش مي رسيد  تاآب  است اما مرد درحالي كه هسته مي رفت كه گويي هنوز سنگينآچنان 

وقتي بالخره قايق  . مسير ساحل مهتابي تماشا مي كرد همچنان ايستاده و دور شدن قايق را در
دارايي هايش را برداشت و درفاصله ي يكي دو ياردي  برگشت وآرامي  به ، از نظر ناپديد شد

  . گذاشت درسايه ي تنه ي درخت ، از روري
ا يهيجان  حالتي خاص در صورتش بود كه روري به . نور ماه نشان داد كه سياه پوست است

قايق  چون براي سرعت دادن به ، يا شايد هم نشانه ي شدت خستگي بود ، ترس تعبير نمود
 دانه هاي عرق روي پيشاني اش مي درخشيد و از صورت و گردنش روان . پارو هم زده بود

نتيجه  روري . مدآنظر خيره مي چشمانش به طور غيرطبيعي از حدقه بيرون زده بود و به  . بود
طرف آن  برده اي فراري است كه قايقي ر ا از يك روستاي ماهيگيري احتماالًگرفت كه 



ماه  نور . برخي از وسايل اربابش را هم كش رفته است احتماالًفريقا دزديده و آساحل يا 
 ي يك دالركه رويش كريستال درشتي به اندازه ي تقريب ، روي يك حلقه ي نقره ي سنگين

اگر . ي رنگ او بود سبنوآزيوري درخشان و مشخص در دستان  . تابيد ، كيپ قرار داشت
تا تعقيب كنندگان  ، مي بايست قايق را در مسير برعكس رها مي نمود ، بود حدسش درست

  . فرارش را بيابند نتوانند مسير
مي شد و پشت  ورر ساحل سفيد رنگ دد، كه  درحالي كه هيكل تيره رنگ او را ، روري

 . دربياو اميدورام شانس : با تنبلي فكر كرد ، تماشا مي كرد ، درختان ناپديد مي گشت
خودش وگرچه . تعقيبشان بودند مي كرد  با قانون شكنان و افرادي كه در احساس همكاري

ست دليلي براي ممانعت از اقدام كسي كه به اندازه كافي براي به د ، تجارت برده هم كرده بود
 نمايدنآشكار  ، نمي ديد و ترجيح مي داد كه حضورش را جرأت دارد اش دل وآزادي  آوردن

.  
، از بين  سيم سبكي كه قايق را به ساحل آوردهنكه  متوجه شد . بلند شد و خميازه اي كشيد

ولي با صدايي ، همچنان مي زند  . شب شنيده بود رفته و اينكه طبل دوردستي كه دراوايل
پشه ها در اطرافش  . طبلهاي ديگر همصدا گشته بود ثل اينكه نزديكتر شده و باواضحتر م

ه كناري زد و از جاده ب،  را با لنگي كه تنها لباسش بودآنها  با بي حوصلگي . پرواز مي كردند
انتظار  . ، به سمت خانه حركت نمود درختان خاكستري رنگ ي ناهموار و از ميان چمنها و

 ، بلكه دوباره ، اما با تعجب ديد كه نه تنها بيدار است دبپير را در خواب بياسرايدار  داشت كه
 به سوي بخش مركزي جزيره نموده و با سر كج شده اش گوش مي بيرون از در ايستاده و رو

 ، به طرز عجيبي ، نور ماه كه موهاي خاكستري و ريش محترمانه اش را نقره فام مي كرد دهد
 ، درست به همان شكل كه بر چشمان مرد سياه مي درخشيد درخشيدچشمان خيره اش مي  بر
 ؟ كرده ؟ چيزي ناراحتت چه شده است : وري بتندي پرسيدرحالتي در صورتش بود كه  .

  ؟ شنوي مگر صداي طبلها را نمي ... طبلها : كرباليي زمزمه كرد
اي طبل به گوش صد هميشه . يك عروس يا يك مهماني مي نوازندبراي ؟ دارند  چطور مگر-

  . مي رسد
، اين صداي  نه اين طبلها را : دندانهايش را شنيد روري صداي بر هم خوردن . ديپيرمرد لرز

  . مكوي جادوگر طبلهاي مخفي مووني . طبلهاي مقدس است
آرامي  با اينجا فاصله زيادي دارد و حتي در شبي به ، دونگا احمقانه است : فوراً گفت روري

يك نوازنده در كوكوتويي  . يكدهم اين مسافت را طي نمايد ي تواند بيشتر ازامشب هم صدا نم



 است در آلونكهاي ماهيگيران كه صدا در مي آورد و بازي مي است و يا بچه اي» پاتوا« يا

  . كند
اگر مرد !  اربطبلهاي زنگ . ، اينها طبلهاي مقدس هستند هيچ طبلي چنين صدايي ندارد-

يك  . جزيره صحبت مي كنند اما شايد فقط براي ما هستند و از . نستيد، مي دا سفيدي نبوديد
، همان  شنيدم راآنها  ، صداي ام ، فقط يكبار در تمام زندگي يمترها كه من جوان بودمدبار ق

بر ،  وكبزرگ موموني مآقاي  شبي بود كه نفرين خشكسالي بزرگ به دليل دستگيري و فرار
اين وجود همه صدايش را  ، ولي با به طبلها دست نزده بودشب هيچ كس آن .  جزيره افتاد

 آن بار د و درننمي ك پيشگويي بدبختي آنها را مي نوازند و،  هاي شيطاني ، چون روح شنيدند
مورد چه صحبت مي  معلوم نيست كه اكنون در . سه سال خشكسالي و قحطي به دنبال داشت، 

  ؟ كند
تنها از رقص و پايكوبي در روستايي نزديك صحبت  دااين ص . ت مي دهديبپدر گوشهايت فر-

  . كند مي
  ... نمايد صحبت از مرگ مي ... نه:  كرباليي زمزمه كرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 

  می  و  دول  



ي با اين فكر بيدار شد كه گويا هنوز رور . را فرا گرفت كمي پس از سپيده ، طوفان جزيره
دراز  . واقع صداي برخورد كركره اي شل شده به پنجره بود اما در . صداي طبلها را مي شنود

شبي بدخواب را گذرانده بود و احساس  . كركره گوش داد عصبانيت به صداي اكشيد و ب
ظهارات بي معني كرباليي غيرقابل توضيحي نتوانسته بود ا به دليل . كرد خستگي و بدخلقي مي

اين اظهارات روياهايش را خراب كرده ، مدتها فكرش را به  . كند را در مورد طبلها فراموش
حتي اكنون هم  . تا روشن شدن هوا نگذاشت براحتي به خواب رود خود مشغول داشته بود و

يان درختان خاكستري رنگ دراز كشيده بود و به زوزه ي باد كه از م ينكه در اين صبح طوفا
اثري از عدم راحتي در ، ضربات ديوانه وار كركره گوش مي داد  به نارگيل مي گذشت و

بي صبري به اين فكر افتاد كه سالهاي اقامتش در مشرق زمين  با .وجودش باقي مانده بود 
آلوده كرده است كه در دنياي مدرن المپهاي گازي و قطارها و كشتي  باالخره او را به خرافاتي

  . و مسخره به حساب آيد اي بخار بايد غريبه
من هاي يك ريش سفيد  احمق باشد كه من وآنقدر  هرگز تصور نكرده بود كه ممكن است

ناراحت كرده و خواب  موثر باشد كه او راآنقدر  گوشش هم سنگين است احتماالًقديمي كه 
حت كننده را در وجودش نارا شبانه را از چشمان او بزدايد و احساس انتظار براي حادثه اي

زندگي كند و مي بايست به  شايد به نفعش بود كه ديگر نمي توانست در جزيره . يداالقا نم
، چنين چرندياتي آزارش دهد  زيرا اگر اجازه مي داد، دنبال سفري ديگر براي عملياتش باشد 

  . خورد بزودي ديگر به درد هيچ كاري نمي
 از باران گرمي كه بشدت به اين. تا كركره را محكم كند شد و بيرون رفت  با بي صبري بلند

نگاهي به بيرون انداخت ، درياي مواج و خاكستري  . شدآب  خيس، ميزد  سو شالق نآسو و 
، ساكن و آرام آسمان  و تنها همين چند ساعت پيش بود كه زير رنگي كه بشدت مي غريد

 و اينكه آيا باتي همچنان آزاد است ؟ است انديشيد كه ويراگو كجا . كرد ساكت بود ، را تماشا
پيامي مي فرستاد ، بعالوه باتي حتماً  مجيد، شد  ، چون اگر گرفتار مي بايد باشد قاعدتاً ؟

او با رئلوب در تماس  . شهر داشت و پنهان شدن برايش كاري ساده بود دوستان زيادي در
 اظاهر شده و كاپيتانش راتو تومب ويراگو در كانال، امنيت اوضاع  خواهد بود و بمحض
ملحق مي شوند و همگي آنها  به بعداً عامره و داهيلي مستخدمه ي زهره برميدارد و باتي هم با

باتي از ترك زنگبار افسوس  . بادبان خواهند گشود» بيله بس«سيالن يا  با هم به سمت
باتي  ،جيب بود ع . ولي تا زماني كه عامره را داشته باشد خوشحال مي ماند خواهد خورد
را بدون ذره اي احساس ترحم در پرورشگاهها و آنها  پدر چندين بچه بود و باتري كه خود



رها نموده بود در سالهاي پيري چنين عشق عميق و از خودگذشتگي شديدي  موسسات خيريه
 اما بوالهوسي قلب انسان را نمي. و غيرقانوني مرد ديگري احساس كند  براي فرزند دورگه

  . تنها اين اصل كه به بچه عالقمند بود باقي مي ماند توضيح داد و شود
انگشتان كوچك و مشتاقش به ، كرده بود نام خود را بگويد  از اولين روزي كه عامره تالش

گرفته بود و هرگز از شدت اين فشار نكاسته بود ، باتي  محبت باتي چنگ زده و آنرا محكم
محبتي ، كومت كرده و در مقابل حمره بود و او هم بر باتي عا بنده ي فداكار و خود خواسته ي

گرچه باتي حرفهاي طعنه  . داد بايست حقاً به پدر واقعي اش مي را نثار او مي نمود كه مي
دانست كه باطناً از اين  ولي روري مي، گفت  كاپيتان با دختر كودك مي ميزي در مورد رفتارآ

ت بخش اعظم محبت دخترك را براي خود است چون مي توانس جهت راضي و خوشحال
   . غصب نمايد

چون بخوبي . ربايي انتقام جويانه بود آدم  مخالفباتي  كه،  عامره بود تا هيرو بيشتر به خاطر
كور ، همانطور كه اگر روري هم به دليل خشم . به كجا منجر خواهد شد  نهايتاًكه  مي دانست
 : روري با خود فكر كرد . مطلع مي بودآن  وبي ازبخ، اهميت مي داد آينده  و به نشده بود

كه خود جاي  ،مي خوابم آن  اما خودم تنها كسي نيستم كه در، را خودم درست كردم  تابوتم
باتي و عامره و رئلوب ، تنها سه تن از انبوه كساني هستند كه گرفتار اين  ! است افسوس
  . شده اند دردسر

صاف شده بود  دوبارهآسمان  گرفت و يكي دو ساعت بعد طوفان قبل از نيمه شدن روز پايان
 درختان بخار مي هاي خيس مي تابيد و قطرات باران را از روي چمنها و و خورشيد بر زمين

هنگام عصر كه  . نمود كرد و عطر درختان گز و ياسمن و گلبرگهاي مچاله شده را پراكنده مي
زعفران ، همچنان از اثرات  اينكه ماديانش ،روري به اصطبل رفت و از ديدن ، هوا خنكتر شد 

سوراخ يك موش  كشيدگي عضالتش در هنگام سواري ديروز ، زماني كه سمش را در
  . ناراحت شد، صحرايي فرو برده بود ، زجر مي برد 

 ورمش : دستهاي ماهر پينه بسته اش را روي بدن اسب مي كشيد گفت كرباليي در حاليكه
  . عاقالنه نيست كه فعالً سوارش شويد خوابيده اس وليتقريباً 

را پذيرفت و بعد بيرون رفت تا به ورزش آن  روري حبه قندي به زعفران داد كه با خوشحالي
، رفت  بخش شمالي و متروك تر جزيره مي برعكس روزهاي قبل كه به . عصر خود بپردازد

ان گرفته بود و با باد پاي . برود تصميم گرفت از طريق ساحل به سمت جنوب و كوكوتوني
پناهگاه درختان خارج شد و شروع به  ، ازاي پايان گرفتن مد و نديدن اثري از هيچ كشتي 



دقيقه بعد به محلي رسيد كه دماغه  بيست . قدم زدن روي ماسه هاي خيس ساحل باز نمود
 در . شور شاخه دوانده بودندآب  در مي رسيدند و درختان كرناآب  هاي كوتاه و بلند به

 . افتاد كه به گل نشسته بود شكاف بين دو تيغه ي صخره هاي مرجاني چشمش به قايقي
كردند ، اما علي رغم صداي  مي دماغه ي قايق خرد شده و انبوهي از مگسها به دورش وزووز
شايد بي توجه از ، كرده بود نبود  مگسها اگر به دليل بوي بد و نفرت انگيزي كه فضا را پر

فضاي معطر عصر را خراب  كه، بوي بسيار آشنا و بيماري آور فساد  . كنارش مي گذشت
با  . در صخره جلب نمود آورده و نيمه مخفيآب  كااليآن  كرده بود ، توجه او را به سمت

 برجاي خشكش زد ، بعد به انداخت و به راهش ادامه داد ولي ناگهانآن  انزجار نگاهي به
بيني و دهانش را پوشاند و  ورد وآلباس عربي اش دربرگشت و دستمالي از جيب بغل آرامي 

 : خوابيده بود معاينه كندآن  در بر روي قايق به گل نشسته خم شد تا جسم رقت انگيزي را كه
بلكه صداي ناله ي مردي رو به  پس صداي حركت ديشب نه متعلق به ماهي صيد شده ، ! اوه

  . موت بوده است
 . وردآپس خود را راست كرد و لباسهايش را در ،  شد ميعاليم مرگ و بيماري بوضوح ديده 

پيچيد و همه را در آن  با خود همراه داشت در اسلحه اي را كه طي ماه گذشته شبانه روز
خيس نمود و صورتش را آب  دستمالش را در شكاف يك صخره ي مرجاني پنهان كرد و بعد

العاده اي دماغه ي قايق را از  تالش فوق به سمت قايق بازگشت و با زور و . شستآن  با
سرنشين هميشه ساكن را محكم به ، آن  با بقاياي طناب را گرفت و . شكاف صخره ها درآورد

بعد . برده و غرق نمود آب  به قسمتهاي عميقتر قايق را . بيرون بيفتدآن  قايق بست كه مبادا از
وطه خورد تا تميز و پاك شود غآن  چندين بار در شنا نمود وآب  حدود صد يارد يا بيشتر در
لباسهايش را مخفي كرده بود رفت و تنها اسلحه  به سمت محلي كه . و باالخره به خشكي آمد

 و روي خاك داغ پهن نمود تا زير اشعه هاي دريا شستآب  اش را برداشت و بقيه را در
  . خشك شودبعدازظهر  آفتاب

و گلي بود كه در اثر جزر آبي كه ريشه ي شور آب  تنها بوي. داد  بوي فساد نمي نسيم ديگر
كرنا را ترك كرده و سوراخهايي كه خرچنگها روي زمين ايجاد كرده بودند را محو مي  درختان
در  . باالي سرش از الجوردي به فيروزه اي كمرنگ گراييدآسمان  . به جا مانده بود،  نمود

ن نورافشاني كرده و به صخره اشعه هاي بلند و طاليي خورشيد بر درياي درنشا سمت غرب
اما روري در حاليكه دستهايش محكم  . شكوه و جاللي خاص مي بخشيد، مرجاني  هاي

  . فشرد نشسته و متوجه هيچ يك از اين زيبايي ها نبود زانوانش را مي



در فاصله ي پانزده پايي غرق كرده همان كرجي سرگردان  شك نداشت قايقي كه هم اكنون
و اينكه چرا سياه ناشناس آمد  چرا به نظر سنگين مي دانست كه ن ديگر مياكنو . ديشب بود

 . كرد كه كار ساده اي نبود را بايد هرچه زودتر پيدا مي سياه . رهايش كرد و چرا ترسيده بود
ديگر بسيار دير ، كرده و اگر تاكنون به روستايي رسيده بود  چون يكروز جلوتر از او حركت

پس شايد در محلي پنهان شده و در ميان درختان خوابيده  خسته بوداما ديشب  . شده بود
و روري بلند شد  . به درون جزيره مدتي استراحت كرده است قبل از حركتحتماً  بله ، . باشد

نها را پوشيد و با سرعت از ميان آ . خشك شده اندتقريباً  لنگش ديد كه لباس گشاد پنبه اي و
  . ميان درختان بود به راه افتاد ب شاهد پيچيدن مرد درديش ساحل به سمت نقطه اي كه
بر انبوه ترين بخش جنگل و علفهاي خشن و خزه هايي كه لبه ي  آخرين اشعه هاي خورشيد

مي تابيد و ناگهان درخشش فلزي توجه روري ، را پوشانده بود  صخره هاي زير رديفهاي نخل
ه هاي كوتاه باز كرده و ديد كه جعبه اي راهش را به سوي بوت روري با سختي . را جلب نمود

ويران شده تقريباً  بيرون از يك آلونك كاهگلي ،خالي با در باز  حلبي و ارزان قيمت است كه
گذر چندين باران موسمي ظاهراً  آلونك كوچك بود و . افتاده است،  با سقفي از برگهاي نخل
، اما چون دور از ساحل قرار گرفته و  بسختي برجاي خود پابرجا بود را به خود ديده بود زيرا
آن  محتاطانه به . نشده بودآن  متوجه قبالًوحشي پوشانده بود هرگز  جلويش را درختان مو

صداي خش خشي از  . شد بي صدا حركت كرد نمي،  دليل گياهان اطرافش نزديك شد اما به
خزيد و نامطمئن  بيرونآن  اي بعد مردي چهار دست و پا از درون به گوش رسيد و لحظه

همان سياهي بود كه  . زد ميبر هم چشم ، اشعه هاي خورشيد  نبه خاطر نور آخري . ايستاد
كرد و تمام اعصاب تحت فشار و آرامش  احساس با ديدنش . ديشب زير نور ماه ديده بود

پوست آبنوسي رنگ مرد  . موقع رسيده بود او به . عضالت منقبض شده ي بدنش آسوده شد
با صدايي مبهم و  . ورزيده ي بدنش شل بودند عضالتظاهراً  اي از خاكستر داشت وسايه 

  ؟ سالم ، امروز چه خبر : گفت رسيده به گونه اي كه بسيار پير يا مست باشد
  ؟ با تو بود چه شدآنكه  ميكني و اينجا چه . روز تمام شده و اكنون غروب است : روري گفت

انداخت و مردم را ديديم كه در خيابانها  لنگر »پنگاني«ما در كشتي  . دندمرهمه  . او مرد-
، گفتند سي و هشت تن هستند  . را ترك كنند افتاده اند و عده اي با سرعت مي خواستند محل

ولي يك نفر از ترس بيماري مخفيانه سوار شد  كسي را سوار نكرديم . يا ما اينطور فكر كرديم
ماند و باالخره همه را مثل برگ خزان به زمين  ولي مرض خودش مرد . وردآرا با خود آن  و

طوفان كشتي را نزديك مصب .  عربي اهل شارجه من و ! تنها دو نفر زنده مانديم . ريخت



مرد را برداشتيم چون ديگر به آن  بوديم طالهاي ما كه زنده مانده . رودخانه به صخره زد
قايق يك  . بود و خودمان را نجات داديم مرواريد و نقره نمي خورد ، همينطور هرچه شدرد

اين سمت آمديم اما تا به ساحل برسيم عرب هم بيمار شد و  بهآب  ماهيگير را دزديديم و با
  . روز پيش پنگاني را ترك كرديم من زنده مانده ام ، فقط من د و از تمام كساني كه دهمر

تكيه داد و شروع به خنده اي بلند دستش را به ستون آلونگ  . راست كرد مرد با تالش خود را
بود آن  به منظره ي بنفش رنگ آفريقا كه خورشيد در حال پنهان شدن پشت و احمقانه كرد و
سرزمين بزرگ پشت كوهها آن  قبيله ي من و تمام قبايلي كه در : زنان گفت اشاره كرد و نفس
اكنون من در امانم و  . ر كردمفرا »اوالمبو«، همه مرده اند اما من  . مرده اند زندگي مي كنند

  ... ثروتمند ... ثروتمند
، تنها هستند  مثل اينكه مي خواست مطمئن شود كه، ناگهان به اطرافش نگاهي انداخت 

غذا آن  كه با غير از دو سكه ي نقره : د زمزمه اي رسيد و گفته حصدايش را پايين آورد تا ب
 . خاك كرده ام تمامش را زير اين آلونك، د خواهم خريد و انگشتر كه به مصرف مناسبي رسي

بزرگي خواهم شد آدم  زمين و برده ميخرم وآن  ورده و باآرا از زير خاك درآن  وقتي برگشتم
  ؟ كجاست نزديك ترين روستا . اما اول بايد يك روستا پيدا كنم ،

ولي نمي  در جنوب ، : كرد گفت روري در حاليكه با چانه اش به سمت كوكوتوني اشاره مي
  ؟ با خودت هيچ غذايي نداري . برويآنجا  تواني به

من ثروتمند هستم و هر كجا  ؟ چرا نبايد بروم ؟ تو دارد چه ربطي به : مرد وحشيانه گفت
  . روم بخواهم مي

برود و روري با سرعت اسلحه اش را از ميان كمربند لباسش كشيد و از پشت  مرد برگشت كه
هاي نخل پيچيد  و زير سقف بلند برگآرام  نفجار در ميان درختانصداي ا . نمود به او شليك

مرد بي حركت و با  . ها صدا را در ميان خود حبس كردند و انعكاس پيدا نكرد برگ اما
 روري يكي دو دقيقه به او نگاه كرد و مراقب هر عالمتي از زنده . زمين افتاده بود صورت به

بفهمد  بدون اينكه حتيفوراً  ه اش اصابت كرده و او راماندن بود ، اما گلوله درست به جمجم
 پس روري اسلحه را به جاي خود، نيازي به شليك مجدد نشد  . كشته بود،  تتير خورده اس

 مده بود به ساحل برگشت و با سرعت هر چه تمام تر به سوي خانهآبرگرداند و از راهي كه 
  . حركت نمود



كه مي  قبل از تاريك تر شدن هوا و تا زماني. ود در حال محو شدن بآسمان  رنگ طاليي
ترجيح مي داد  چندين كار بود كه بايد انجام مي شد ، كارهايي كه، توانست اطرافش را ببيند 

  . خودش انجام دهد
برداشت و به سوي كلبه و جسد  از خانه كبريت و روغن و چراغ و از اصطبل تكه حصيري

بيشه از سر و  . شده برگشت مي گريختآن  رضي كه ازمردي كه خود خبر نداشت مبتال به م
سايه هاي سبزرنگ و  . پر بود،  شبانه آماده مي شدندآرامش  واز پرندگاني كه برايآصداي 

 . داد تخفيف مي عفونت را كه بوي بد، بي حركت پر از عطر بوته هاي ياسمن وحشي بود 
رويش خراب  بپوشاند و آلونك را روري وسوسه شد كه جسد را با شاخه ها ، براي لحظه اي

كه ريسكي  دانست اما مي، ، تا هر دو توسط طبيعت تجزيه شوند  نمايد و جنگل را ترك كند
،  سرگردان معلوم نبود كه صاحب آلونك يا يكي از ماهيگيران . توانست بپذيرد بود كه نمي

و روغن چراغ را  هم فشرد پس داندانهايش را به . براي استفاده از پناههگاهي به اينجا نيايند
روغن پاشيد  ير را رويش كشيد و دوباره روي ديوارها و سقف آلونكصح . روي جسد ريخت

چون اينجا  بخش اعظم رطوبت را حتي در نقطه ي پرتي، گرما و از اينكه باد و نور خورشيد 
ش حتي تال،  او به داخل آلونك پا نگذاشت . وردآكردند شكر خدا را به جاي  خشك مي

سي و هشت  گرچه اگر اندوخته ي، نكرد كه ثروتي را كه مرد گفته بود از زير خاك درآورد 
،  توجهي باشد حتي بدون احتساب مرواريدها مي بايست مبلغ قابل، تن از اهالي خليج بود 

. هم نرسيد  چنين انديشه اي به ذهنش اصالً. ولي چنين افكاري در حال حاضر بي اهميت بود 
راحتي  ير بهصح . كبريت زد، ين قطرات روغن چراغ را بر مدخل آلونك ريخت وقتي آخر

 آلونك در ابتدا. سوخت و برگ هاي خشك خرما و پوست هاي نارگيل همه شعله ور شدند 
 گرفت و ابرهايي از دود دود كرد اما به محض گرفتن آتش سر وصداي سوختن همه جا را فرا

  . دنددر ميان شاخه هاي باالي سرش محو ش
دريايي در شب بود و اگر تا تاريك شدن هوا به  درخشندگي شعله ها درست مانند يك فانوس

ي وقتش راما رو . شد مايل ها دورتر ديده مي شعله هايش تا احتماالً،  داد سوختن ادامه مي
توجه كسي را جلب آنقدر  احتماالًچون  . نكرد را با نگراني بر سر مسايلي از اين قبيل تلف

دود  . بيايد و يا سعي در خاموش كردن آتش كند كرد كه براي رسيدگي به علتش به اينجا ينم
سرفه . رفت به گلويش رفت  ميآسمان  بلند شده و به تشآبدبوي تهوع آوري كه از توده ي 

پس دستمالي تا شده را روي صورتش گرفت تا ،  شود اش گرفت و حس كرد كه دارد خفه مي



له گرفته اند و عدايره اي از بوته هاي اطراف نيز ش نك بلكهونه تنها آلزماني كه مطمئن شد 
  . دور نشدآنجا  از، بيماري را منتقل كند  ديگر چيزي باقي نمانده كه

،  تميز بودو ديگر شب شده بود و هوا پاك ، آمد  وقتي بيشه را ترك كرد و دوباره به ساحل
. شست و به خانه بازگشت آن  هايش را در لباس يك بار ديگر به دريا رفت و حمام كرد و
بر سر برگ هاي آن  شد و دود ناشي از ديده مي نور آتش هنوز به روشني از ميان سايه ها

خاموش شدن بود و امكان پخش شدن آتش  اما شعله ها در حال، جلوه داشت هنوز نخل 
ي قهوه ي وحشي  ها درختان و بوته چون علف ها و گل هاي پيچيده شده به دور . مي رفتن

 را خشك نمود ولي آنها  آتش تنها طوب بودند و حرارترهنوز به علت موسم باران سبز و م
  . نسوزاند

روري يك ننو در پشت بام برپا كرد و  . داغ بود و به طور غيرقابل تحمليآرام  شب روشن و
نارنجي رنگ شد نگاهي به تابش  بار كه بيدار مي بيرون در مهتاب سفيد رنگ خوابيد و هر

 نزديك ستارگان مي انداخت و بوي بد سوختن  ميان درختان نزديك صخره و اثري از دود
صداي هيچ طبلي به گوش ديگر اما ،  رسيد گياهان سبز و گوشت سوخته به مشامش مي

پهلو شدن داشت كم كم به آن  وقتي پس از يك ساعت غلت زدن و از اين پهلو به. نرسيد 
گبار بودند پس نهاي ز د كه اگر آنچه ديشب شنيده بود به واقع طبلرفت انديشييخواب م

بخواهد به اين ساحل برسد  اما اگر وبا، شد آن  وقوع دادند كه او مانع اخطار بدبختي را مي
فاصله ي آبي بين اين جزيره و  زيرا به دليل كمي ، كشتي ها و قايق هاي ديگري هم هستند

به محض ، حق داشت باتي  . گذر كردآن  شود از ي ميآفريقا با وزش باد موافق براحت
كل آفريقا را ويران  كه، بازگشت ويراگو بايد به قصد محلي دور از دسترس اين مرض سخت 

  .اين آبها را ترك نمايند ، كرد  مي
ن ابار . روز و روز بعد باران باريدآن  وزيدند و تمام بادهاي موسمي دوباره با شدت، صبح 

و پر صدا از ناودان هاي سقف و برگ هاي نخل جاري آب  ن آبشاري پروي كه چگرم و مداوم
، گروه هاي حشرات . دريايي خروشاني از گل تبديل نمود  شد و شالق زنان زمين را به

صداي ريزش باران سكوت خانه  . افتندياتاقها مي  راه خود را به درون،  ها و پرنده ها خزنده
، از منزل غيرممكن بود و روري در اتاق هاي خالي  رون رفتنبي . كرد را بيشتر مشخص مي

كشيد و به هم  زد و مدام براي خود نقشه مي قدم مي،  بدون استراحت و در حاليكه آشفته بود
آيا  . رسد آمده است و چرا پيامي از جانب مجيد نميباتي  نگران بود كه چه بر سر . زد مي

اما  ؟ اين نقطه ي متروك لعنتي ترجيح داشت برود يا خير به امن است كه به كيواليمي كه بسيار



يعني دافوديل ، تحت نظر است و اينكه خبري نرسيده حتماً  دانست كه خانه ي سايه دار مي
او بايد  .آمد  در هر شرايطي ويراگو به دنبالش به اينجا مي باشد وگرنه هنوز در لنگرگاه مي

اين سر و صداها را به خاطر دزديدن و تجاوز به  خودش تمام.  تقصير خودش بود . مي ماند
  . بود وردهآهيرو هوليس به وجود 

شد  توانست بفهمد كه چه طور ساعت هاي كسالت بار مرطوب و طوالني نميآن  در، با فكر 
اندازه  بهتقريبًا  هم خشمگين شده بود و قبالًاو ، خشم تنها دليلش نبود  . كه چنين كاري كرد

دست  اما عكس العملش از، داستان زشت مرگ زهره را برايش آورد باتي  كهي همان زماني 
نامزد كليتون  دادن عقل و رفتار به گونه اي وحشيانه و كوته بينانه و حماقت باري كه در مورد

چرا كه در تمام مدت  را كوته بيني بداندآن  توانست علت حتي نمي. نبود ، مايو انجام داده بود 
ميل نداشت كه  اصالً به مشكالت و مسايل بعدي اقدامش آگاه بود وكامالً  جايي در مغزش، 

را آن  اين وجود باز هم ولي با . پل هاي پشت سرش را ويران كرده و از زنگبار تبعيد گردد
توانست فقط مرگ زهره  نمي هم با خشمي سرد كه دليلش راآن .  عمدي بودكامالً  انجام داد و

وار بر عليه تمام اروپايياني  خشمي ديوانه، تراژدي آن  ملش با شنيدناولين عكس الع . بداند
كردند رنگ  كه فكر مي كساني.  كردند وار ميخبود كه شرق را بي تمدن دانسته و مردمش را 

را در طبقه اي آنها  اتوماتيك وار دهد و به طور حق انجام هر كاري را ميآنها  پوستشان به
بود كه مهاجمان خليج را چنان بر  به نظرش فكري فوق العاده . دهد برتر و حاكم قرار مي

و به خود قول داده بود  . نشان دهندآنها  واري و برتري را بهخسرشان نازل كند كه بخشي از 
چنان او را خواهد زد كه تا عمر ، بوده را بيابد  فاجعهآن  مسئولمستقيماً  كه وقتي نام مردي كه
عقل و عاقبت ، فرد كليتون مايو بوده است آن  قتي كشف كردتنها و .دارد فراموش نكند 

نقشه ي يك انتقام شريرانه و غيرعادالنه اي را  انديشي و تعادل فكري خود را از دست داد و
ي طناب دار بود و فعال او را به يك فراري مخفي  كشيد كه پايانش افتادن خودش در مخاطره
بديل نمود كه جز تماشاي بادبانهاي كشتي و انتظار ت شده در خانه اي خالي در روي صخره اي

  . نداشته باشد كاري، كشيدن براي رسيدن خبر 
ابراهيم ، جمعه ، داوود ،  ، حاجي رئلوب عامره كوچولو ، يتبا: او همه را به خطر انداخته بود 

 هنگبعد از اولتيماتوم سر ؟ برايش بسيار ساده بود كه هم براي چهآن  و ... ر و بقيهيدخ
 و مي كليتون مايو خشنود كند بن عمر را صدا زده و خود را با زدن مردان عمر، ادواردز 

چندين ماه خراب شده و  تا، توانست چنان او را بزند كه قيافه ي خوشتيپ و زن كشش 
امكان ، آگاه بود  سرهنگ از شرايط مرگ زهرهظاهراً  چون. جذابيتش را از دست بدهد 



 نند و برعكسكبلند  ان راشبه نشانه ي اعتراض حتي انگشت، پدري كليتون ناحتي نداشت او يا 
كنار گذاشتن عقل و عدالت و  اما با . كردند را انتقامي به حق دانسته و موضوع را رها ميآن 

را علي آن  اي را كشيد و ناحق و منسوخ شده، نقشه ي انتقامي ، مسئله ي حفظ صيانت نفس 
انجام داد و اكنون نميفهميد ،  وردآ و داليلي كه ميباتي  ض عصبيرغم اخطار رئلوب و اعترا

حاضر علي رغم نتايج وحشتناكش  يا اينكه در حال، را انجام دهد آن  ادارش كردوچه چيزي 
  ! پشيمان نيست اصالًآن  چرا از انجام

ور روري را همچنان محص،  ، كه مثل مقدمه اي براي يك سيل ديگر بود سه روز باران مداوم
اما در چهارمين  . كرد سبدر خانه مرطوب و متروك ح ق، نارحت و بدخل در فكر خاطره ها

سمت درختان نارگيل  روري به. دوباره صاف بود و بطور غيرقابل تحملي داغ آسمان  ،روز 
باران چند روز اخير شسته  ديد كه بقاياي سوختگي در اثرآنجا  كنار صخره نوك تيز رفت در

را پوشانده اند آن ،  رشد كرده ن زمين فرو رفته است و علفهاي جنگلي پرپشتيشده و به درو
حلبي خراب شده و استخوانهاي  سوختگي باقي مانده بود يك جعبهآن  و تنها اثري كه از

راضي نشد چون اصالً  ديدن اين منظره اما با . سوخته اي بود كه زماني به مردي تعلق داشت
اينكه بنادر ساحلي چقدر بهم نزديك  اه را فراموش كند و يانمي توانست داستان مرد سي

هم هستند كه بخواهند از بيماري كه  پس كشتي هاي ديگر از مسافران قاچاق ديگري، هستند 
فقط مي . فرار نمايند ، مي رود  سراسر آفريقا را مي سوزاند و به پيشآرام ،  چون آتش

همراهي بازرگانان و مقامات  مل كرده و بهتوانست اميدوار باشد كه مجيد به قول خود ع
لنگرگاه را برروي اصالً  نشود و يا اينكه مراقبت كنند كه كسي از بنادر وارد زنگبار، گمرك 

دانست كه دوره اي از آسمان  بود و با نگاه به حداقل باد خوابيده. تمام كشتي ها ببندند 
چون ، وجب خوشحالي اش نمي شد طور معمول م آرامش بدون باد در پيش رو دارند كه به

در شرايط فعلي پيامي خوب به همراه  كرد ولي داللت بر يك دوره گرماي طاقت فرسا مي
اما مانع رسيدن ساير كشتي ها و  داشت چون گرچه ورود ويراگو را به تاخير مي انداخت

  . شد قايقهاي ماهيگيري به زنگبار هم مي
 حس مي. ر شد و براي حمام به سمت دريا رفت سوخته شده در ميان بيشه دو بخشآن  از

دريا چون پارچه اي ابريشمي صاف بود و تا عصر هيچ . راحتتر شده است  كرد خيالش كمي
  .، نبود  هم زند يا برگهاي خرما را به جنبش درآورد بررا دريا آرام  سطح كه، اثري از نسيم 

يك احساس ناراحت كننده كه آن  او همراه بآمد  راحتي باز به سراغش حالت عدمآن  كم كم
ديده بود ولي درك نكرده بود حتماً  كه، ، نكته اي كه بايد مي ديد  است متوجه يك نكته نشده



اين فكر در گوشه اي از مغزش با اصرار و خرده  . دهد را هم مد نظر قرارآن  و اينكه بايد
قدم به قدم ، ه صدا نمايد درست مثل شيري كه چكه كند يا كركره اي ك، كرد  مي گيري تقال
لحظه اي كه سياه را ديده بود تا زماني كه به سمت توده هيزم مشتعل برگشته بود  وقايع را از

توانسته آلودگي را انتشار دهد از ميان  چيزي كه مي نمود و باالخره راضي شد كه هر مرور
 ولي، زحمت بيشتري بدهد  الزم نبود به خودش. به دريا رفته بود آنجا  بود و مستقيما از برده

  . هم ميخورد هنوز جايي در مغزش شيري بود كه چكه ميكرد و كركره اي كه بر
. گرمترين هفته اي بود كه او در اين فصل سال به ياد مي آورد آمد  آن به دنبال هفته اي كه
. برد ي خوابش نم، شبها هم كه در پشت بام دراز كشيده بود از شدت داغي هوا  حتي نيمه

در كه طبلي  ، گذشت كه هيچ كدام از صداهاي آشنا در سكوت گرمي مي ساعتها به آرامي
حتي جيرجيركها هم در ميان درختان محل يا بيشه يا اطراف زده مي شد  روستاهاي پراكنده

 شبها بقدري داغ و ساكن و ساكت بود كه گاهي دلش مي. خواندند  هاي درهم پيچيده نمي
هفته بي پايان آن  در . بزند كه صدايش تا شهر زنگبار برسد ان دادخواست از پشت بام چن

الي حتي با جزاير پرت و كوچك مرجاني كه در خ. الي و براق بود خ دريا. هيچ بادباني نديد 
صحرايي سوزان به نظر مي رسيدند و فايده اي نداشت كه براي  غبار گرما چون سراب در
 او هم چون ساير كشتي ها در اين اقيانوس شيشه اي حتماً چون ديدن ويراگو چشم بيندازد

اما مدتي بود كه ، فقط دافوديل از نبود باد صدمه نمي خورد . بود  و بي حركت منتظر بادآرام 
يا دان خسته شده و ساحل را ترك كرده آدانست كه  شد و روري نمي از او هم اثري ديده نمي

  . نمي رسدباتي  از يا خير و اينكه چرا خبري
عاقالنه ، خود انديشيد  اما بعد با، سواره به كوكوتوني برود ، تصميم گرفت براي كسب خبر 

صورت آن  چون در روند افسوس خورد كه كرباليي پير يا همسرش كمتر به بازار مي، نيست 
اش را تامين مي  اما ملك تمام نيازهاي غذايي، حداقل غيبت دست دوم روستاها را مي شنيد 

صورتي بود كه لوازمي  هم درآن  اليي بسيار كم و دير به دير به كوكوتوني مي رفتكرد و كرب
ايي بود كه هخرده ريز چون روغن چراغ يا نمك تمام مي شد و يا همسرش خواهان پارچه يا

  . تنها در بازار يافت مي شدند
م به فنا به دليل ورود سياهي محكو، برد  لذت ميآن  ابتدا از كه روري درآرامش  آن حالت

دم دار با عدم راحتي ، كه بيشتر ذهني بود تا جسمي مي  خراب شده بود و ساعات كند و
آن  فكر. از اضطرار و سنگيني داشت كه از بين نمي رفت  گذشت زيرا حالتي غيرقابل تحمل

چون كاري ، نه براي اينكه او را با خونسردي كشته بود ،  سياه هنوز ذهنش را مشغول ميداشت



بلكه به دليل ، داد  را انجام ميآن  باز هم، آمد  شد و اگر دوباره پيش مي ه بايد انجام ميبود ك
، آب  كانال، كنار به قايق شكسته كه اكنون در كنار تپه دريايي  چيزي كه به طريقي به او يا

  . كه به ياد نمي آورد چيزي، شد  غرق شده بود وابسته مي
نسيم خنكي كه شروع به  ني پس از يك شب كه به دليلو بعد در آخرين روز يك هفته طوال

كلماتي . بود را به يادآورد  ناگهان آنچه فراموش كرده، وزيدن كرده بود قابل تحملتر شده بود 
، را به يادش آورد آن  كرباليي بود كه اين همسر پير و كم حرف . دقت نكرده بودآنها  كه به

د كه روري در سر راهش واين قرار ب جريان از.  گرچه خودش از انجام اين عمل خبر نداشت
براي كمك ، سطل چرمي سنگيني بود  از چاه ديد و چونآب  به اصطبل او را در حين كشيدن

چهره پرچروك و غيرجذابش نقاب  تا پنهان كردن، پيرزن بيشتر طبق عادت . به او جلو رفت 
كه يد به تكه اي از كريستال خورش،  نخي خود را به روي صورتش كشيد و در حين اين عمل

روري ناگهان به ياد حلقه ، آن  ديدن با. تابيد ، بر حلقه شصتي نقره ارزان قيمتش نصب بود 
هنگام مرگ حلقه در  . سياه ديده بودآن  حلقه اي كه زير نور ماه در دست. ديگري افتاد 

غذا خواهم آن  ه با غير از دو سكه ك:  او چيزي در مورد حلقه گفته بود . دست سياه نبود
  ؟ مصرفي چه ... مصرف مناسبي رسيدبه خريد و انگشتر كه 

آورده و چند  روري به سرعت به سمت همسر كرباليي برگشت و پرسيد كه اين حلقه را از كجا
سي سال  ؟ و از پاسخ او كه گفت هديه ازدواجش است و بيش از را داردآن  وقت است كه

مل كرد ح روري سطل را تا دم در آشپزخانه. بسيار آسوده شد را بر انگشت دارد آن  است كه
كرد  برگهاي روي زمين را جمع ميآن  و بعد با سرعت رفت و شن كش چوبي كه كرباليي با

  . برداشت و به سمت بقاياي آلونك كوچك ماهيگيري روان شد
شده بود و او چندين اينچ بلند ، سياه و قطعات سوخته چوب و استخوان  علفهاي ميان خاكستر

سكه . كش زير و رو كرد و دو قرص تغيير رنگ داده شده فلزي يافت  را با شنآن  دقت با
او . زديكترين روستا كنار گذاشته بود نگفته بود براي خريد غذا از  هاي نقره اي كه سياه

 اثري از چيزي كه زماني، زيادي وجب به وجب زمين را جستجو كرد  هرچند كه با دقت
را  دايره زمين سوخته شده. براي برداشتن يك بيل به خانه برگشت  . ، نيافت بوده باشد انگشتر

را از  كند و باالخره بسته اي سنگين و پيچيده شده در چندين متر پارچه كتاني ارزان قيمت
شود يا  نمي دانست كه آيا بيماري هنوز ميتواند توسط اين بسته منتقل . زير خاك در آورد

مرده آن  گره هاي كور را باز نمود و اندوخته تمام . تي براي احتياط نداشتصفرلي و،  خير
همانطور كه .  هاي كشتي كه نه چندان وقت پيش از بنگاني بادبان گشوده بودند را خالي نمود



سكه  . بسر برد تا آخر عمرش در نعمت و آسايش، آن  بود كه مردي باآنقدر  ، سياه گفته بود
از هيچ انگشتري  زربفت پر از مرواريد ولي اثري ه، تعدادي جواهر و يك كيس هاي طال و نقره

  . نبودآن  نقره در
را دوباره سر جايش برگرداند و رويش  ، فرو كرد و خاك اي كه بود ي همه را درون چالهررو

لباسهايش را كند و خود را از هر گونه  . يك بار ديگر به سمت دريا رفت . را خوب كوبيد
اما تمام اين اعمال  . رسيده بود خالص كرد مردان مرده به ميراثآن  ، كه از تماليحا آلودگي

 مغزش مشغول بود كه بفهمد مرد سياه ساعت ، چون ماشيني انجام مي دادآدم  را چون يك
به فكرش نرسيده  قبالًو نگران شد كه چرا  هاي خود را در جزيره چگونه گذرانده بوده است

اشاره به انگشتر را آن  آلونك زده باشند و چرا ديگران قبل از او سري بهبود كه ممكن است 
  . دكروال مي ئكرباليي س ، بايد از متوجه نشده بود قبالً

گفت كه آلونك متروك اغلب  پيرمرد با متانت. بمحض بازگشت به خانه به فكرش عمل نمود 
رد كه زندگي اش از راه جمع گي مورد استفاده قرار مي» ماروياني«توسط زني از طبقه پست 

ها به كساني كه سبد نو فروش آ نخلهاي اطراف مزارع هآوري الياف نارگيل و برگهاي افتاد
قبل از آخرين بارش باران  زن را يك روز، او خودش . ، مي گذرد  حصير با طناب مي بافند

اي ظهر سري بي شك در گرم در حاليكه بقچه اي پر از برگ خرما در بغل داشت ديده بود و
، روز بعد از ورود قايق مي  انديشيد ي با خودررو . استراحت كرده بودآن  به آلونك زده و در

يافته و زن غذايش را با او آن  فنا را در كشتي محكوم بهآن  آخرين بازماندهحتماً  ، پس شود
ي را به بايد كربالي . شصتي را گرفته است شريك شده و به او محبت نموده و در عوض حلقه
، بايد مجدداً پيرمرد با پيامي براي  باشد روستا بفرستد كه مطمئن شود و اگر حدسش درست

دهد كه وبا شايد تاكنون در جزيره پخش شده باشد  مجيد به شهر زنگبار برود و به سلطان خبر
  . شود قرنطينهفوراً  روستا بايدآن  و اينكه
اما براي  . دهد پذيرفت كه تحقيقات الزمه را انجام .، به داستان گوش داد  ي با ناراحتييكربال

اسبي نداشته است و  ، چون همه مي دانستند كه تا كنون رفتن به روستا ماديان را بر نداشت
شده و پرسشهائي  ، توجهشان به اين مسئله جلبز شايد برخي از جاسوسان سرهنگ ادوارد

باشيد اما اگر آنچه  بهتر است كه دقيق. او همه جا جاسوس دارد :  كربالئي افزود . بنمايند
ماديان را برداشته و شبانه  ، ، مرد قايق سوار را ديده باشد زنآن  شك كرده ايد درست باشد و

  . روم به شهر مي



، به راه  بعدازظهرآفتاب  بسختي در زير نور داغ پتويي روي االغش انداخت و سوارش شد و
، اسلحه  ي صداي ضرباتي به در را شنيدربود كه رو گشتهشب رسيد و هنوز كرباليي برن. افتاد 

را بيرون حدير  چه كسي است و با خوشحالي جمعه و به دست از پله ها پايين رفت كه ببيند
  . ، منتظر يافت در

چند روزي بود  . بادهاي هفته گذشته استفاده كرده و به جزيره بازگشته بود ازرئلوب  حاجي
ولي با كمك نسيم ديشب خود را به بندري پرت  . ، منتظر بود انداختهه لنگر مبپ كه ويراگو در

چنان اخبار مهمي شنيدند كه اگر نسيم متوقف آنجا  شرقي جزيره رسانده بودند و در در ساحل
 ر ديده شدن توسط دافوديل را در روز به جان ميطبادبان كشيده و خحتماً  رئلوب ، بود نشده

 ، پس جمعه و حدير را پياده مي رسدتومباتو  ه مدت ديگر بهولي چون نمي دانست چ. خريد 
مي  - اگر باد موافقت كند،  آفتاب شايد قبل از طلوع- فرستاد و ويراگو را بمحض اينكه بتواند

مي گشود  به سمت شرق بادبانفوراً  سوار ميشد وفوراً  ، كاپيتان مي بايست آورد و وقتي بيايد
  . رسيده بود ، ديگر به جزيره چون وباي سياه

،  پخش شده باشدآب  ، بسرعت نفتي كه روي پيدا كند وقتي جاي پايش را:  جمعه گفت
از هر ارتش مسلح به شمشير و نيزه اي  .كه چه مي كند  يك بار ديده ام قبالً. پراكنده مي شود 
  ؟ كجا هستند آقاي پاتر و بچه . مرگبارتر است

توسط منازل بلند به  ، كه باريك و پيچاپيچ زنگبار، رنگ صورتش با فكر خيابانهاي  در شهر-
برطرف كردن گرما و بوي  نحوي احاطه شده كه مانع رسيدن نور خورشيد و هواي تازه براي

كه وبا در يك شهر  او هم مي دانست. ، به خاكستري گراييد  شود بد اجساد و زباله مي
  . پرجمعيت مشرق زمين چه مي تواند بكند

مي  را به اينجاآنها  سرعت رفته و حامل خبر مي شوم و همه ن با تمامپس م:  گفت هجمع
حتي . برسد ديگر براي كسي اميدي وجود ندارد  چون وقتي مريضي به شهر سياهها. آورم 

  . يك لحضه را هم نبايد از دست داد
  . روم نه خودم مي:  روري گفت

شنيده ام كه بلوچي ها . قت است حما ؟ شوي كه توسط سفيدها زنداني :  خدير با استهزا گفت
  . نظر دارند ها را تحتني دولفي و جاسوسان سرهنگ همچنان خانه

  . شناسند مي توانيد از در بگذريد چون شما را ه نميعنه جمو پس نه تو -
توانم  مي، شوم  شايد ولي اگر خودم نتوانم رد:  جمعه شانه هايش را باال انداخت و گفت

  ؟ يا اسبي در اين اصطبل داريدآ.  پيامي برايشان بفرستم



  . را برداريآن  بله بهتر است-
كرباليي با اخباري برگشت كه  جمعه با عجله غذايي خورد و در حال زين كردن ماديان بود كه

غذايش . سياه را يافته بود ،  لونكآروري حق داشت زن مازوياني در  .ديگر اهميتي نداشت 
انگشتر شصتي نقره كريستال نشان  ورده بود و بعد از گرفتنآآب  برايش، را با او شريك شده 

فروخت و تمام جريان را برايش گفت  به روستايش بازگشت و حلقه را به مغازه داري در بازار
پول سوار ارابه اي كه به آن  با. بپردازد  كه مبادا خيال كند كه حلقه دزدي است و بهاي كمتري

بيماري آنجا  طبق گزارش در. شركت كند آنجا  وز بعدرفت شد تا در جشن ر كوكوتوني مي
براي جشن جمع شده بودند با شنيدن  كساني كه. ه بود مرداش ظاهر شده و طي چند ساعت 

خود بردند و تاكنون در چندين  لودگي را باآترس از كوكوتوني فرار كردند و ، با با وخبر 
  . روستاي ديگر هم بيماري ديده شده است

ت براي اعليحضرت سلطان كه خدا حفظشان كند پيامي سكه ديگر احتياجي ني فتكرباليي گ
جز تسليم آن  ار هم ديده شده است و هيچ راهي براي نجات ازببيماري در زنگ بفرستيد چون
سرنوشتمان مقدر است و اگر قرار باشد . توانيم انجام دهيم  خداوند رحيم نمي و مرحمت

 زنده خواهيم ماند چون بيماريآن  ينجا منزلي است كه به گمانم دراما ا.  مردخواهيم ،  بميريم
بيماري .  جايي كه انسانها و منازل بسيار نزديك هم قرار دارند، تنها در شهرها و روستاهاست 

دور  دانند كه از سفيدپوستان چون همه مي، شايد اثر نكند ، من آقاي  به شما. گيرد  سخت مي
  . كند رحم نمي ميماند و تنها بر سياهان

به شهر نرسيده باشد و سوار زعفران شد و در شب  بگذاريد دعا كنيم كه هنوز:  جمعه گفت
  . تاريك پر ستاره راند
و كانال آمد  خواب ديگر را هم به انتظار بادبانهاي ويراگو گذراند ولي سحر روري يك شب بي

حتي بادي نوزيد كه سطح ، ز در تمام مدت رو . و ساحل مثل كف دست خالي بودتومباتو  بين
 حوالي عصر حدير را فرستاد تا جاده اي كه به سمت شهر مي رفت را . را بلرزاندآب  صاف

جاده  مراقبت نمايد و كرباليي را به سمت صخره هاي كوكوتوني ، كه اگر جمعه و باتي به جاي
 گرچه مي . فتخودش هم به سمت ساحل ر . باخبر كنندفوراً  از طريق دريا بيايند او را

بيايد  هوا ، جزيره را دور زده و از ساحل شماليآرامش  دانست احتمال اينكه ويراگو در اين
تا  . بنشيند و كاري نكندآرام  بعيد مي باشد ولي اين كار زمان را پر ميكرد و بهتر از اين بود كه

ستارگان هم به  نور . نسيمي نوزيد شب هيچ اثري از قايق ، كشتي يا سوار نبود و نيز هيچ
تنها صداي وزوز پشه ها  .درنيامد  اندازه ي نور خورشيد داغ بود و هيچ طبلي هم به صدا



زير نور ستارگان خوابيده بود و حس  روري برهنه روي ننوي طنابي ، . سكوت را پر كرده بود
دهد و را باز پس مي آن  كرده و اكنون كرد كه زمين زير پايش تمام حرارت روز را ذخيره مي

  . تواند باشد با خود انديشيد كه يقيناً در شهر چگونه مي
اوليه ي صبح كه هوا  بيشتر شب را به اميد شنيدن صداي قدمهايي بيدار ماند اما در ساعات

خشك برگهاي  در طلوع خورشيد بر اثر صداي سايش. خنكتر شد باالخره به خواب رفت 
نيز از شهر  ثري از جمعه يا باتي نبود و خبريهمچنان ا . بيدار شد، نخل در باد صبحگاهي 

ديد كه راه خود را  روز بود كه ويراگو راآن  نرسيد اما باد همچنان ادامه داشت و اواخر عصر
حالت حاجي رئولب از  بيمعموالً  صورت . باز كرده به پيش مي آيدتومباتو  از ميان كانال

زور شانه هايش را باال  قبض شد اما بهشنيدن اينكه جمعه رفته و هنوز برنگشته بسختي من
نمود و مرداني را با تلسكوپ  تازه در كشتي مشغولآب  انداخت و خود را با انبار آذوقه و

گرفت و گفت كه حاجي دارد  احتياطي كه روري بشوخي .باشند تومباتو  فرستاد تا مراقب
د ، بي شك در چنين بيايآنها  وقت خود را تلف مي كند چون اگر ستوان الريمور به سمت

  . را خواهند ديدآن  هواي روشني از فاصله ي بسيار دور
  ؟ است ، ولي در تاريكي چه درست-
  . نمي توانيم برويم شايد حق با تو باشد ، ولي تا بازگشت جمعه و باتي و بچه-
  ؟ آيا امشب را در عرشه مي خوابيد-

 يك قايق و دو مرد در ساحل بگذار . نه ، اينجا منتظرشان مي مانم:  روري سرش را تكان داد
  . بادبان بكشيمفوراً  بخواهيم به كشتي بياييم و آماده باش كه كه هر ساعتي كه

  ؟ نيامدند و اگر-
  . سرشان آمده است حدير را به شهر مي فرستم كه بدانم چه بر، اگر تا صبح اينجا نباشند -

قرض كند يا بدزدد و وقتي  اسبي بخرد ، آنها تا صبح نيامدند و حدير رفت ، با اين دستور كه
مورد باتي و جمعه و كارهاي  در بازار در . به شهر رسيد از خانه ي دولفينها اجتناب نمايد

و دافوديل قصد دارند به كجا  و بلوچي هايش بپرسد و اينكه ستوان الريمورادواردز  سرهنگ
بود ، ولي روز به طور  هگرچه نسيم شدت گرفت. صاف شد آسمان  يك بار ديگر . بروند

گويي با بي  . مي خورد ، تكانآب  گو با لنگر افتاده دراوير . غيرقابل تحملي داغ بود
صاف و هواي تميزتر آبهاي  جزيره ي زيبا و آلوده و فرار بهآن  حوصلگي منتظر زمان ترك

ه مي توانستند نمايند و ن نه مي توانستند بدون بچه و افراد گمشده ي گروه حركتآنها  بود اما



گروه باتي را كه  احتماالًرفت و  چون تنها ميزان خطر باال مي . كشتي را به شهر نزديك نمايند
  . كردند گم مي از روي صخره ها به طرف منزل طي طريق مي نمودند نيز

وري آتوانستند جمع  كاري جز صبر نمي توانستند انجام دهند پس با تمام حوصله اي كه مي
اله ي باد از ميان نخلها ن به. هم به مدت دو روز سوزان و تمام نشدني آن  .كردند نمايند صبر 

سب خسته اي او بعد باالخره  گوش دادند و جاده ي خالي و درياي خالي تر را تماشا كردند
شد و عرق صورت پر از گرد و  يورتمه كنان به زير طاق در آهني رسيد و حدير از زين پياده

  . خاكش را پاك نمود
 يك نگهبان دم در خانه دولفينها گذاشته اند و جاسوس.  آنها نمي توانند بيايند : حدير گفت

هم در حاليكه آن  باتر را سه هفته پيش گرفته اندآقاي  . هستندآن  هاي كنسول بريتانيا مراقب
و مي  اما چون دوستاني در شهر دارد ، رفته است ديوار بيرون باغ باال مي داشته در تاريكي از

پس او را به درون  . دژ زنداني اش كنند ، نگهبانان به فرارش كمك نمايند ترسيدند اگر در
بماند و اگر قصد فرار نمايد به يك كشتي انگليسي آنجا  و گفته اند كه بايد خانه برده اند
ورود يا خروج از خانه را ندارد حق هيچكس  . و از جزيره خارجش مي نمايند سوارش كرده

جمعه را هم گرفته اند پيش  . گردند و تعقيب مي كنند را هم ميآنها  كه براي تهيه غذامگر 
كرد ، مثل اينكه حرف ديگري هم براي گفتن داشت ولي اگر چنين بود  حدير مكث . آنهاست

 . از روري برگرفت و مشغول تكاندن خاك جاده از لباسهايش شد نگاهش را. چيزي نگفت 
 گفتآرامي  تأييد فكر خودش را ديد پس بهآنها  خورد و در رئلوبچشمان روري به چشمان 

  . بهتر است همين االن بگويي ؟ دارد مگر نه مطلب ديگري هم وجود: 
خودكار و با آشفتگي همچنان خاكها را از  دستهايش به طور. حدير يك دقيقه حرفي نزد 

روري بتندي  . م بودكننده اي دره تيره رنگش به شكل نگران صورت . لباسش مي تكاند
  ؟ در مورد بچه است :پرسيد 

  . بچه خوب است : گفت وسرش را تكان داد  حدير بدون اينكه برگردد
  ؟ پير باتي ؟ پس چه : رئلوب با صداي خشني پرسيد

، ولي مي  نه : دستهاي حدير بي حركت شد و بعد با سستي افتاد و با بي ميلي برگشت و گفت
  . ده شده استگويند بيماري در شهر دي

بلند عرب و انگليسي تكاني خورد و منقبض گشت ،  متوجه شد كه شانه هاي هر دو مرد قد
او جمله را  ... است نميدانم درست باشد يا خير ولي فقط يك شايعه : پس با سرعت ادامه داد



كني كه صحت داشته  ولي فكر مي : برايش با سرعت تكميل كرد راآن  تمام نكرد ولي روري
  ؟ اي را از كجا شنيدهآن  ، شدبا
، البته  از قول دوستش گفت. پسر عمويي دارم كه دوستش خانه اي در محله ي ماليندي دارد -

اجازه ي آنها  شود ديگر بهآشكار  قسمش داده كه راز نگهدار باشد چون مي ترسند اگر قبالً
براي كاري به  ده اي كهگفته است كه وبا توسط بر . خروج از خانه براي خريد غذا را ندهند

بازگشته و طي چند آنجا  در ساحل ده مايلي آنطرف شهر رفته بود و ديروز از »مونكاپواني«
دو تن ديگر هم  احتماالً ساعت مرده است آورده شده و اكنون يكي ديگر هم بيمار شده و

مطلب آخري  اگر اين . زنند خود را در شهر سياهها پنهان كرده اند و حرفي نمي . خواهند شد
  ... درست باشد

 . هفته مي ميرند و طي دو هفته هزاران تن خرآصد نفر تا  : رئلوب با صدايي ترسناك گفت
 . سوزان كردآفتاب  بوييدن علفهاي خشك شده از اسب خسته تكاني به خود داد و شروع به

اي برايمان  اگر صبر كنيم فايده : گفتآرامي  به رئلوب نگاه ديگري به كاپيتانش انداخت و
  ؟ كنيم ندارد آيا امشب حركت مي

  . بفرستم نه شما بهتر است همين جا بمانيد تا پيامي برايتان : روري تند و كوتاه گفت
  ؟ از كجا-
  . از شهر-

اما تا وقتي اين حيوان  : جواب بود گفت درست مثل اينكه منتظر همين . رئلوب خنده اي كرد
از طريق دريا قبل از صبح به لنگرگاه مي  برويد ، ولي استراحت نكرده است كه نمي توانيد

  . رسيم
  . شما را زنداني مي كنند آنها كشتي را ضبط كرده و همه ي-

مرد  ! هرگز : بازدارنده كرد و گفت رئلوب خنديد و با دست قهوه اي رنگ الغرش اشاره اي
سر تو را مي خواهند  آنها فقط . كند سفيد با صداي بلند در مورد عدالت و انصاف صحبت مي

  . داشت را به دست بياورند به ما كاري نخواهندآن  و وقتي
مسايلي  شايد ولي بيماري وقت خودش را بر سر : روري شانه هايش را باال انداخت و گفت

بيشتر  اينجا ! كند و شايد چندان حق انتخاب هم نباشد چون عدالت يا رنگ پوست تلف نمي
را به آنها  ا گرفتند به باتي و بچه و سايرين اجازه خروج مي دهند ووقتي مر . در امان هستيد

را تا زمان آنها  تو. اينجا مي فرستم و هر كس كه از خانه ي دولفينها بخواهد مي تواند بيايد 
  . تمام شدن بيماري از اينجا دور مي كني



  . ندزي آويتو را به دار محتماً  به دلم آمده كه اين بار : گفت رئلوب با افسردگي
  ؟ انشااهللا ، مگر آنچه مقدر است انجام نمي شود : گفت روري با زهرخندي

 : دستش را به روش موافقت و تصديق تكان داد و گفتآرامي  رئلوب سري تكان داد و به
 با شما مي آييم ، مگر همه چيز بر اساس مشيت خداوند نيست همينطور است پس ما همدقيقاً 

چشمان بي رنگ و سخت به مالقات  .طوالني به هم نگاه كردند  ايدو مرد براي لحظه  ؟
مرد انگليسي خنديد و به روش شمشيربازي كه شكست را مي  بعد . مده بودآچشمان سياه 
  . برويم. بخواهي تو  هر طور كه پذيرد گفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 

ول     می  و 



چشمانش را ،  دافوديل حضرت ملكه ،اآلبرت ويكس ، ملوان كشتي بخار علي ! لعنت بر من
  . بل اشتباه لعنتياهمان روزنه هاي غيرق . خودش بود . بيند ماليد تا مطمئن شود كه درست مي

شمار شهر را روشن كرده  نور شديد يك سحرگاه بي ابر ديگر ، ديوارهاي سفيد و سقفهاي بي
بزرگ ، هيكل آشناي يك  ز چربي و آشغال بود و در آنسوي يك كشتيآب لنگرگاه پر ا . بود

با استفاده از تاريكي قبل  بلكه در جزر بي سر و صدا و . نبودآنجا  شب قبلمطمئناً  كشتي كه
  . از سحر به لنگرگاه خزيده بود ديده مي شد

 ه اش كه باويكس ، به خشم تبديل شد و با عجله پيش افسر فرماندآقاي  ناباورانه ي نگاه
 عذر : خونسردي تمام روي عرشه خوابيده بود رفت و او را بيدار كرد و نفس زنان گفت

ساعت  يواشكي موقع جزر دوحتماً  ميخوام قربان اما كشتي اينجاست قربان ، ويراگو قربان ،
  . پيش اومده و با گستاخي تموم پشت اون كشتي لنگر انداخته

  . اشتباه كرده ايحتماً  باور نمي كنم ، : لند شد و گفتخوران ، ب تلوتلو ستوان الريمور
  ... بادبوناش را مي شناسم و قربان ، من هر كجا كه باشم برش راست ميگم-

را كه لباس خوابش بود باال كشيد و به سمت عرشه ي جلو كه از نور  دان شلوار نخي گشادش
نياز به بيشتر از يك نگاه كوتاه براي تاييد گفته هاي ملوان  . بود دويد صبحگاهي روشن شده

بودنش در اينجا به اين معني بود كه  . ويراگو و باالخره در مشتش قرار داشت خود . نبود
نمي تواند چندان دور باشد چون روري فراست كشتي و خدمه اش را كه مايه ي  كاپيتانش

عي بازگشته است نمي توانست بفهمد چرا فراست در چنين موق . كردند رها نمي حياتش بودند
بيندازند و با آب  دان فرمان داد كه قايقي به . كرد اينجا بود برايش كفايت مي ولي همين كه

 . اش را بازرسي نمايد شمشيرش را ببندد و تپانچه، عجله به كابينش رفت كه اونيفورم بپوشد 
در منازل . گشت  بيدار مي در حاليكه آماده رفتن مي شد شهر براي يك روز فعاليت ديگر

شبنم كشتي ها ،  عرشه هاي خيس از، و و داغ و مساجد خنك ب، خيابانهاي بد شلوغ و تنگ
قايق پهنه يك كشتي  . بخوانند مردم بيدار مي شدند كه رو به مكه ايستاده و نماز صبح خود را

بي خبر از  ظاهراًاخالص و  مردان عرب را در حاليكه غرق درآن  را دور زد و دان در
دانست كه هيچ حركتي از چشمان تيز  شان زانو زده و به سجده مي رفتند مي ديد اما مياطراف
وريتش هم ممتوجه گذشتن او هستند بلكه از ما نه تنهاآنها  پنهان نمي ماند و اينكهآنها  بين

ويراگو سه تن از خدمه در حال سجده بودند و با  روي عرشه جلوي . باشند آگاه مي كامالً
يا رئلوب  نه عالمتي از ديدن او نشان دادند اما حاجي ه سرشان را برگرداندند ونآنها  ورود

  . اثري هم از كاپيتان اموري فراست نبود نبودند وآنها  حدير در ميان



 . اينكه قايق نزديك شد پا به عرشه گذاشت دان به خودش زحمت صدا زدن نداد و بمحض
روري  . هيچ كس هم ممانعتي به عمل نياورد وبدون اهميت به نمازگزاران وارد راهروها شد 
درست مثل اينكه مهماني كه  . و مودبانه برخاست با ديدن او فنجان قهوه خود را زمين گذاشت

انتظار داشتم يك ساعت پيش مي ! دير كردي .  صبح بخير دان:  منتظرش بود وارده شده
بايد !  ه افسر نگهبانت خواب بود؟ نگو ك نديد آمدي يا اينكه ديده بان كشتي ات ورود ما را

 . با اين همه افراد شروري كه اين اطراف هستند همآن ،  انضباط را روي عرشه بيشتر كني داني
  ؟ را ترجيح ميدهي ؟ شايد تو نوشيدني قوي تري قهوه ميخوري

مرگ از تشنگي باشم  ، در حال نمي داني كه حتي اگر در ميان صحرا:  دان به سردي گفت
يا مرا تلف كني  ؟ پس احتياجي نيست كه وقت خود نمي كنم از تو قبولآب  جرعه حتي يك

. كم شده است  چون اگر موفق شوي تنها زحمت جالد، ي كه عصباني ام كني يو يا تالش نما
  ؟ با من مي آيي يا به دنبال يك گارد بفرستم كه تو را ببرند

مالقاتي از كنسول  ايكه مرا بر، اگر در فكري  كه كجا مي خواهي بروي بستگي دارد-
 تپانچهآن  پس مي تواني بازي با، همراهي ات بسيار خوشحال خواهم شد  ، از محترمتان ببري

چون نيم ساعت ، خودش منتظر ماست اصالً .  روش ترسناكي متوقف كني هم با چنينآن  را ،
اسكورت  بمحض اينكه آماده شوي و. رفت تا اطالع دهد  به ساحلرئلوب  پيش حاجي

تا حاال حتماً  .افتخار ديدار او را طالب هستم شخصاً  ، مناسبي براي همراهي من تشكيل دهي
  ؟ طول دهي چقدر ديگر مي خواهي. نگران شده 

چشمانش بود  لبخندش هم بسري و نامطبوعي . نگاه آبي رنگ و سرد دان بي حركت ماند
زدن خالص  تواني خودت را با حرف يدوست دارم بفهمم چرا خيال ميكني م: متفكرانه گفت 

روي  فكر مي كنم. ، همينطور براي بازگشتت  دليل خوبي براي اين كار داريحتماً  ؟ كني
  . دوستانت در قصر حساب مي كني كه سرت را نجات دهند اما اينبار عملي نيست

  . اينجا كشور آنهاست:  با ماليمت گفت روري
رعاياي بريتانيا هستي و مي توان طبق قانون  يكي ازتو . ولي تو تبعه اين كشور نيستي -

  . ردكبريتانيا با تو رفتار 
  ؟ منظورت دار زدن است"كه حتما-
  . درست است-
  ؟ به چه جرمي-
  . به خشونت ربايي و تحريكآدم  ، قتل-



داشته باشيد  به نظر خيلي جدي مي آيد اما فكر كنم تو و سرهنگ اگر قصد!  خداي من -
نمي ترسيد يكي  . خريد كمه نمايشي مرا اعدام كنيد خطر سنگيني را به جان ميبدون يك محا

  ؟ والي كندئ، در اين مورد س از مقامات رسمي پارلمان
بريتانيا كسي به سرنوشت يك متجاوز مرتد عالقه اي نشان نمي دهد و اگر هم نشان  در!  ابدا-

بعالوه مي گوييم كه . ان مرده اي زمآن  ، چون به هر حال در كمكي به تو نمي كند دهند ،
چون محرك آشوب بودي و  . ظرافت قضيه و باريكي اوضا، مرگ فوري تو ضروري بود بعلت
چون ، جامعه مهمتر بود ولي الزم نيست خودت را بر سر مسئله محاكمه نگران كني  امنيت

 ي كه سرهنگكند بهتر است بدان خواهي شد و اگر دانستن اين مطلب تو را راضي مي محاكمه
امضاي تعداد زيادي شاهد معتمد را جمع آوري كرده است و مطمئن باش قبل از ادواردز 

  . دفاعياتت گوش خواهد داد مجازات به
همانطور كه گفتي تصميمش را گرفته  چون . اتالف وقت استمطمئناً  اما، چقدر لطف ميكنند -

  . كه به وجود من در اين دنيا خاتمه دهد
  . من در گزارش بهتر به نظر خواهم آمد:  گفتمودبانه  دان

همان تيپ  ، دقيقا،  داني:  گفت بدون تمسخر هنگي از تشكرات حقيقي وآكاپيتان خنديد و با 
پيرمرد درستكار بي آن  اين را در مورد توانم نمي اصالًكه .  پسندم مردي هستي كه من مي

تواني وادارم كني سرم را در تله ي  مي هكني ك اما براي چه فكر مي!  بگويم ، ادواردز ، ذوق
  ؟ بگذارم تو

،  از يك طرف به دليل اين و از طرف ديگر : اش گفت دان زهرخندي كرد و با اشاره به اسلحه
  . كه همه مسلح مي باشند نيم دوجين از افرادم بيرون هستند

را فقط براي تهويه ي  اين كشتي را داده اين روزنه ها قايي كه طرحآ. را ديدم  انهآ . مي دانم-
  . است هوا نگذاشته

 : شده و خنديدآن  ي متوجهررو . براي اولين بار اثري از شك در چشمان ستوان ظاهر گشت
تر يشبايد كمي ب . پذيرايي هستم بايد مي دانستي كه من منتظر يك كميته ي!  خب دان ، خب

در  ، جابجا مي نمودي ي ،بياي كردي و كشتي ات را قبل از اينكه به مالقات من فكر مي
بگذار چيزي را  . شليك كني تواني توپهايت را بر روي من ، نمي وضعيتي كه فعال قرار دارد

گذشتي مشغول نماز  ارشاننخدمه اش وقتي از ك ميبيني ؟آنجا  كشتي راآن  . نشانت دهم
ا تمام كرده و در نيايششان ر ، كردم اما در زماني كه داشتم سر تو را با صحبت گرم مي بودند ،



بدون شمردن كساني كه در كشتي  . دارند ، حداقل سه تن قرار حال حاضر در مقابل هر مرد تو
  . بها دارمآكه من هنوز چندتايي دوست در اين  مي بيني. سمت راست ما هستند 

كنم كه وقتي  انكار نمي : ولي روري حرفش را قطع كرد شروع كرد ، دان ... توپهاي من-
ر جهايت كشتي مقابلشان را منف ، مي توانند با توپ مده استآسرت  بفهمند چه باليي افرادت
مي گويم كه نمي دانم چه كمكي مي  ، از حرف خودت اقتباس كنيم ولي اگر اجازه دهي ، كنند

  . خودت مرده اي زمان ،آن  چون به هر حال در ، تواند به تو انجام دهد
، عميقتر  در اثر فشار كار و مسئوليت ايجاد شده بودسوخته ي دان كه آفتاب  خطوط صورت

ولي با وسوسه ي نگاه كردن به دو روزنه ي كابين باريك  محكم گشت ،ظاهراً  اش چهره . شد
تنها انگشتش روي ماشه ي تپانچه اش حركتي كرد و به طور ملموسي روي  مقاومت كرد و، 

چون  شوي ، رده اي كه پيشمرگ من ميفراموش ك : محكم شد و مهيبانه گفت انحناي سرد فلز
  . گويم جدي مي تو را مي كشم ،فوراً  ، قاتلت گلوله اي شليك كنند اگر يكي از دوستان

را انجام آن  ولي مي گويي ، مطمئن هستم كه جدي:  ت نيشخندي زد و گفتسفرا كاپيتان
كه مرگي راحت  ميداني چون خودت بخوبي ، تپانچه ي تو مرا نمي ترساندآن .  نخواهي داد

آن  بعالوه اگر از، مي كند  ويخته شدن به طناب دار برايم فراهمآتر و سريعتر و تميزتر از 
و شورش قبلي در  خودت را مسئول بروز شورشي خواهي كرد كه خشونت ، استفاده كني

 يرا تحريك كنآن  اينكه شوي نه تو اينجايي كه مانع خونريزي بيشترمثالً مقابلش هيچ باشد و 
ولي مي ترسم فعال ناچار  ، سرهنگ از كشته شدن من لذت خواهيد برد ، البته مي دانم كه تو و
كنم كه از بازي با ماشه ي تفنگ  پس پيشنهاد مي . لذت محروم نماييدآن  باشيد خودتان را ار

به محض  . به كشتي ات برگردندآرام  دست برداري و به عرشه بروي و به مردانت بگويي كه
، قبول  برند تا سري به كنسولگري بزنيم ل ميحتعدادي از مردان خودم ما را به سا، آنها  رفتن
  ؟ است

رود  براي يك لحظه ي گذرا به نظر رسيد مي .محكم شد و لرزيد  عضالت دست راست دان
اما پنج سال زندگي سخت در سواحل  را به جان بخرد ،آن  بعدي كه ماشه را بكشد و نتايج

 ، روز صبحآن  خشم و عجله ي . موخته بودآبه او غيرعاقالنه بودن عجله را  ، يفريقاي شرقآ
اما اكنون حواسش  . اشتباهي جدي و غيرقابل گذشت از طرف او شده بود موجب بروزتقريباً 

ديد كه كاپيتان اموري فراست  بوضوح مي . حقيقت را مبهم نميكرد سردش ، جمع بود و خشم
و طرف ويراگو لنگر انداخته دبين مردان خودش و كشتي هايي كه در گلوله  تبادل . حق دارد

توپهاي دافوديل مي مطمئناً  مرگ خود و خدمه اش مي انجاميد و گرچه تنها به ، بودند



ولي دورنماي نبردي سخت بين كشتي بريتانيايي و  ، بگيردآنها  وحشتناك از توانست انتقامي
ن هم با آ ، اميدجرگتري از خشونت در شهر مي ان، تنها به انفجار بز عرب يك جفت كشتي

 .هي كشيد و دستش را از تپانچه اش برداشت آدان  . فكر كردآن  شد به نتايجي كه حتي نمي
  . بشوي كردم متوجه داليلم فكر مي. بهتر شد  : گفت روري لبخندي زد و

ردانش صحبت نمود با ممختصراً  روري ديد كه ستوان برگشت و از كابين خارج شد و شنيد كه
لوف او ب ، به دافوديل را شاهد بود دور شدن قايق و بازگشتش از ميان لنگرگاه ،آن  و بعد از

احمق نبود و گرچه انجام  »لبادي احمد بن«حرفها بلوف بود آن  ، چون تمام عملي شد
برايش جالب  ، بي خطر كوچك واسته ي كاپيتان فراست و گيج كردن ستوان و يك بازيخ
كافي بود كه از روي  ، بودند ولي اين اصل كه كشتي هايش در تيررس توپهاي دافوديل . بود

 اما دان اين را نمي . نمايد خالي روز صبحآن  تدبير و احتياط تمام اسلحه هاي خدمه اش را
بلوفي است كه جرات  . شك هم بكندآن  دانست و روري حساب كرد كه حتي اگر دان به

بدي داشتند و گروه  برويآاهد كرد چون مردان كشتي ها سابقه و را نخوآن  ريسك كردن
  . بودند بدون حاميكامالً  اروپاييان كوچك و

اگر كسي روري  . بريتانيا سري برند قصد داشت به كنسولواقعاً  با توجه به همه اينها او
نها نمايش توخالي از قدرت و ت كرد تمام اينها يك فراست را نمي شناخت شايد خيال مي

خواهد ده سرهنگ گزارش دا هب دانست كه تمام ماجرا ولي روري مي ، حيله اي بي فايده است
دافوديل نيستند  كشتي ها و در چنين موقعيتي خواهان جنگي ميان ، نه دانو شد و اينكه نه او 

را  اميد اينكه شايد بتواند اين اصل تنها به همين دليل بود كه اين نمايش را ترتيب داد و به و
با اين  . كه مطمئن بود درك شده است نكته اي، القا نمايد كه خدمه اش بدون ياور نيستند 

اكنون  . به قماري زده كه بسختي به نفع خودش خواهد بود دانست كه دست كامال مي وجود ،
چون  . ه اش كمتر اطمينان داشتجبسيار مهم بود و از نتي زمان شليك بعدي رسيده بود كه

همه چيز در دست سرهنگ  ، شد دسترس كشتي ها دور مي رسيد و از ساحل ميوقتي به 
خب اگر چنين باشد روري  .كرد  شرايط او موافقت نمي ادوارز بود كه شايد به اين راحتي با
  . بتواند موقعيت كشتي و خدمه اش را بهبود بخشد حداقل قدمهايي را برخواهد داشت كه

با روشنايي ،  سقفهاي سفيد شهر و بر هرشيد به افق رسيدخو . دان روي عرشه منتظر او بود
نزديك كنسولگري بريتانيا از قايق  در ساحل كثيف و شلوغ .خيره كننده اي نور مي پاشيد 

رفتند تا به دري رسيدند كه دو تن از  باال پياده شدند و از ميان كوچه هاي بي هوا و داغ ،



 اسلحه به دست ، زير سايه ي درختي ، سومي ، نفرايستاده و باتي بلوچي ها ي سلطان به نگه
  . بود كنار حاجي رئلوب ايستاده

اما اين  ميل خودم اينجا مي مانم ، ه اين گاو نر گفتم كه بهب :كرد غرغر  با انزجار رئلوب ،
بگو نيازي به نگهبان نيست و براي آنها  به ، كنم قها گفتند كه اگر مراقبم نباشند فرار ميماح

  . كنم فرمان شما صبر ميشنيدن 
  . نخواهد كشيد زياد طول پس صبور باش ،،  باور نخواهد كرد حاجي : روري گفت

عالمتي ظاهر  . بود و اگر موقعيت موجب تعجبش شد كنسول بريتانيا پشت ميز كارش منتظر
 ه گزارشبدر عوض به صندلي اش تكيه داد و  ، نداد سالم مودبانه ي كاپيتان را جواب .نكرد 

نگاه خيره و سردش ، وقتي گزارش دان تمام شد  . ستوان الريمور از وقايع صبح توجه نمود
 . با شمردن جزيئات كيفرخواست عليه تو تلف نمي كنم وقتم را : گفت را به كاپيتان دوخت و
هم به برانگيختن گروهي براي تم، به طور خالصه  .باشي  اگاهآنها  ال بهمچون خودت بايد كا

شوبي كه منجر به مرگ دو تن و آزنگبار و برانگيختن  كنسولگري هاي خارجي در حمله به
ربايي خشونت بار تبعه اي از يك قدرت دوست هستي آدم  زخمي شدن عده ي زيادي شد و

تش آتهديد كرده اي كه بر نيروهاي علياحضرت ملكه  ، شنوم كه همين امروز صبح و اكنون مي
 اين كار موجب يك شورش ضد اروپايي ديگر مي اصل كه نهم بي توجه به اين، آ بگشايي
پس ميبيني كه چاره اي جز  .خواهي شد  مسئول كشته شدن عده ي ديگريشخصاً  شود و

يا حرفي آ .انجام شود فوراً  كنم كه مراقبت مي خواستن اشد مجازات براي تو ندارم و مراقبت
  ؟ داري براي گفتن

بنشينم ؟ و بدون اينكه منتظر  توانم نمي .و گرنه اينجا نبودم .  طمئناًم : مي گفتآرابه  ، روري
دستهايش  .نشست آن  روي ، گشاد صندلي را به جلو كشيد و برعكس با پاهاي اجازه شود ،

روشي كه نشانه ي اطمينان  به گذاشت ،آن  را روي پشتي صندلي نهاد و چانه اش را روي
شعله اي از  . كرد كه بواقع حس مي تر از ميزاني بودبسيار زياد به خود بود كه البته بسيار بيش

اما هيچيك از دو  .متوجه شد ، شمان سرهنگ و پرش عضالت دان الريمور چعصبانيت را در 
گاه آبخوبي  گاهم ،آمن  : گفت ، با تالش و بسختي سرهنگ . مرد حركتي به سمت او نكردند

اما من ،  بوده باشيي نباغمگين و عص،  آمد نچه بر سر يكي از اعضاي خانه اتآكه بايد از -
  ... بدون شانس روا داشتي و بهانه اي براي عمل وحشيانه اي كه بر فردي معصوم

 كرد ، چهره الغري كه به او نگاه ميآن  ناگهان حالتي در نتوانست جمله اش را تمام كند چون
داب آه دليل نقض احساس كرد ب . مانع ادامه ي صحبت شد يافت كه مانند سيلي بر دهانش



دفتر كوچك با آن  براي يك دقيه ي تمام در . داغ و سرخ شده استشديداً  معاشرت
  . وجود نداشت قبالًحاكم شد كه  ديوارهاي سفيدش سكوت و حالت شديدي از تنش

توسط سرفه هاي خجالت زده و خشك سرهنگ شكسته شد و خشونت از  باالخره اين حالت
قصد  اصالً : عضالت منقيض بدنش راحت شد و بنرمي گفت . بربست چهره ي روري رخت

كنار گذاشته و به  اكنون مي شود حرفهاي غيرعملي را . ندارم بهانه اي براي كارهايم بياورم
  . ؟ من پيشنهادي دارم چانه زدن بپردازيم

ولي روري دستي نصيحت آميز بلند كرد و ، نشانه رد بود انجام داد  سرهنگ حركتي عصبي كه
؟ پس بهتر است قبل از اينكه  پرسيدي كه آيا حرفي براي گفتن دارم از من!  صبر كن: ت گف

 هستمآن  تو چيزي داري كه من خواهان . گوش كنيآنها  ، به بصورت بزني ماسك جالدان را
و به هر كدام از آنها  اگر به ، پيرمرد كه فعال در منزلم زنداني هستند يك بچه و يك ،

اجازه دهي همراه با ويراگو در جزر  ، باشندآنها  ام كه مايل به همراهي با مستخدمان و خدمه
كنم و مي تواني هركاري كه بخواهي با  درمقابل خودم را تسليم مي ، را ترك كنند بعدي جزيره

، گرچه بهتر است اطالع دهم كه عاقالنه نيست قبل از دور شدن دوستانم مرا  دهي من انجام
  . است ا شرايط من هستند كه اگر از من مي پرسيد بسيار هم بزرگوارانهخب اينه . بزني دار

داريم ، پس مسئله  را در دست با توجه به اينكه االن تو!  بسيار:  دان با تمسخر تصديق كرد
كشتي نيست كه حمايتت  اينجا ديگر . تسليمت داوطلبانه يا نه به هر نحو ديگري منتفي است

،  را به ويراگو نشانه برود ركت كرده و در محلي كه بتواند توپهايشتا االن كشتي من ح كنند و
  ... ميخواستي بگوئي اين بود ، پس چيزي براي معامله نداري و اگر آنچه مستقر شده است
مرد جوانتر را ، ژستي مافوق وار  ، كه صورت روري را تماشا مي كرد با سرهنگ ادواردز

مي شود بپرسم اگر  . هست كنم مطلب ديگري همفكر مي :  خاموش كرد و به آرامي گفت
  ؟ ، چه عكس العملي نشان مي دهي شرايطت رد شود

، ولي دوستان متعددي  شايد من ديگر نتوانم دردسر بيشتري در شهر درست كنم ، البته بله-
خودخواهانه اي از ايجاد بي نظمي هاي بيشتر در شهر بسيار خوشحال  كامالًداليل  دارم كه به

 اگر داوطلبانه به شما تسليم شوم و بگذارم ، خدمه من دستورات خود را گرفته اند . وندش مي
كنند كه  مراقبت ميآنها  ، بفهمند كه خودم چنين كرده ام و اينكه شما شرايط مرا پذيرفته ايد

  . دهم در اين مورد قول مي . ديگر اغتشاشات بيشتري از جانب من پيش نيايد
 پست كالهبردارآدم  ؟ تو قول يك برده فروش هرزه: كنترل كند و گفت نتوانست خود را  دان

 ... اي ، و اگر فكر كرده تازه قولت به كنار . هيچ مرد عاقلي از تو چيزي قبول نمي كند ، دزد



اگر :  بعد رو به روري كرد و گفت ... ساكت باش الريمور:  كنسول با لحن شديدي گفت
  ؟ شوينداوطلبانه تسليم 

بگويم كه چه مي شود مي توانيد مانع  اگر! اوه نه :  نيشخندي زد و سرش را تكان دادروري 
اما مي توانيد قول يك برده فروش  . ، گرچه شك دارم در انجامش موفق شويد انجامش شويد

مردم بي گناه بي شماري ، رضايتم نگه داريد  هرزه را قبول كنيد كه اگر سعي نماييد مرا بدون
 موجب نگراني من نمي شود اصالًولي  . ناراحت كند واهند ديد كه شايد شما راصدمه خآن  از
.  

آنها  . توانيد انجام دهيد تو يا دوستانت هيچ كاري نمي بلوف ميزني،: دان با عصبانيت گفت
اگر ما توپهايمان را رو به شهر نشانه برويم و تهديد كنيم  . كرد هرگز مسئله اي ايجاد نخواهند

كند به تو  حتي سلطان هم جرات نمي ، ، آتش خواهيم گشود نشانه دردسر اولين كه با ديدن
  . نمايد كمك

كردنش  ولي آيا جرات امتحان . زنم ، دارم بلوف مي خيلي خب دان!  ي هميشه حاكميبريتانيا-
  ؟ را داري

بيفتد چون شايد اتفاق ،  مي داني كه جراتش را نداري : روري خنديد و گفت ، دان جوابي نداد
  . و سلطان به تو بگويد كه برو و آتش كن

  . برقرار كرده ايم و دوباره هم مي توانيمآن  را بدون هم نظم قبالًما -
آنها  ، اما اين بار اين خود مردم شهر هستند كه با شما بود شهر طرفدار، ، بار قبل  شك دارم-

مي ترسد و آنها  با فكري از دزد دريائي مهاجم كه هر شهروندي ، نه يك توده خواهيد جنگيد
، تا دو  ي بعدييدانم كشتي بريتانيا كه من ميآنجا  متحدي نداريد و تا شما هيچ . متنفر است

بايد با كل جزيره بجنگيد و تعدادتان هم براي اين كار كافي  . اينجا نمي رسد هفته ديگر هم به
  . نيست

كرد و  استفادهآن  ، پس از نتايج برده متوجه شد كه حقيقت گفته هايش ستوان را به فكر فرو
پاتر باتي  شما كه با . ، شما هم همينطور قربان دست از غرورت بردار و معقول باش دان : گفت

فقط از  مربوط مي شودآنها  كه بهآنجا  يا با خدمه ام كه تا . و يك بچه جنگي نداريد
توانيد  مي بروندآنها  بگذاريدشما مرا مي خواهيد و اگر  . دستورات من اطاعت مي كرده اند

سر و  بفرستيد كه حبس كنيد و بعد براي مجازات به محلي »رانترموكو «مرا تا رسيدن كشتي 
اينكه  ، مگر دهيد شما كه چيزي از دست نمي. صدائي ايجاد نكند و كسي هم اهميت ندهد 



بگويم خانم مثالً  ...برايتان اهميت داشته باشد كه امنيت كسي چون آنقدر  انتقام همگاني
  ؟ نماييدآن  كريسيدا هوليس را فداي

  . مرتد كثافت توي حرامزاده ...توي حرامزاده -
را چسبيد و  آستين لباسشو كنسول از روي ميز تحريرش خم شد  . ي پريدردان به سمت رو

روي صندليش نشست و  بعد .متشكرم  ...! بنشينيد ستوان : او را به عقب كشيد و نهيب زد 
عدالت !  فراستآقاي  ، كلمهآن : مان پير و خاكستري رنگش را به كاپيتان دوخت و گفت چش

باشي كه تهديدهايت را  باور نمي كنم كه پيرواني در زنگبار داشتهشخصاً  و است نه انتقام
كه خطر خشونتهاي بيشتر را  موقعيتي نيستيم اما متأسفانه راست مي گويي كه در . عملي كنند

 ...را آغاز كنيم و به اين دليل  همچنين با شهر جنگي نداريم و قصد هم نداريم جنگي . بپذيريم
  . بپذيرم ناچارم شرايطت را ... تنها اين دليل و

  . قربان متشكرم: روري بازوانش را از پشت صندلي برداشت و بلند شد و گفت 
 هم شرايطي دارم من من .هنوز تمام نشده است ، صبر كن : كنسول دستش را بلند كرد و گفت 

مردانت  .ترك نمايند  راآنجا  اجازه مي دهم كه نگهبانان از خانه ات دور شوند و ساكنانش .
 . كه دارند انجام دهند ساعت فرصت دارند كه وسايل الزم را جمع آوري كرده و هر كاري 24

ن از درجه اعتبار ، قراردادما اما اگر بعد از بيست و چهار ساعت لنگرگاه را ترك نكرده باشند
فوراً  زنگبار يا پمبه پياده شده اند ، قسمتي از هم بشنوم كه در بعداً و اگر ساقط خواهد شد

  واضح است ؟كامالً  آيا . فرمان بازداشتشان را صادر مي كنم
خاك سلطان پياده  هيچ بخشي از اما به شما اطمينان مي دهم كه در .و متشكرم كامالً -

  . نخواهند شد
 توانم خدمات دافوديل را تقسيم كنم و فعالً نمي .يك موضوع ديگر هم هست  .يار خوب بس-

، مزاحم ايشان  درعرشه دافوديل نگه دارد چون قصد ندارم با درخواست از ستوان ، كه تو را
خانه ام نگاه دارم ، بنابر اين از سلطان  رد شوم و ضمناً نمي توانم تو را تحت حمايت خود

اما چون مي  .در دژِ زنداني شوي  تحويلت به آنها رسيدن كورمورانت و كه تا خواهم خواست
، بايد از تو  داري و شايد بتوانند ترتيبات فرارت را بدهند دانم كه دوستان با نفوذي در زنگبار

  . كه فرار نمي كني بخواهم كه قول شرف بدهي
ابروي بلوند روري ، با تعجب  . ، ولي حرفي نزد دان يك حركت تند و اعتراض آميز انجام داد

چه چيزي باعث  .كنيد قربان  مرا شرمنده مي:  صدايش گفت باال رفت و با اثري عجيب در
  ؟ احترام مي گذارمآن  شده كه فكر كنيد كه به



، تو با توافق خودت ، به خاطر  اين اصل كه مي دانم چه معني دارد:  خشكي گفت سرهنگ به
البته شايد اشتباه كرده باشم ، ولي ريسكي است كه !  نجا آمدييك پيرمرد ويك بچه به اي

  . بپذيرم حاضرم
، عجيب است  قربان شما برنده شديد:  با تلخي به خود گفت لبخند روري دوباره ظاهر شد و

سرهنگ  . فرار نكنم قول مي دهم كه از دژ . افراد بزدلي مي سازد، چطور از همه ، كه وجدان 
كشتي كورمورانت را هم ساده  يبانه گفت كه فكر نمي كند كاپيتان فرار ازخودداري نكرد و مه

و زنگ برنجي روي ميزش را  ، بعد دست دراز كرد چنين فكري درمغزش مي باشد راگ!  بيابد
زبان محلي دستوري كوتاه داد و  ، بهآمد  پاسخ زنگ به صدا درآورد و به كارمند بومي كه در

ون منتظر است رمردي كه بيآن  صحبت با خيال مي كنم خواهان: بعد رو به روري كرد و گفت 
  . بگويي حضور ما هستي ، مي تواني هر چه مي خواهي در

روري با تندي  . دوباره باز شد و رئلوب وارد گشت ، با غرور فراوان به جمع سالم كرد در
هالي خانه كه ا پيرمرد و هر كس كه از . تو و بقيه حركت مي كنيد! قبول شد حاجي  :گفت 

به تو يك روز و يك  عاليجناب اينجا .كه مي تواني سريعتر برو آنجا  بخواهد را بردار و تا
چون عاقالنه نيست  ، ولي كه هر ترتيباتي را كه الزم داري انجام دهي شب فرصت داده اند

اي  براي لحظه ...ديگر  اگر ما .برو ، حتي يك ساعت هم صبر نكن  ااينقد طول بدهي ، فور
مي خواست بگويد ، خداحافظي  و به جاي آنچه.  صبر كرد و بعد شانه اش را باال انداخت

  . درمانده نباشي:  مهربانانه اي نمود
 يك دقيقه تمام به روري نگاه كرد و به نرمي .خسته نباشي : درجواب زير لب گفت  رئلوب
بهشت  همانطور كه جايمان دراين مسلم است ،  ... ، ديگر همديگر را نخواهيم ديد نه: گفت 

  . الوداع يا سيدي ... يكسان نخواهد بود
  . شد لمس نمود و خارج را ، طبق سنت ، پيشاني و سينه اش رئلوب

با اسلحه  را نگهبان بي مغزآن  اميدوارم: روري ، با صدايي كه ناگهان خشن شده بود ، گفت 
شهر  دور ، مثل يك سگ شكاري ، چون اگر قصد كند رد رئلوب را اش جابجا كرده باشيد

  . از جا در مي رود ، حاجي زود بگيرد ، بي برو برگرد دردسر پيش خواهد آمد
 ، به دولفينها مي نوشت ه، كه داشت با قلم پرش فرماني براي برداشتن تمام موانع خان سرهنگ
مستخدم  بهه توجهي نكرد و اين دان بود كه به سمت در رفت و با صداي پايين فرماني تاين گف

با خارج  رنده شده اي مگر نه ؟ كهبفكر كردي : و بازگشت و وحشيانه گفت  پشت در داد



چند وكيل بگيري تا برايت اقامه دعوي كنند و با دادن جريمه و مجازات زندان ،  شدن از اينجا
  !اما اگر دست من باشد . خالص شوي 

اينقر نااميد نباش . رمونت اينجا بماني روري با خنده گفت كه نيست ، مگر اينكه تا رسيدن كو-
دان ، شايد اين بار بتواني حلق آويزم كني ولي احتمالش بسيار است كه زنده از دژ خارج نشوم 

در واقع شايد چيزي نگذرد كه همه بميريم و آن هم به روشي بسيار نامطبوعتر از آويخته . 
بخورم كه به يك حربه سريع  وبا بيماري سختي است و شايد حتي افسوس! شدن به طناب 

  .متوسل نشدم و تو كه چرا امروز توپهايت را شليك نكردي 
قلم سرهنگ ادواردز در روي صفحه كاغذ متوقف ماند وقطره اي جوهر روي آخرين كلمه 
افتاد ، ولي او متوجه نشد ، ابروهاي پر مويش با اخمي ناگهاني در هم رفت و با توجهي 

  وبا ؟: نگاهي انداخت و گفت ناگهاني و تند به روري 
پس خيال كردي چه چيزي مرا به : روري از ناگهاني بودن سئوال خيره شد و بيصبرانه گفت 

اينجا آورد ؟ مطمئنا فكر نكردي اينقدر احمق هستم كه فكر كنم در عوض من باتي پير يا يكي 
نه ، ! تصور مي كردم  از مستخدمانم را به دار مي آويزيد ؟ خداي من ، شما را بهتر از اينها

شما هم به اندازه من مي دانيد كه با اين هوا و شرايط . شيوع وبا بود كه مرا به اينجا كشاند 
و هيچ چيز  زندگي در بازارها و شهر آفريقايي ، بيماري مثل آتشي در جنگل پخش مي گردد

آنها را در خانه اي در نمي توانستم اجازه دهم كه باتي و بچه ها و بقيه . جلودارش نخواهد بود 
هرچه زودتر از جزيره خارج شوند بهتر . شهر ، آن هم در چنين زماني مثل اين زنداني كنيد 

است و اگر عقل داشته باشيد ، هر تعداد زن و بچه اروپايي را هم كه بتوانيد در دافوديل مي 
  .رستيد چپانيد و به عدن يا كيپ يا هر جاي ديگري خارج از اين بخش آفريقا مي ف

: صراحت انكار ، به خودي خود نگرانش مي كرد . چرند است : سرهنگ با عصبانيت كفت 
يك يا دو مورد مجرد در روستاهاي دوردست ديده شده است ، ولي اين بيماري بومي 

آن مرضي كه در حال ويران كردن آفريقاست ، شايد به ساحل رسيده باشد ، ولي . اينجاست 
نشده و احتياطهاي دقيقي در حال انجام گيري است كه با آن مقابله شود  در زنگبار ظاهر هنوز

  ...كشتي ها . 
بيش از . شما از زمان عقب افتاده ايد قربان : روري حرفش را ، با لحني شديد ، قطع كرد 

حداقل دو نفر در محله . يكهفته است كه به جزيره رسيده و تاكنون در شهر هم ظاهر شده است 
   .و تا يك هفته ديگر دويست تن خواهند مرد ، اگر دو هزار تن نميرند ده اند ماليندي مر

   از كجا به اين شايعه رسيده اي ؟. باور نمي كنم ، اگر چنين بود آن را قبال مي شنيدم -



فكر مي كنم محله بدشانس ماليندي ، عجله . اما الزم نيست حرف مرا قبول كنيد . از يك مرد -
. لي مدت طوالني نمي تواند آن را مخفي نگاه دارد وما اطالع دهد ، شرا به ندارد كه تقديرش 

شما كه بهتر مي دانيد ، چون شنيده ام در آن سالي كه كمتر از شش روز ، حدود سي هزار زائر 
كه شنيده ام ، اپيدمي هند يك معبد در بنگال در اثر وبا مردند ، آنجا بوده ايد و طبق گزارشاتي 

به همين دليل به .ماريي كه نيمي از آفريقا را كشته است ، بازيچه اي بيش نيست در مقابل بي
رئلوب گفتم فورا و با هر سرعتي كه مي تواند از اين محل خارج شده م منتظر بيست و چهار 

  .ساعت تقديمي شما نشود 
ظاهرا به هيچ يك از وسايل دفترش .  چشمان سرهنگ ، به بي حركتي شيشه عينكش شد 

روري حركت بي صداي . ركز نبود ، بلكه صحنه اي دور و نامطبوع را در نظر داشت متم
  .لبهايش را ديد و توانست افكارش را دنبال كند 

بريتانيا ، دكتر كيلي ، پزشك  زنگبار هيچ بيمارستاني نداشت و بجز افسر پزشك كنسولگري
تي از مسقط و كشتي هاي غير از ويراگو و دافوديل تنها چند كش. مناسب ديگري هم نبود 

سلطان و چند قايق ماهيگيري در لنگرگاه بودند و تنها كشتي اروپايي قابل انتظار در آينده 
عاقالنه . نزديك ، كورمورانت بود كه تا دو هفته ديگر نمي رسيد و شايد تاخير هم مي كرد 

ازگشت به جزيره در نبود كه دافوديل را خارج كند ، چون شايد دزدان دريايي خليج ، به قصد ب
صورت امن شدن اوضاع ، در آنسوي ساحل آفريقا كمين كرده باشند و در اين شرايط ، نمي 

، كه بعيد توانست زنان و بچه ها را بفرستد ، البته اگر كسي از آنان حاضر به ترك محل مي شد 
مي جزيره هستند و به نظر مي رسيد ، زيرا همه تاكنون ، به اين اصل كه وبا و آبله بيماريهاي بو

اين موارد هم اكثرا در . هميشه چند موردي از آن دو در شهر وجود دارد ، عادت كرده اند 
شايع بود كه در آن سوي مرداب نفرت انگيزي قرار داشت كه شهر سنگي ، » مازيموه«محله 

زاد شده ، سياه ها و برده هاي آ. يعني جايگاه اعراب ثروتمند را از شهر آفريقايي جدا مي كرد 
در كثافت غيرقابل باوري ، در آلونكهايي از گل ، شاخه هاي نخل ، حلبي هاي زنگ زده يا هر 
چيزي كه بشود روي هم گذاشت ، ساخته شده بود تا به عنوان سرپناهي در مقابل گرما و شب 

هر شهر آفريقايي يا ش. ، زندگي مي كردند و باران هاي موسمي بي رحم ، از آنها حمايت كند 
سياهان ، محل توليد وبا بود ، اما در تمام مدت دوره ماموريت سرهنگ ، بيماري بحد يك 

  ...اپيدمي نرسيده بود و با تفكر به آن ، دليلي نديد كه چرا االن بايد برسد 
ناگهان سكوت طوالني را شكست و . چشمانش آن حالت پريشاني حواس را از دست داد 

در اين وقت  . فرقي داشته باشد واردي كه گفتي با موارد پيشيندليلي وجود ندارد كه م: گفت 



در اينجا هيچگاه كامال بدون بيماري وبا نيستيم و . ، ميزان مرگ باال مي رود  سال ، هميشه
  .يك گونه ماليم فصلي از بيماري پيش بيايد  شايد

. به دان نگاه كرد بعد چرخي زد و مستقيم . اين وباي معمولي نيست و ماليم هم نخواهد بود -
ديگر حالتي از تمسخر يا بي صبري در صورتش نبود ، بلكه نگاهش حاكي از اثري عجيب 

دان ، تو دوست هوليسها هستي و خواهان : محتاطانه گفت . چون بي اعتمادي به خود بود 
ا در مي دانم خودشان مايل به اين انتخاب نيستند ، ولي به آنها بگو براي آنه. سالمت خانم ها 

ويراگو ، اگر بخواهند از آن استفاده كنند ، جا خواهد بود و اينكه رئلوب ، آنها را به هر بندري 
احتماال مايو هم مي تواند با آنها برود ، البته اگر از خوابيدن روي . با فاصله متعادل مي برد 
    .عرشه ناراحت نمي شود 

و مخلوط با خشم ، استهزا و آسودگي ، خندهاي كوتاه و زشت . اين بار دان بود كه خنديد 
. مي دانستم كه بايد كاسه اي زير نيم كاسه باشد . پس اين است آنچه در سر داري :  گفت

واقعا خيال كردي مي تواني به ما كلك . نقشه قشنگي است ، ولي متاسفانه عملي نمي شود 
گان بگيري ؟ بايد ما را ابله بزني و تنها با گفتن يك داستان دروغ در مورد وبا ، يك دسته گرو

  .فرض كرده باشي 
! احمق نباش الريمور . تو را مرد باشعوري فرض كرده بودم ، اما ظاهرا اشتباه مي كردم -

خودت قبل از پايان گرفتن هفته به همه چيز پي . احتياجي نيست كه حرفم را ثابت كنم 
  .خواهي برد 

. ات و سرنشينانش از دسترس خارج شده اند و كشتي  ، ويراكو رفته است زمانآن  كه در-
  . تو بسيار خوب مي شد براي
از من خوشت  اصالًشايد  ، ببين دان:  ي متانت خود را حفظ كرد و با خونسردي گفتررو

استفاده از كشتي من خوشتان نمي  از اصالًخانمهاي هوليس و آگاه هستم كه تو  كامالًنيايد و 
تواني بردار و به خاطر بودنش شكرگزار  ، آنچه كه مي فها نيستاكنون زمان اين حر ماا . آيد
  . باشدآنها  شايد اين آخرين شانس . باش

آنها  منظورت آخرين شانس توست كه دستهايت را روي كساني بگذاري كه براي معامله از-
يكي از  نمي دانم كي بايد منتظر. ديوانه باشند كه قبول كنند آنقدر  ، البته اگر استفاده نمايي

براي آزادي  و فديهآنها  با تقاضاي آزادي تو در مقابل بازپس دادن يكي از، افراد هرزه ات 
پيرمرد و بچه به  باور كنند كه تو به ميل خودت و به خاطر ز، شايد سرهنگ ادوارد بقيه باشيم

 بسيار قشنگ داستان سوزناكي است و!  ، ولي لعنت بر من اگر باور كنم زنگبار برگشتي



اگر جزيره در  ، اما حتي طراحي شده است كه ماندن خانمها در جزيره را خطرناك جلوه دهد
كند يا پا در  شعله هاي آتش در حال سوختن باشد به هيچ كس توصيه نميكنم قولت را قبول

  . كشتي ات بگذارد
بعد رو به سرهنگ  . ميل توست كه ورهر ط:  ي شانه هايش را باال انداخت و گفتررو
با جزر  ب، رئلو خود باقي است ، همچنان بر سر جاي پيشنهادم قربان: كرد و گفت  زاورداد

  . مانع او نشود بعدي مي رود و بر عهده شماست كه مراقبت نماييد چيزي
  . چيزي مانع او نخواهد شد:  ، گفت سرهنگ با خشكي

، به زندان موقتي در  تعظيم كرد و همراه اسكورتي شامل دان و دو نگهبان بلوچيرسماً  يررو
، شبكه اي  ، جايي كه تنها پنجره باريك اتاق كوچكي از طبقه آخر كنسولگري منتقل شد اتاق

،  ، كه شامل تختي حصيري بود نگاهي به ديوار ترك خورده و مبلمان اتاق. داشت  سنگي
از  پشت سرش بسته شد و كليد در قفل چرخيد و صداي پاي دور شدن دو نگهبان در. افكند 

  . شنيده شد راه پله سنگي
بيشتري در شهر شك  اگرچه به توانايي اموري فراست در برپا كردن آشوب، كنسول بريتانيا 

، شايد  روشن هم در روزآن  ، تحت نظر در شهر، بردن فراست  . ، اما ريسك نمي كرد داشت
به دژ انتقال  ريكيپس عاقالنه تر بود كه او را در تا . موجب بروز قصدي براي نجاتش مي شد

اگر  . خواهد داد دهند و اطمينان داشت كه اعليحضرت سلطان به نگهداشتن او در دژ رضايت
خشمگين كردن تمام  اما خطر . چه همه مي دانستند سلطان از دوستان كاپيتان فراست است

گروهي از دزدان  ، كه ن شكن رسواوسفيدپوستان مقيم زنگبار را با حبس نكردن يك قان
خشونت برادرزاده يك كنسول  ت كند و باظاهراتآنها  ريايي خليج را برانگيخته بود تا بر عليهد

خود را  ساتهامات با سردي شانآن  ي در حال شنيدنررو . ، پذيرا نمي شد را دزديده بود
  . آگاهي داشتآن  از كامالًارزيابي كرده بود و اين اصلي بود كه 

، چاره اي  كه فرار نكند ، او را زنداني كند و مراقب باشد ماتمجيد جز اينكه با پذيرفتن اتها
، مي  بهتر مي شناخت ، اعليحضرت سلطان را كميز نخواهند داشت و اگر سرهنگ ادوارد

،  برده فروش هرزه غير ضروري و تنفرآور خواستن قول شرف يك كامالًژست آن  توانست از
،  فرار از محبس ر كمك به دوستش برايمجيد هرچه مي توانست مخفيانه د . اجتناب كند

، كاري نمي  كرده بود ي آشكارا برگشته و خود را تسليمر، اما اكنون كه رو انجام داده بود
مي كرد كه  ولي عقل حكم، خورد  شايد برايش افسوس مي. توانست برايش انجام دهد 

 نگهدارد، انجام داد  زيرهكاپيتان فراست را تا زماني كه بشود ترتيباتي براي خارج كردنش از ج



فرستاده  پكي عدن يا ، تحت نگهباني ملوانان بي تفاوت به سوي وقتي كورمورانت مي رسيد .
، قبل از اينكه  بود تنها فرصت فرار اكنون . مي شد و ديگر اميدي براي فرار نخواهد بود

، ه فرار نكند خان ي كه قول نداده بود از اينررو . ، پشت سرش بسته شود دروازه هاي دژ
كلفتي طناب به كار رفته در  متوجه تركي در يكي از سنگهاي شبكه وفوراً  چشمان تيزبينش

دومي به هم و بلندشدنش  مي توانست اولي را شكسته و پس از گره زدن. ساختن تخت شد 
ايد به او ب. دانست كه عملي نيست  اما مي. فرار نمايد آنجا  از، به اندازه اي كه به زمين برسد 

از دسترس خارج شود و قبل از اينكه  رئلوب فرصت مي داد كه ويراگو را از جزيره دور كند و
  . ، او در دژ خواهد بود اين كار انجام شود

تخته سنگ سياه كنده . حدسش درست بود  . سمت پنجره رفت و شبكه را در دست گرفت به
،  تخت ا زدن ضربه اي توسط پايه، ب ترك داشت و در اثر فرسايش باد و باران كاري شده

باريك هم مستقيماً به  هفاصله پنجره تا زمين هم بيشتر از سي يارد نبود و كوچ.  خرد مي شد
  . ، كاري ساده بود تحت هر شرايط ديگري. مي رسيد آب  لب
خودش را با دراز كشيدن روي تخت راضي كرد و به  ي آهي كشيد و از پنجره دور شد وررو
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ھارل     می  و 



مرجان زردرنگ ساخته شده بود تا  كه سالها پيش از قطعات بنايي بود منفرد و قلعه مانند دژ ،
نگهبانان سلطان شده و به عنوان يك  اما اكنون مسكن گروهي از از لنگرگاه محافظت نمايد ،

منازل ثروتمندان و رو به دريا قرار گرفته  دور از قصر و . گرفت ده قرار ميمورد استفا زندان ،
ولي . ميله داري كه رو به لنگرگاه قرار داشتند بود  بود و داراي اتاقهاي متعدد با پنجره هاي

 شرايطي نداشت چون كنسول بريتانيا كه مردي محتاط بود ، چنين اتاق كاپيتان اموري فراست ،
اصرار نمود كه زنداني بايد در  فراست را پذيرفته بود ، قول شرف كاپيتان علي رغم اينكه

ببيند و نه توسط عابران از خيابانها يا لنگرگاه ديده شود تا  محلي محبوس شود كه نه جايي را
  . خطر احتمالي ارتباط نامطلوب با شهر اجتناب گردد بدينوسيله از هر گونه
دانست شانه هايش  ديوانگي محض مي ش را به شهر ،دوست كه بازگشت اعليحضرت سلطان ،

گويي شامل سبدي از آمد  بعد برايش يك هديه خوش انداخت و قبول كرد و دو روز الرا با
همچنان در راه خواهد بود تا به  هدايايي از اين قبيل ، ميوه هاي تازه فرستاد و قول داد كه

. ي رسيد و نه حتي پيامي از طرف مجيد اما ديگر نه ميوه ا،  غذاي ساده ي زندان بيفزايد
وبا شده يا مجيد ي نباكه مسئول تهيه ميوه ها بوده است قر يا مغازه داريآدانست  ي نميررو

آگاه از بروز بيماري با عجله از شهر خارج شده و در يكي از امالك  ولي ناآگاه از اين مطلب ،
اكن شده و براي جلوگيري از انتقال س ،بيت الرأس  افتاده تر خود در حومه كوچك تر و دور

به حداقل ميزان ممكن برسد تا مبادا پيكها يا  داده است كه تماس با شهر ، فرمان بيماري ،
  . منتقل نمايندآنجا  كننده ها با خود مرض را به مالقات
منتقل شده  در طبقه همكف دژ، يه يك سلول بي پنجره ، طبق خواسته كنسول بريتانيا روزي ،

هني آو هوا به طور نامناسبي از يك دريچه مشبك  شد حياط داخلي باز ميبه آن  كه دربود 
سنگي كوچك به اندازه كافي خنك بود چون  سلول، طي روز  . گشت تامين مي ، باالي در

 مي شدند ولي شبها برزخي سخت بود ، مانع از رسيدن گرماي خورشيد ديوار هاي كلفت ،
تاريكي داغ درون  بيشماري وزوزكنان ، وزيد و پشه هاي ق نميچون هيچ نسيمي به درون اتا

  . كردند سلول را پر مي
ايوان ستون دار كه دور تا دور حياط دژ را فراگرفته  منظره قسمتي از ، ي از پنجره مشبكررو

 مستخدمان و چند زنداني مورد توجه ، زندانبانان ، كه اعضاي پادگان ، جايي ديد ، مي بود ،
گرچه او  .بخوابند يا دعوا نمايند  شدند كه صحبت كنند ، هم جمع مي تسلي دور باآن  در

آب  از وسايل آسايشي چون تيغ ريش تراشي و يك قطعه صابون كوچك و اجازه يافته بود كه
ولي حق ترك سلول خود را نداشت و براي اينكه مبادا از تيغ به  كند ، براي شستشو استفاده



آن را هر روز از الي شبكه هاي پنجره به او داده و مي  نمايد ، استفاده عنوان يك سالح
شكار بود آ.  داد را به همان روش پس ميآن ،  تحويل بگيرد غذايش راقبل از اينكه بايست 

كه دستور داده شده است هيچكس حق ندارد از يك فاصله مشخص به او نزديكتر شود كه 
فاصله خود را حفظ ميكردند و او با  هبانان پادگان ،چون نگ ، نمايند مبادا با او پنهاني صحبت

كه غذايش را مي آورد  سياهي تندخو ،» يلليمبي«نداشت غير از سه تن  هيچكدام ارتباطي
كشوري  : توبه(وبه اي نكه سلولش را تميز ميكرد و يك  وضع شلخته اي ، جوان خل »بحيرو«

 كه صبح و عصر هر ساي ساكت ،آول غ) ودان و مصر تقسيم شدهسبين  امروز فريقا كهآدر 
با افزودن  ر مي ايستاد و شبها بيرون در ،پشد ، با يك قره مينايي  باز مي وقت كه در سلولش

  . زد چمباتمه مي يك تفنگ قديمي ، يك شمشير و
وظايف خود را تحت نظر و مراقبت  ، كه جزو يكي از فرقه هاي مذهبي هندو بود مرد جوان ،

وبه اي را هم نمي شد ني و لليمبي. نمايد  بود كه صحبتآن  داد و ترسوتر از يي انجام ملليمبي
حادثه اي در دوران جواني از دست داده  چون دومي زبانش را طي وادار به حرف زدن كرد ،

مدتي بردگي در مزارع  فروخته شده بود بعد از به بردگي بود و اولي كه به يك تاجر پرتقالي ،
ازتمام سفيد پوستان در جانش ريشه دوانيده بود به  ر حاليكه تنفري عميقد ريونيون فرانسه ،
  . زنگبار گريخت

مرد  ليمبيلي بسيار دلش ميخواست كه تنفرش را بر سر زنداني خالي نمايد ولي آگاه بود كه
 باشد ، ميآنها  دارد كه گفته مي شود سلطان هم درميان زنگباردوستان بانفوذي در  انگليسي ،
سلطان  چون توسط فرمان خود توانست صحت داشته باشد ، داقل اين يكي ديگر نميگرچه ح

زماني كه موقعيتش  ولي عاقالنه تر بود كه از بدرفتاري با مرد سفيد تا . در دژ زنداني شده بود
چون غيرقابل  دل خودش را با اعمال آشكاريليمبيلي  فعالً . واضح تر شود اجتناب ورزد

راضي مي نمود  ، كرد يختن بخش اعظم غذا و آبي كه براي زنداني حمل مياستفاده كردن يا ر
و ظرف مدفوع  يا جوابش را نمي داد و اجازه ميداد كه جوان هندي از وظايفش غفلت كند

  . بر زمين مي ريخت عمداً سطل بدبو را زنداني را خالي نكرده بگذارد و برود و يا در مواقعي ،
حركت و يك آهنگي  كمي نامناسب ،آب  غذاي خراب و بد ،اما براي روري گرما و بوي 

،  هاي اندكي بودند در مقابل آنچه كه او انتظار داشت ناراحتي، داغ و بي هدف  ، ساعات كند
را به آنها  همه ي چون ، بعالوه هيچ كدام برايش جديد نبودند. پس همه را فيلسوفانه پذيرفت 

بود و به طور تحمل  را پيش بيني نكردهآن  لبي كهتجربه كرده بود و تنها مط قبالًنحوي 
 گرفت و نمي نمي او هيچ پاسخي براي سواالتش. كرد بي خبري بود  ناپذيري ناراحتش مي



يا آ؟ يا اينكه  مقابله شده استآن  يا وبا پخش گشته يا باآ. گذرد  دانست كه در شهر چه مي
  ؟ خبري از رسيدن كورمورانت مي باشد يا خير

 )كشوري در اقيانوس هند شرق افريقا و شمال ماداگاسكار( »سي شل«به  بايد تا كنون ويراگو
و يك آن  مراقب غير از احتماالً. رسيده و خانه دولفينها نيز اكنون خالي از سكنه شده باشد 

اميد به آن  كنند و در را تركآن  بوده اند كه نخواسته اندآنجا  آنقدر مشت مستخدم پيرتر كه
شود آن  برگردد و صاحب ي عامرهزشايد رو. او دارند كس ديگري باقي نمانده است بازگشت 

يك خانه خاكستري بدتركيب  درآنجا  مگر اينكه باتي او را با خود به انگلستان ببرد و در
پيرمرد را به ياد روزهاي ،  جايي كه ديدن كشتي ها. نزديك رودخانه لندن زندگي كنند 

فراموش ، مرتدي را كه پدرش بود  تاجر بردهآن  و زنگبار، زهره و  ديگري بياندازد و عامره
  . كند

باد آن  خود را به پنج روزي داد كه در صاف و خورشيد داغ بود و بعد جايآسمان  يك هفته
حياط دژ به درياچه اي از گل تبديل شد . ورد آ موسمي ابرهاي باران زا را با خود به جزيره

ورده آگنداب روها را خالي كرده و به حياط  ،آب  خواندند و ز ميواآآن  كه قورباغه ها در
با اين وجود تغييري در دماي هوا داده نشد ، بود  ديوار و زمين سلول روري نم پس داده .بود 

. تر شده بود  غيرقابل تحمل، فتابي قبلي آسوزان  از گرماي خشك روزهاي، و رطوبت باران 
كرد و گروه مورچه هاي بالدار نيز به جماعت  مي قارچ رشد زد و از درز سنگها غذا كپك مي

  . پشه ها اضافه شده بودند
خيره ، حالي كه به سيالب باران كه ديد اندك او را به حياط تاريك و مبهم كرده بود  روري در

مد بايد در آ اگر كورمورانت سر وقت مي.  دو روز ديگر هم گذشت: انديشيد ، بود  شده
مگر اينكه او در محاسبه اش اشتباه ، رسيد و امروز پانزدهم ماه بود  جزيره ميبه  هفدهم ماه

اما تاريخ ورود كشتي تخميني بود و باد و هوا يا تعقيب يك كشتي برده و حمل . باشد  كرده
بروز حادثه اي در موتورخانه يا  كشتي هاي گرفته شده ،ي نبازاد شده و نگهآهاي  برده

امكان . توانستند موجبات تاخير كورمورانت را فراهم سازند  مي خدمه همه و همه بيماري
هفته تا يك ماه ديرتر بيايد و اگر مسائلي پيش بيني نشده توسط سرهنگ در  داشت از يك

بماند و وظايف گشت زني  زنگبارامكان نداشت كه دافوديل همچنان در  ، مدآ نمي شهر پيش
 مي دروري را با خو احتماالًرفت و  دان بزودي مي. مدت بيشتري ناديده بگيرد  خود را براي

  . سه يا چهار روز ، كشيد دو يا دافوديل ديگر چندان طول نمي كورمورانت. برد 



همينطور نوزدهم و بيستم و همچنان نشاني از دان يا سرهنگ ادواردز .  و رفتآمد  اما هفدهم
خالي از ابر شد و گلها و رطوبت قتاً موآسمان  يد وبو خورشيد دوباره تا باران تمام شد. نبود 

لود بلند شد اما در بوي بدي كه سلول آخشك شده و بوي بدي از شهر بخار در اثر گرما
شد چون سه روز بود كه جوانك مجنون به  بود بد شهر حس نمي، كرده بود  روري را پر

به ليمبيلي كس ديگري هم وظيفه پسرك را به عهده نگرفته بود وقتي  سلول نيامده بود و
نيشخندي نامطبوع دندانهايش را نشان داد و ژستي وقيحانه و غير عملي به  اعتراض شد تنها با

صورت پر آن  براي لحظه اي روري را به سختي وسوسه كرد كه مشتش را به خود گرفت كه
وبه اي الل پشت ليمبيلي ايستاده بود و با چشمان ثابت در حالي كه ن تمسخر بكوبد ولي

فاصله آن  قره ميناي زشت و قديمي قرار داشت مراقب اوضاع بود و در ش روي ماشهانگشت
وبه اي شايد اثري از نسر كوچك و غيرطبيعي . كرد  خود خطا نمي در شليكمسلماً  كم

را در ذهن نگاه مي داشت و با آن  .چيزي را قبول مي كرد  وقتي ذكاوت در خود نداشت اما
قرار دارد و نهايتاً بايد زنده و با آنجا  زنداني به طور موقت در دوجودي كه به او گفته شده بو

خودش تحويل داده شود ولي ليمبيلي در ذهن او القا نموده بود كه اگر  سالمت كامل به مردم
، بدون رحم به او  اي از خشونت يا كوچكترين حركتي براي فرار انجام دهد مرد سفيد نشانه

، چون مرگي خوب و سريع بود و بعالوه شايد به خطا  سر يا قلبهم نه به آن  و . شليك نمايد
  . بلكه معده كه بهترين هدف بود ، مي رفت

بطور نااميد كننده اي خونسرد بود و حتي  ، دورنماي مطبوعي به نظر مي رسيد ولي مرد سفيد
كنون تحقيرهاي بسيار هوشمندانه ليمبيلي هم تاكنون در عصباني كردن او بي تأثير بود و ا

ار زيرك كه اثري از خشم نشان نمي يترسو است و يا بس باورش شده بود كه زنداني يا بسيار
شديد بود كه هر مرد عاقلي را بايد چنان خشمگين آنقدر  مطمئناً ،ي ، گرچه تحريك كنون دهد

  . عكس العمل شديدي نشان دهد ، كند كه بدون توجه به نتايجش
بود خواند و خوشحال بود كه  پرتسمخرش منعكس هچهر ي افكار مرد را كه بوضوح درررو

كه ليمبيلي از اينكه  دآگاه بو كامالًچنان حركت وحشيانه اي از خود نشان نداده است چون 
نيست و به دنبال بهانه اي است كه او  راضي اصالً،  او مدت زيادي در دژ نخواهد ماند احتماالً

كرد و چون مي دانست وانمود كردن به  را شلي دستهايش يرو . زنده خارج نشودآنجا  از
به گونه اي كه گويا شوخي بي ادبانه اي  مي شود پسآن  اينكه تحقير را نفهميده موجب تكرار

برخورد كند و آن  ليمبيلي نتوانست براحتي با اين پاسخي بود كه. شنيده باشد خنده اي كرد 
او شروع به ناسزا گفتن با صدايي . ود ناگهاني دچار نم او را به خشمي غيرمنتظره و كامالً



 خشم مي لرزيد و حدقه چشمان زرد رنگش دو دو مي زد بدن الغرش از. گرفته و خشن كرد 
.  

دور از دسترسي پنجه هاي تهديد آميز او باشد و نگران شد كه  ي به ديواري تكيه داد كهررو
حتي نوبه  . ، چه كند ر بگيردشده است و اينكه اگر مورد حمله قرا مبادا مرد دچار جنون آني

خشم ديوانه وار نگران آن  ، اكنون از ديدن نيشخندي هرزه گونه زده بود اي هم كه در ابتدا
، پس بازوي سياه را به زور  ترسيد كه صدا توجه نگهبانان بلوچي را جلب كند شده بود و مي

 گشت و دستش را بيرونليمبيلي به سمت او بر . صداهايي چاپلوسانه از خود درآورد كشيد و
 ، قدمي سريع و تلوتلو خوران به عقب برداشت كه قره مينا از نوبه اي تعجب كرده .كشيد 

نگاهي مضحك و . دستش خارج شده و با صدا روي كناره ايوان و دور از دسترس افتاد 
گويا مي  . براي لحظه اي مكث كرد، صورت آبنوسي رنگش را از شكل انداخت  ترسيده

، يكي  ، تنها و بي دفاع با مرد سفيد برداشتن اسلحه و ترك كردن ليمبيلي بين دوبارهخواست 
بعد به جلو آمده و سياه عصبي را گرفت و كشان كشان و به زور بلند كرده و  . را انتخاب كند
  . با شدت در سلول را پشت سرش بست بيرون برد و

ه يك سيلي را شنيد و وقتي ضرب هاي تند شده و ي صداي مختصري از دعوا و نفسررو
ترسيده است روي تخت شديداً  ، در اليكه حس مي نمود هايشان محو شد باالخره صداي قدم

ليمبيلي برايش آورده بود تا انتها  گرمي را كهآب  ، ليوان پس از يكي دو لحظه. باريك نشست 
نمي توانست  است و شب هم خنكتر ، خشك و گرم و خشن فكر نكرد كه روز اصالًنوشيد و 

آخر شب نگاه مي  ، بايد تا جزئي درون آبخوري را كه اينك تماماً آشاميده بودآب . باشد 
، تا كنون  بود ، در لگن سفالي كثيفي برايش آورده ، چون آبي كه پسرك سه روز پيش داشت

به او  ليمبلي مي خواستظاهراً  اما . ، به لجني بدبو مبدل گرديده بود در اثر استفاده و تبخير
.  آبي برايش آورده نشد ، هيچ كس نزديك سلولش نيامد و غذا و ، چون روز بعد درسي بدهد

آن  ، فهميد كه سايه شد كنگره هاي دژ را ترك كرد و حياط پر ازآفتاب  وقتي آخرين پرتو
، عطشش  تبديل گشت روز چيزي به او داده نخواهد شد و وقتي تشنگي اش به عذابي سخت

اما تسكيني ، تخفيف داد  و صابون كاسه شستشوآب  ، با باقيمانده كه تهوع آور بودرا، ولو اين
او به در تكيه داده و  . كه به گلوي خشكش داد موقتي بود و شب از تشنگي نتوانست بخوابد
، گرچه بسيار  اميد داشت صورتش را به قصد تنفس هواي تازه تر به پنجره نزديك كرده بود و

  . ببيند نزديك مي شودآب  بيلي را در حاليكه با ظرفضعيف بود كه ليم



هيچ ، بار  هواي بيرون هم مثل درون سلول ناپاك بود و چندان خنكتر هم نبود براي اولين
، به قدري  بود نگهبانان به گوش نمي رسيد و دژ به طور غريبي ساكت قصدايي از حياط يا اتا

بايد پشت  قاعدتاً اي سياه نوبه اي را كهسنگين و آشن ي سعي كرد صداي تنفسرساكت كه رو
،  نگهبان رها كرده بود ، ولي او هم امشب نيامده بود و در را بي ، بشنود در نگهباني مي كرد

، بسيار  مقايسه با سلول قيرگونش ، در نور ستارگان . هيچ كس هم در حياط نگهباني نمي داد
ي ر، رو اد شده بود كه با خيره شدن به آنروشن بود و سايه هاي انبوهي زيرطاقهاي ايوان ايج

 . خاكستري رنگ كوچكي كه از حياط مي توانست ببيند شد هباريك متوجه حركتي مختصر در
بسيار  . نوار باريك گذشت و از ديد او ناپديد گشتآن  بكي ازس ، چيزي به لحظه اي بعد

شهر پر از  . ع آمده بوديك سگ ولگرد بود كه براي سد جوحتماً  . بزرگتر از يك گربه بود
 ه، در زبال ، موجودات كثيفي كه دزدانه به اميد يافتن غذا گرسنه بود سگان بي صاحب و نيمه

، مي  خوردند و بر سر استخواني يا الشه بچه گربه مرده اي يم ، كثافات را گشتند كومه ها مي
چون نگهبانان اغلب براي  ، ، نزديك نشوند اما آموخته بودند كه به دروازه هاي دژ ، جنگيدند
 بود در حياط تعجب آورآنها  شليك مي كردند و اينك بودن يكي ازآنها  ، به تيراندازي تمرين

.  
هور تم حيوانآن  شب سر پستش به خواب رفته وآن  نگهبان كشيكحتماً  روزي فكر كرد كه

ولگرد  ط يك سگبه دليل بوي زباله به اين سو كشيده شده و به دنبال غذا مي گردد ولي فق
توانست  چون بار ديگر متوجه لرزشي از يك حركت در ميان باريكه اي كه از حياط مي . نبود

داغ و  با گوش دادن و توجه بيشتر ، حركت تند و سبك پنجه هايشان روي سنگ. شد ، ببيند 
حياط  حداقل يك دوجين سگ در . را هم شنيدآنها  صداي نرم بو كشيدن و نفس نفس زدن

جايي  . است رها شده نند واين تنها مي توانست به اين معني باشد كه دوازه باز بي نگهبابود
ديگر  و گاز گرفتن يك سگ رخر، صداي خ د و در جوابي، سگي زوزه كش در آنسوي حياط

دي پايان رد نزاعي وحشيانه و كوتاه به همراه داشت كه با زوزه، شنيده شد كه به دنبال خود 
 ي منتظر صداي شليك يكيرو . ير طاقهاي تاريك منعكس شدزفضاي گرفت و صدا در 

،  كند را بيرونآنها  اسلحه يا شنيدن نفريني عليه سگها و يا صدا كردن نگهبان كشيك شد كه
، دوباره  بود انفجار مختصر صداي حيواناتآن  ولي هيچ نشنيد و در سكوتي كوتاه كه به دنبال

سريعتر و  تنها اكنون كمتر دزدكي بود و بزودي. شد  صداي قدمهاي دزدكي حيوانات شروع
صداي بو  او صداي پنجه هاي بي صبرانه كه بر درهاي بسته مي خراشيدند و . جسورانه تر شد

مي  هاي گرسنه زير آستانه درها و غرش سگهايي كه در تاريك حياط بر سر غذا كشيدن



 ، اما هيچ كس اعتنا نكرد و هيچ صداي زشت همچنان ادامه داشتآن .  جنگيدند را مي شنيد
زودتر  بايد اين را . ي فهميد كه كسي باقي نمانده كه بيدار شودركس بيدار نشد و ناگهان رو

به  ، او را نسبت ، اگر حرارت و تشنگي و گرسنگي و كثيفي سلولش ، خيلي زودتر مي فهميد
 ، ه تأييد بيشتر نداشت، نياز ب ولي اكنون . هر چيز جز عدم راحتي جسمي سست نكرده بود

صداي  ، به درون دژ وزيد و نسيمي از باد شبانگاهي از دوازه باز . را به دست آوردآن  چون
غژغژ لوالي آهني در سنگين بيروني را درآورد و با خود بوي نفرت انگيز و غيرقابل اشتباهي 

 ، بايد بد سلولش نبود ، بويي كه يك هفته بود شهر را پر كرده بود و اگر به خاطر بوي را آورد
  . را مدتها پيش متوجه مي شدآن 

 . ي خاك كنندمزياد كه نمي توانستند اجساد را به طور رسآنقدر .  انسانها در شهر مرده بودند
عطر ميخك و ادويه را به كشتي هايي كه به جزيره نزديك مي شدند  باد شب كه اغلب با خود

، عالمتي به تمام انسانها كه فاصله خود را  اد بودحامل بوي اجس اينك، به ارمغان مي برد 
  . براي تمامي الشه خوران كه به مهماني جمع شوند حفط نمايند و دعوتي

شده ، اخطار داده بود ادواردز  همانطوري كه به دان و سرهنگ!  پس نتوانسته اند مانع وبا شوند
، خانم هوليس و  فرصت بوده استاستفاده كرده و در حاليكه هنوز  شايد از پيشنهاد او . بود

، اگرچه با يادآوري حرف دان شك داشت  . با ويراكو فرستاده باشند برادرزاده و دخترش را
، وقتي خشمش فروكش كرده  بعداً هوليس بود و شايد عاشق كريسيدا ، دان اما به هر جهت

اما فرصت كمي  . داشته كه حقيقت گفته اش را در مورد وبا كشف كند باشد فكر كرده و فرصت
ويراگو را طي چند ساعت برده و هيچ كشتي حتماً  او . مي رفتفوراً  ، چون رئلوب داشت

،  چرا كه خدمه كشتي هاي شخصي سلطان . براي فرستادن زنان امن باشد ديگري هم نبوده كه
شايد  . در شهر زندگي مي كردند و احتمال اينكه وبا گرفته باشند زياد بود با خانواده هايشان

، چون وقتي  همين كار را كرده استحتماً  ، ؟ بله را با دافوديل برده باشدآنها  دان خودش
فوراً  ، ، مردان كنسولگري ها و تجارتخانه هاي اروپايي مرگبار بيماري درك شود خطر

بيرون فرستادن خانواده هايشان از جزيره مي شدند و دافوديل تنها كشتي لنگرگاه  خواهان
  . اند پيش رفته مدتها احتماالًهم آنها .  را به سالمت انتقال دهدآنها  مي تواند كه است

 ترك چقدر دان از. ي آورد ررو هاين فكر لرزشي از خوشحالي به صورت فرسوده و نتراشيد
زنداني  نمي توانستندآنها  اما دافوديل جاي اضافه نداشت و!  بدون او متنفر بوده استآنجا 

ها و  انبوه زنان مضطرب و بچه هاي جيغ جيغو و توده چمدانها و بستهخطرناكي را با 
 اموري دان بايد لذت تحويل دادن كاپيتان . ، با خود ببرند مستخدمان شخصي همراه زنان



 فراست را به چنگال عدالت از دست مي داد و خود را راضي مي كرد كه فرمانده كورمورانت

 نكه كورمورانت دستور گرفته باشد كه تا پايان گرفتنمگر اي، در عوض او چنين خواهد كرد 

  . اپيدمي كه شايد ماهها طول مي كشيد از ورود به زنگبار اجتناب نمايد
همينطور راهي براي . وجود نداشت آن  شدت گرفته بود ديگر راهي براي كنترل اكنون كه وبا
رسيده از تهايي كه با مسافران  تمام كشتي. ، نه حتي با پرواز از جزيره  هم نبودآن  اجتناب از

تي كه ديگران را در آلونكهاي متراكم شهر بعيس وخارج مي شدند را با همان سرعت  جزيره
 را در دريا بيمارآنها  مي گرفت و يا در بر، در اتاقكهاي نگهباني دژ زنگبار گرفته بود  سياه يا

تا  ا به يك دسته سگ نياز داشتها اينجا هم بود و روري با خستگي انديشيد كه چربو. مي كرد 
البته  اين. آنچه كه مي بايست برايش طي حداقل سه روز گذشته واضح مي بود را درك كند 

. بود  داده نشدهآب  روز به او غذا ياآن  شده و چرانتوضيح مي داد كه چرا سلولش تميز 
بود  نيامده روز كهدر همان اولين  احتماالًخالي كردن سطل مدفوع بود  پسركي كه وظيفه اش

  . مرده و االن ليمبيلي هم مرده بود مگر اينكه ترسيده و فرار كرده باشد
 . در شهر هم فراوان مرده اند، و سگان ولگرد آشكار كردند كه به اندازه درون دژ  اد شبب

را ترك كرده و همه از ترس گريخته آنجا  درهاي بي نگهبان نشان مي داد كه زندگي سكوت و
 مگر اينكه نگهبانان . امكان نداشت كه همه مرده باشند. ا زندانيان ديگري هم بودند ام اند

همان  وبه اينقبل از گريختن همه را آزاد كرده باشند و فكر كرده اند كه ليمبيلي و ، ترسيده 
روري  به گونه اي نامطبوعتر از مردن همه بود و اين فكر آخر. كار را براي او خواهند كرد 

لرزاند و  ستون فقراتش را،  يخسردي ه ناآشنا و ب كامالًآن را باور كند اما لرزشي  استنمي خو
ناگهان به  ، و ترسي وحشتناك و سرد . دانست كه براي اولين بار پس از سالها ترسيده است

انعكاس  صدايش در حياط پرستاره . ميله هاي مشبك چنگ زد و با صداي بلند فرياد نمود
در  چيزي. و سگان جنگنده را ناگهان ساكت كرد اما هيچ جوابي نگرفت وحشتناكي گرفت 

فكرش  ينلر اوببود كه حاكي از خالي بودن مي كرد و آن  انعكاس و سكوت پس ازآن  كيفيت
 هيچكس جز سگان ولگرد و مرده ها و. صحه گذاشت ، مبني بر اينكه كسي در دژ نيست 

 كه او هم، د سياه و هرزه فاميل باقي نمانده بود تاجر برده و گوسفن، سون فراست ياموري تا
 چون. ، بلكه به طرزي بي رحمانه در اثر تشنگي و گرسنگي  اگر نه از وبا، بزودي خواهد مرد 

 و در سلول تنگ و خفه اي حبس بود و هيچكس زنده نمانده بودآب  بدون غذا و، يكه و تنها 
  . و غذا بياوردآب  كه برايش



جاي خود را به ترسي فلج كننده داد ،  احساسي كه او را فراگرفته بود، تهايي براي زمان بي ان
شدت خود را به چوب در  ديوانه وار و با كه موجب شد خود را به ميله هاي زندان بياويزد و

ترس آن  ولي، ميله هاي قفس حمله مي كند  بكوبد درست مثل حيوان در تله افتاده اي كه به
تاريكي تختش را يافت و رويش  كورمال در، مال ركو. ش بازگشت سر هم گذشت و عقل به

سعي كرد با خونسردي با ،  دودراز كشيد در حاليكه سرش را در ميان دستانش گرفته ب
اگر نه براي دفن ، نيايد  دليلي وجود نداشت كه ساخلوي دژ فردا . موقعيتش مواجه شود

حتي اگر . جاگذاشته اند  هنگام فرار االًاحتمبلكه براي جابجا كردن اموالي كه ، مردگان 
ه كرمها غذا ب اي الشه هچون مرگ و فاجعه همان اندازه ك، ساخلو هم برنگردد دزدان هستند 

تنها ، نوسان در باد  سودآور است و دژ رها شده با درهاي باز در حال، دهد براي دزدان  مي
اگر نيايند تنها  و حتيآمد  اهددير يا زود كسي خو، سگان ولگرد شهر را دعوت نمي كند 

باشد زيرا  تفاوتش مرگي طوالني طي دو روز به جاي مرگي سريع به دست جالد دار مي
طويل المدت بود  يك زندان، بهترين مجازاتي كه ممكن بود به جاي دار براي او تعيين نمايند 

خود كه چرا به  وس ميسبسيار بدتر از اينجا بود و بعد از چند سال شايد اف احتماالًكه 
  . مجازات سخت تري نرسيده است

مش رحتي علي رغم اينكه گلوي خشك و زبان متو كرد چونآرام  اين فكري بود كه او را
مردن در اثر تشنگي از گذراندن بيست سال آينده  ولي، ذايي بود كه در پيش رو داشت عنشانه 

ر سرنوشت خود را داشت كه طبق اگر اختيا. بهتر بود  بقيه عمرش در يك سلول احتماالًيا 
، به  و اكثر خدمه ويراگورئلوب  . كرد را انتخاب مي همان اولي، نداشت رئلوب  فلسفه حاجي

آن  انسان روي پيشانيش نوشته شده است و نمي توان از طور ضمني باور داشتند كه سرنوشت
آرامش  ات فلسفه اياين از بسياري جه شده مقرر است و آنچه در تقدير نوشته . اجتناب كرد

اما در مجموع ، را بپذيرد آن  خورد كه چرا نمي تواند بخش بود و گاهي روري افسوس مي
  . هم زياد قابل افسوس نبود

درست مثل اينكه ، وقايع بي ارتباط گذشته اش در پيش چشمانش ظاهر شد ، تاريكي آن  در
 اده اي طوالني كه بهج. گاه مي كند ن سفر كردهآن  تپه اي ايستاده و به جاده اي كه از كودر ن

آن  تمام ، اما ديدنش از اين نقطه به دره هاي تيره و كوههاي بلند و مراتع وسيع ختم مي شود
اينكه دره  مسير خطاست وآن  مي دانست كه ادامه . ش مي دادخراه حالتي هموار و شادي ب

، آنها  اما اكنون . گذشته بودآنها  ، از ، چون بسختي و با جان كندن اند ها به واقع وجود داشته
را مي ديد كه در فاصله  فقط نوك كوهها . تر از سطح ديدش قرار داشتند و اهميت نداشتندييناپ



شايد بازي  . درخشيدند مي، و در زير نور خورشيد خاطرات  ههاي دور به هم متصل شد
و ماجراجويانه بازي كرده بود و  يروزگار به او نقشي معمولي داده بود ، ولي او آنرا با بي پرواي

هيجان  ... ، اوقات خوب و بد شكستها از موفقيتها و. از هر حركت اين نمايش لذت برده بود 
، سلطان كبير  غريب و شهرهاي فراموش شده و خطر و ديده ها و شنيده ها و دعواها در بنادر

،  ، جمعه مور و كليتون مايو، دان الري رئلوب وباتي ،  متوفي و پسر ضعيف و مهربانش مجيد
  ...،  ، زهره خدير
و به تاريكي خيره شد و سعي كرد تصوير زهره را به ياد آورد و ديد  ي سرش را بلند كردررو

ولي  . آنچه به ياد مي آورد حالتي از چهره و رنگها بود كه زنده نمي شدند تمام. كه نمي تواند 
...  عامره را . ستش داشته و برايش بچه اي زاده بوددو . خانه اش زندگي كرده بود او سالها در
چشمانش را بست و در مورد دخترش فكر . را صاف كرد و به ديوار تكيه داد  شانه هايش

، دختري  تنها سند بودن او در جهان. كردن به تنها يادگارش در آينده عجيب بود  فكر . نمود
مت دو يارد چلوار و مشتي سكه خريداري كه مادرش برده اي بوده كه به قي، است  كه دورگه

، ولي بدون هيچ خاطره اي از او بزرگ  كه اخالق او و شكل او را ارث برده بچه اي . شد
ي جديد و بدي دنيا و رشد قارچهاي صنعت مي شود كه او خودش با نشاهد قر خواهد شد و
  . بود نمودهآن  بود و تمام تالش خود را براي فرار ازآن  شاهد چنان نفرتي

و  . براي اينكه بدون فكر برايش پدري كرده بود . ، براي عامره بود داشت افسوسي اصالًاگر 
دو برابر سنگينتر از حرامزادگي و خون مخلوط به جاي مي گذاشت تا به تنهايي  او را با باري

 قبيل اكنون براي اينكه نگران مطالبي از اين .، مقاومت كند  دنياي سخت و نامهربان در اين
 از وجودش در دخترش باشد كه مخاطراتآنقدر  ، شايد با كمي شانس .، بسيار دير بود  باشد

 مي توانست حداقل . هاي زيستن بپذيرد زندگي را به عنوان بهايي كوچك در مقابل سرگرمي
 ، بله ... ، مگر اينكه ، يا حداقل خودش خبر ندارد شكرگزار باشد كه بچه هاي بيشتري ندارد

  ... امكان ، شايد هم بيشتر از يك ، يك حداقل شانسي وجود داشت شه امكانش بودهمي
 متانتا بهيرويي كه  ، ، ولي چهره هيرو را ظاهر كرد ، صورت زهره را به او نشان نداد تاريكي

 ، آويخته شده اند تكبر رنگ اهانت آميز و لبان سرخ رنگش كه با تمام ، با چشمان خاكستري
 هاي متورم و بدشكل بود هيرو با صورتي كه از بريدگي ها و كبودي . شده استبه او خيره ، 
 ، بغض كرده بود ، مثل يك برس خيس و زبر شده و از چند نيش پشه موهاي كوتاهشو 

، به بي  مي زد ، هيرو كه به عامره لبخند مي خنديدباتي  هيرويي كه به يكي از قصه هاي
، به  عدالتي دنيا و بي بر سر واقعيات نظام برده داري عدالتي حكومت سلطان اخم مي كرد و



و يك دوجين هيروي  ...، هيروي خواب  ، هيروي جسور هيروي عصباني . خود مي پيچيد
  . ، اما هيچكدام ترسيده و شكست خورده نبودند ديگر
 ، آرزو كرد كه هيرو بچه اي از او داشته اممالتهاب و با خودخواهي ت ، با حرارت و يررو

شبهاي خانه سايه آن  چقدر جذبه و وجد . شور و هيجان به بار آمده باشد پسري كه از . باشد
به بار آيد كه آنها  دار عجيب و غيرقابل انتظار بود و چقدر خوب مي شد كه پسري از هر دوي

و  ، به نوه ها و نتيجه هايش كه زيبايي را به پسران خود انتقال دهدآنها  صفات در آينده
ت هيرو و عشق خودش به دريا و شهرهاي عجيب و نقاط وحشي دنيا و صداي بادهاي شجاع

  ... افسوس كه او هرگز نخواهد فهميد .دريا را به ارث برند  موسمي
جز آنها  از قبالًسرش را برگرداند و ديد كه ميله هاي شبكه كه  . شد كم روشن مي سلول كم

درآمده بود و بزودي بر حتماً  ماه. بنظر مي آيند سياه  كامالًاكنون ، شد  سايه اي ديده نمي
خالي است يا ، سوي حياط آن  و او مي توانست ببيند كه آيا سلول مقابلش در حياط مي تابيد

  ؟ خير
، صداي خواندن خروسي به گوش رسيد و صداي يكي ديگر و بعد  خارج دژ و حومه شهر از

،  و همهمه سگها خاموش شد و غژغژ دروازهزوزه  . از دور دستها به او جواب داد يكي ديگر
دنيا چنان ساكن و بي حركت بود كه  . ، چرا كه باد خاموش شده بود گوش نرسيد ديگر به

موجي به تنه يك آرام  لنگرگاه به ساحل و برخوردآب  توانست صداي برخورد ي ميررو
بلكه  هر ماه نبوددهد و بعد صداي كالغي به گوش رسيد و دانست كه اين نو كشتي را تشخيص

آن  و صبح جايگزين ، چون شب تمام شده خوابش هم برده بودحتماً  ، است سپيده سر زده
خنكي اندك شب  . ساير خروسها هم خواندند و پرندگان و سگها هم بيدار شدند . بود گرديده

 صداي ا، االغي تنها ب اثر هواي داغ روز از بين مي رفت و در فضاي باز بين دژ و لنگرگاه در
 هايي خشن از ياس و نااميدي مي كشيد كه به شكلي دلتنگ كننده بين ناهنجاري نعره

. اما خبري از هيچيك از صداهاي صبح شهر نبود ، ديوارهاي منازل ساكت منعكس مي شد 
  . صدايي شنيده نمي شد، دژ هم جز وزوز مگسهاي بي شمار  درون

رس او را در بر گرفت و مثل اينكه سردش بالهاي سياه ت يك بار ديگر روري حس كرد كه
شهر از وبا گريخته باشند و شهر هم همچون دژ خالي باشد  مبادا تمام مردم . لرزيد، شده باشد 

شايد بعضي ها فرار كنند ولي تنها به بخش مركزي جزيره مي .  ؟ نه اين ديگر بي معني بود
دانستند كه آفريقا در تنگناي در لنگر گاه بود و همه مي  روند چون كشتي هاي معدودي

سكوت غير . در واقع پر از سكنه ، هنوز داراي سكنه باشد  شهر بايد. بيماري اسير است 



هاي  باش كه مردم در چنان ساعتي بيدار شده و با صورت معمول صبح مي تواند به اين معني
اد زدن براي عرضه جرات فري احتماالًهمسايگانشان بيرون آمده و  ترسيده و نگاهي بيمناك به

  . نداشتند كااليشان را
بر  بزودي دوباره. چون سايه اي به وجودش خزيد ، شك متروك بودن شهر ، با اين وجود 

 قرار گرفت و با دقت گوش، در حاليكه صورتش را به ميله ها مي فشرد ، پاهايش رو به در 
.  ني در شهر سنگي هستندبگويد كه هنوز مردما داد تا بلكه صدايي از آنسوي ديوار به او

 الشه بدنش درست در ديد روري قرار. ه بود مردمردي در حياط بود ولي . انسانهايي زنده 
چيزي كه سگان ولگرد ديشب او را به اينسو و آنسو كشيده و بر سرش دعوا كرده .  داشت
اراحت كننده نخوشحال بود كه زياد نمي تواند ببيند چون آنچه ميديد به اندازه كافي .  بودند
به نظرش رسيد . ك زد وزماني دست بود ن احتماالًكالغي كنار جسد نشست و به آنچه .  بود

 سرنوشتش مرگ در اين سلول باشد حداقل ترتيب جسدش به اين شكل داده نخواهد كه اگر
موشهاي  احتماالًگرچه . كالغها و نه سگان ولگرد به اينجا راه نمي يافتند  شد چون نه

  . توانستند هم مي صحرايي
اما جرات ، بود  حالش بد شده. ولي او ديگر نگاه نكرد آمد  اط فروديكالغ ديكري هم به ح

با مرگ همراه با  مواجه شدن. ك كند كه مبادا كسي وارد دژ شود و او نفهمد رنكرد پنجره را ت
نمي دانست  . دبگذار امكان داشت ولي دليلي نبود كه اميد را كنارآرامش  مقدار قابل قبولي

صداي موذني كه مومنان را به .  ايستاد ولي حداقل اولين صداي بيدار شدن را شنيدهآنجا  چقدر
، اصواتي  پايان صداها صداي غژغژ چرخ گاري ها و زمزمه دور و بي . نماز مي خواند

ي چون ثابت م، خوشايند بود  معمولي كه گرچه مضطرب و گهگاه و كم بودند ولي با اين وجود
عضالتش فروكش نمود و  تنش، آن  با شنيدن. مرده است و نه متروك شده ه ن، كرد كه شهر 

روز گرمتر و بعد تاريكتر  دوباره توانست نفسي براحتي بكشد اما صبح طوالني ادامه يافت و
  . شد و هيچ كس وارد دژ نگشت
به ديوار تكيه  توانستند وزنش راتحمل كنند روي تخت نشست و روري كه ديگر پاهايش نمي

دانست ساعت چند است و به نظر اولين خروس ساعتها پيش  نمي. داد و چشمانش را بست 
بيست و چهار . مگر اينكه خورشيد هم ساكن مانده باشد !  شايد هم قرنها پيش. خوانده بود 

گرچه تحت شرايط معمولي شايد چندان سخت نبود ولي  ساعت بود كه چيزي ننوشيده بود و
خيس عرق كرده بود و چون پوسته يك تخم مرغ  ماي دمدار و سختي كه بدنش رادر گر

از يك عدم آب  ميل به. ذايي غيرقابل باور بود عاحساس خشكي و چين خوردگي مي كرد 



گلويش خشك و دهانش به . تبديل شده بود  به طلبي وحشيانه و غيرقابل تحمل، راحتي فعال 
صداي طبل عجيبي در . ورم كرده بود  شكل غول آسايي به ظاهراًانش بهم چسبيده بود و ز

بي هدف  يو در مسير ندكرده بود گوشش با وزوز احمقانه مگسهايي كه سلول تنگش را پر
خزيدند و نمي گذاشتند  مگسها روي صوت و گردنش مي. مي چرخيدند مخلوط شده بود 

بلندتر شد تا اينكه ناگهان  منظم و تصداي ضربا. فكر نمايد اصالً  يا اينكه-دقيق فكر كند
.  گوش مي رسد از بيرون به بلكه، متوجه شد صداي طبلها تنها محدود به مغز خودش نيست 

  . خنكتر شده بود با صدايي تندتر و بلندتر به كف حيات مي خوردند و هواآنها 
ميله آهني پنجره  چشمانش را با تالشي سخت گشود و پاهايش را بزور كشيد و خود را به

درشت باران كه بر  براي لحظه اي كوتاه قطرات. مشبك نگه داشت و ديد كه باران مي آيد 
نظرش باشكوهترين منظره  زمين تشنه مي باريد و استخرهايي براق در لبه ايوان مي ساخت به

سرابي در ميان بيابان مي  درست مثل شود كه برايمبعد كشف ن . كه تا كنون ديده بودآمد  اي
درياچه اي در حياط دژ  د و بر زمين مي ريخت ورخو كه باران به ميله ها مي چرا، ماند 

ر ااو شرع به فش. رسيد  كرد وگرچه هوا را خنكتر مي نمود اما به در سلول نمي درست مي
آهن تنها كمي خم  فشار آورد كه دستش زخم شد وآنقدر  . آوردن به ميله هاي شبكه كرد

اما گرچه در كهنه  مكيد و بعد با تمام قدرت به در تنه زدخون دستش را . گشت ولي نشكست 
زنان و شكست خورده  كرد و نفس نفسآرام  نهايتا مشتش را . بود ولي بي حركت باقي ماند

 پاره شده اش به پنجره مشبك گير كرده بود و او به از لباس اي تكه. بر زمين كنار در نشست 
 زيرا چيز ديگري براي،  ، با بي هدفي نگاه مي كرد تيره پارچه بي رنگ گير كرده به چوبآن 

 . مورد نيازش را تأمين كندآب  شد كه همين مي تواند بعد متوجه. نگاه كردن وجود نداشت 
را گره اي آن  شكل نوار پاره كرد و به هم گره زد يك سمت طولي نكشيد كه پيراهنش را به

پرتاب كردنش از ميان ميله ها به محلي كه وزن دهد تا بعد از  پارچه هبزرگ و سنگين زد كه ب
پس گره را ، در اولين تالش به ستون برخورد و برگشت . ريخت برسد  باران به لبه ايوان مي

پيراهن و دستمالش هيچ .  و دوباره پرت نمود و اين بار موفق شد با دستمالش بزرگتر كرد
ت زمين پخته شده روزهاي پيشين باران هم با گل و گرد و غبار و كثاف.  كدام تميز نبودند
ي پارچه خيس شده را با لذتي مكيد كه گويي از هر نوشيدني كه تا راما رو آميخته شده بود

را انداخت وعمل را حداقل يك دوجين آن  بود گواراتر است و دوباره و دوباره كنون نوشيده
درون پارچه آب  ايتاًنه . از اينكه حتي قسمتي از تشنگي اش فروكش كند تكرار كرد بار قبل



آب  در ليوان حلبي و لگن خالي فشرد كه هر دو پر شدند و او از بودن يك ذخيرهآنقدر  را
  . مطمئن شد

، ولي  شد مي گريستند او متوجه گرسنگي نميآب  در حاليكه زبان و گلوي خشكش براي
شروع به ،  هداكنون كه تشنگي از بين رفته بود اين اصل كه دو روز است هيچ غذايي نخور

كه آب  اما گرسنگي فشاري كوچك بود و تحملش در مقايسه با اشتياق براي . تظاهر كرد
 مي . هنمي تبديل كرده بود بسيار آسانتر مي نمودجبرايش به را چهل و چند ساعت قبل 

كه  كه به مرحله اينبدون اي .مدت را بدون غذا مي تواند تحمل كند آن  دانست كه ده برابر
، نشانه هاي تيره ساعات شب گذشته . برسد ، سريع او را ضعيف كرده بود نقدر آ تشنگي
اثر تشنگي بروز داده بود يا برطرف شدنش محو  ياس و عمليات ديوانه واري كه در ، گيجي
ميله آن  ديوانه شده بوده است كه پوست دستش را براي خم كردنحتماً  متوجه شد كه.  شد
،  را خم و از همديگر دور كندآنها  چون حتي اگر مي توانست،  محم آهني زخم نموده هاي
در مورد حمله وحشيانه اش به در كه حتي . فضاي تنگ بگذراند آن  توانست بدنش را از نمي
 راآن  ، زيرا حتي انساني با شاخي مانند قوچ هم نمي توانست ديوانه وارتري بود انديشيد عمل
  . لوله هاي سنگين بشكندآن  با
نگران شد كه چگونه مي تواند براي  نگاهي كرد و با توجه به درد شانه هاي مجروحش آن به

خيره اش را به قفل سنگين انداخت و  نگاه. چنين حالت عصبي غيرعاقالنه اي دليل بيابد 
به . ، حركتي نكرد  براي مدتي طوالني.  ناگهان مثل اين بود كه جرقه اي در ذهنش درخشيد

منقبض و محكم و  شبدن. بي حركت همانجا نشست . ي كشيد نظرش حتي نفس هم نم
خزيد و مگسها  چشمان خيره اش ثابت بود و عرق سردي از صورت نتراشيده اش به پايين مي

و صداي  دقايق بكندي مي گذشتند. بي اعتنا بر پشت و شانه هاي زخمي اش مي نشستند 
سمت در  ه محتاطانه بلند شد و بهخرالاب. باران بلند و مداوم از حياط به گوش مي رسيد 

طور  دستش را كه به. درست مثل اينكه مي ترسيد كسي را از خواب بيدار كند ، حركت كرد 
بود و  دسته در دستش خشن . غيرارادي مي لرزيد دراز كرد و دسته آهني زمخت در را گرفت

توجه نكرد آن  ازدست متورم و مجروحش را به درد مي آورد ولي فشاري داد و به درد ناشي 
  . و با شگفتي فراوان در باز شد

فراموش كرده ، سلول بيرون كشيده شده بود در چنگال وبا  ليمبيلي كه دادزنان و تهديد كنان از
ي شانه ها و دستهايش را بر سر دري ركمربندش قفل كند و رو بود كه در را با كليد متصل به

را براحتي آن  وقت اراده مي كرد مي توانست ، هر ساعت قبل زخمي كرده بود كه طي چهل دو



از سلول به حياط رفت و زير شالق باران ايستاد و گذاشت كه  خنديد و خنديد و .باز نمايد 
عرق و كثافت و بوي بد روزهاي گذشته و خستگي و ترس را از  ، باران چون سيل تميز كننده

ان را روي حدقه چشمانش قطرات بار. گرفت آسمان  سمت صورتش را به . بدنش بشويد
مثل اين بود كه قدرت و توانايي ، پر از باران نمود  راآن  دهانش را باز كرد و. حس مي كرد 

 بازوانش را باز نمود و در. احساس نشاط به او دست داد آن  به بدنش باز مي گردد و همراه با
بوي مرگ و  يل آساي باران موسمي نمي توانستس ه حتي ريزشكمحل خيس و متروك آن 
هفته هاي كند و محدوديت غيرقابل تحمل فشرده آن  حتي مستي آزادي دوباره را پس از يا

آن  در مقايسه با. ايستاده و مي خنديد ، بين برد  از، سلول بدبو و نيمه تاريك آن  شدن در
در آنجا  بي توجه به اينكه. درخشان بود  روز خاكستري رنگ كنوني به نظرش، تاريكي 

، مي باشد ، جاست نكسي كه شايد هنوز آ س كامل هر كسي كه شايد وارد دژ شود و ياديدر
  . نفسي عميق كشيد

، جذبه  ايستاده بود كه ناگهان صدايي كه مربوط به ريزش باران نبودآنجا  حداقل ده دقيقه اي
. شد  خيسي چشمانش را پاك كرد و پشت نزديكترين ستون مخفيفوراً  اش را شكست و

كفشش  با تنبلي راه مي رفت و صداي پاشنه هاي آهنين. آمد  اشت از ايوان پايين ميكسي د
 ، به گوس مي رسيد و بعد فقط صداي بر سنگفرش حياط علي رغم صداي بلند ريزش باران

 ، متوقف طرف ستونآن  كشيده شدن پا بر روي زمين بود و باالخره صدا در فاصله يك ياردي
  . شد
 دقيقه دژ پر از صداي باران بود و براي چندين. ت ايستاد و گوش داد ي محكم و بي حركررو

طوالني  اين سكوت در اثر ضجه اي ممتد و نناگها. به گوش نمي رسيد آن  ، هيچ صدايي جز
سرش را  ، كه بدنش را مور مور كرد و موي ، مأيوسانه و تكان دهنده متروك و غيرانساني، 

 گل ز اسبي خسته وجچيزي ، حركت كرد و ديد كه مزاحم  ناخواسته. شكسته شد ، سيخ نمود 
  . ود و دربدر كه طنابي پاره را با خود مي كشد نيستلآ

ه تنها سندي بر باز بودن و بي ن، چون  به واقعيت برگرددفوراً  اين منظره كمكش كرد كه
ن اين اسب اگر حيواناتي چو، ر ه، بلكه نشان مي داد كه موقعيت ش بود نگهباني دروازه اصلي

ي بسيار بدتر از آني است ت، ح چنين شرايطي در كنار ساحل ول هستند هم در نآ، بي صاحب 
د كه سراسر بدنش پر از زخمهايي بود كه واسب يك ماديان خالص عربي ب.  كه خيال كرده بود

با معاينه زخمها به ياد . خون مي ريخت آن  اثر دندان ايجاد شده و از بي شك جديداً در
اگر سگهاي . پيش افتاد و نشاطش را از دست داد و ناگهان هوشيار شد  هاي ولگرد شبسگ



اكنون به اسبهاي فراري حمله مي كنند ، موجوداتي ترسو و چاپلوس بودند  ولگرد كه اغلب
وحشي و جسور شده اند و هرچه زودتر از اينجا خارج ، از گوش تازه  پس به دليل تغذيه

اما با نگاه به اسب به اين نتيجه رسيد كه ، دانست كه به كجا برود  مين اصالً . شود بهتر است
ويراگو رفته بود و بازگشت  . را با آمدن اسب برايش معين كرده است سرنوشت طريق صحيح

 سلطان را آشفته نمايد، امكان نداشت و نمي توانست با درخواست پناهگاهي  دولفينها هبه خان
، ولي همه به اندازه كافي در چنين شرايطي  شهر داشتديگري هم در  گرچه دوستان .

 . پس كيواليمي مي ماند. صحيح نبود آنها  داشتند كه اضافه شدن او به دردسرهايي براي خود
در امان خواهد بود و با اسب بسيار سريعتر و بي مخاطره تر از پياده آنجا  در، خانه سايه دار 

  . مي رسيدآنجا  رفتن به
زير طاقهاي خالي و پر از  ب را ماليد و طناب ول را برداشت و حيوان را بهي بيني اسررو

د مردي كه جسترك دارش و  ، با درهاي از كنار سلولهاي تاريك . ، هدايت نمود صداي باران
اتاق نگهبان كه كنار دروازه بي  در. گذشتند  ، به زاويه ديوار خزيده و همانجا جان داده بود

 به قفل در بست و به درون رفت ، طناب را پس از مكثي مختصر . از بود، ب حفاظ قرار داشت
جز  . ، افتاد استفاده مي شد به عنوان ملحفهآن  ، كه از چشمش به پارچه دهاتي بدرنگي .

اما همين ملحفه هم . ، نديد  كرد هبه عنوان لباس استفادآن  پارچه چيز ديگري كه بشود از
بخصوص كه تنها لباسش شلوار  . باشد توانست زياد سختگيرمشكل او را حل مي كرد و نمي 

اميدوار بود كه آخرين صاحب  . بود كثيف و خيسي بود كه برش اروپايي اش بسيار مشخص
وقتش را با نگراني در  . بايد مي پذيرفت ، اما اين خطري بود كهد ا نمرده باشبوز ه افاين ملح

، دور سر  را به شكل عمامهآن  پارچه را پاره كرد و زسريعاً نواري بلند ا . اين مورد تلف نكرد
شلوارش را تا زانو باال زد و بقيه ملحفه را محكم دور  پاچه . و قسمت زيرين صورت بست

يك جفت  . ، درست مدل ملوانان بومي شده بود پوشاندآن  كمرش بست و تا ساق پايش را با
بعد ماديان را  . را برداشتآنها  ، زارييافت و با شكرگ صندل چرمي سنگين هم در گوشه اتاق

  . وارد روز خاكستري رنگ پر باران شد از درواره به بيرون هدايت كرد و
آن  ديوارهاي بلند دژ و ساختمانهاي بلند به هم متصل باد از شمال شرقي مي وزيد كه به دليل

ي تد از ميان لباس موقاما اكنون كه در فضاي باز قرار داشتن راه خود را به درون نيافته بود، 
علي  . ، بوضوح به گوش مي رسيد امواج به ديواره لنگرگاه صداي برخورد. ي مي گذشت ررو

هاي مرغ  پرندگان بود و فضا مملو از صداي بالها و جيغ ، ساحل پر از رغم باران شديد
 ماديان با ديدن نيم دوجين سگ ولگرد . جنگجو شده بود نوروزي و غارغارهاي كالغهاي



در ساحل آدمهاي كمي  .به سمت ساحل يورتمه رفت  كثيف خرخري كرد و شبهه اي كشيد و
باران به درون لباس . لنگرگاه ، لنگر انداخته بودند  ردديده مي شدند و كشتي هاي كمتري 

به طوري كه او دستمال خيس را مقابل  . را پر نموده بود ي نفوذ كرده و بوي مرگ همه جاررو
  . ، به ياد كيواليمي افتاد شناسي گرفت و با حق بيني و دهانش

.  شفافآب آن  پاك وآن  ماسه اي مقابل بود و خليخ ، سبز و پرگل باغهاي خانه سايه دار
نزديك دروازه به دور از وبا زندگي مي  در اتاقآرامش  ، همچنان با ، مراقب خانه داوود پير

فاصله داشت و باغ پر از ميوه و نارگيل و  ل، دو ماي كه با نزديكترين روستاآنجا  از . كرد
 ، دش جوجه و بز پرورش مي دادوداوود پير هم خ ، و سبزي و ذرت بود و دريا پر از ماهي

 . دليلي براي رفتن به روستا وجود نداشت
چون كارهاي مهمتري از رسيدگي ، به دنبال يك زنداني گم شده نمي گشت آنجا  هيچ كس در

. اموري فراست ويراگو وجود داشت كه مقامات را به خود مشغول نمايد سرنوشت كاپيتان  به
گذشت يكي دو روز تشخيص هويت اجساد مرده ها در دژ يا حتي گفتن اينكه كدام يك  با

در مورد قول شرفش هم هيچ احساس گناهي در . شد  غيرممكن مي، سفيدپوست بوده است 
او تنها خودش را رها شده . بود كه فرار نمايد نقشه نكشيده مطمئناً  كرد چون مورد كارش نمي

 حتي كنسول علياحضرت ملكه بريتانيا در زنگبار. آمد  بيرونآنجا  زندانبانش يافت و از توسط
 نمي توانست از او انتظار، هم كه زيادي كله خشك است و به كلمه قانون اهميت مي دهد 

 داناگر گرچه  . تروك منتظر مرگ بماندگرسنه و تشنه در دژ م، داشته باشد كه پشت دري باز 
 موقعيت خود را، مستقيما به كنسولگري مي رفت  ، گرفت الريمور در موقعيت مشابه قرار مي
 اما باالخره دان چنين احمق درست كاري بود و او، كرد  توضيح مي داد و خود را تسليم مي

.  همدردي نداشت، ي آورند با چنين دانا نماهاي از خود راضي كه قهرمان بازي درماصالً 
كرد كه ناچار است در اين آبها به دنبال  مي ، احساس همدردي گرچه هميشه براي شخص دان

عليه او دست به دست هم مي دادند و حتي برده ها  جايي كه همه مردان بر، تاجران برده باشد 
و ناجي خود را ديوانه پذيرفته بودند ، تغييرناپذير طبيعت  هم سرنوشت خود را به عنوان قانون

. عدم راحتي و تبعيد است  كاري بيهود بايد باشد كه جايزه اش تنها گرما ،مي پنداشتند ، 
رويارويي با عدم ادراك ، بودن آنها  شنيدن ناسزاي تمام صاحبان برده ها و مورد تنفر فروشنده

نه اي كه توسط ملل خود خواها براي انگيزه هاي، گنگ آزاد شده ها و اتهامات پر سر و صدا 
  . شد مسيحي وارد مي



با فكر شركت هميشگي خودش در دردسرهاي ستوان  شغل دلخواهي نبود و روري، شغل دان 
بود كه دان از دوره كوتاه استراحت با انتقال دادن  او اميدوار. با بدجنسي لبخندي زد ، الريمو 

  . به كيپ لذت ببرد خانواده هاي مقيم غربي دوشيزه كريسيدا هوليس و همسران و
چتري بر چشمانش گرفت و به لنگرگاه و اشكال  دستش را چون. باران به چشمانش مي رفت 

به طوري غيرقابل ... آنجا  و... خيره شد ،  مي جنبيدندآنجا  دركه معدود خاكستري رنگي 
  ! باور و غيرممكن ويراگو قرار داشت

د او كشتي اش را با فاصله دو برابر اين و زير اشتباه نمي كر، هواي مبهم باراني آن  علي رغم
 مگر اينكه ... مگر اينكه ! دان و سرهنگ به او كلك زدند ! او نرفته بود. شناخت  ينوري م هر
...  

نمي آورد  هرگز روزي را به ياد. پاشنه هايش را به پهلوي اسب لرزان كوفت و به جلو تاخت 
انداخته شده از  ز آشغالها و الشه مردگان بيرونكه ساحل اين چنين خالي از جمعيت و پاك ا

مرداب افتاده  الشه بيست قرباني وبا كه به، ولي در عوض ، امروز خلوت بود . كشتي باشد 
ساحل ساكت و  . شدند بودند و توسط امواج به ماسه هاي لنگرگاه رانده شده بودند ديده مي

ترتيب اجساد را داده بودند  ه خواري كهمتروك بود و جز كالغها و مرغان دريايي و سگان مرد
تمام قايقها توسط ، پيش  مدتها. قايقي هم ديده نمي شد  . وجود نداشتآن  جنبنده اي در

زد و آب  روري پياده به پس. ، دزديده شده بود  مردم ترسيده زنگبار براي گريختن از بيماري
ويراگو زير باران . جوابي نشنيد  ماا، دستانش را به دور دهان گرفت و رو به كشتي اش داد زد 

رها شده و چون صخره ، مراقب  ه متروك و دريچه هاي بدونشو در درياي خاكي رنگ با عر
  . اي بزرگ برجاي خود قرار داشت

مي  . صدايش در ميان اصوات باد و باران و موج و ناله مرغان گم شد ولي، روري باز داد زد 
نبود كه صدايش را بشنود و اگر هم به آنجا  كسي . ندكنفسش را تلف مي  دانست كه دارد
پس به سمت اسب ، تنها وقت و انرژي اش را تلف مي نمود ، كرد  مي سوي كشتي شنا

با خشونت طناب خيس را به جاي دهنه گرفت و از لنگرگاه و .  برگشت و دوباره سوارش شد
ي مالحظه براي حفظ گردن خود كيوليمي مي برد بازگشت و بي توجه و ب جاده اي كه او را به

  . ، به سوي خانه دولفينها تاخت پياده سر راه و امنيت هر عابر
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  می  و  پ ل  



 سيهولآقاي  ن خبر اولين مورد وبا را بهابود كه د د از توقيف كاپيتان فراستعدرست روز ب
  . داد

ندي نگران نشدند چرا كه بيماري يمال به بروز بيماري در محله يشهروندان زنگبار ابتدا نسبت 
حتي جاسوسان . مقامات ندادند  را بهآن  پس به خود زحمت گزارش، هميشگي منطقه بود 

غفلت نمودند در نتيجه آن  را درك نكرده و در گزارشآن  تهمي، اهم ادواردز  زرنگ سرهنگ
شوب آرا آن  نگرفت و را جديي فراست رور سرهنگ هم مثل ستوان الريمور گفته هاي

با . گروگان گيري بود  همانطور كه الريمور بيان كرد احتماالًطلبي عمدي دانست كه هدفش 
يندي ديده لدر محله ي ما ورد و متوجه شده به واقع دو مورد وباآاين وجود تحقيقاتي به عمل 

دو ، ست و چهار ساعت بعد ير باما د.  گرچه نشانه اي از بروز اپيدمي جدي نبود. شده است 
ند و ديگر شكي باقي نماند كه پيشگويي مردآنها  كه هجده تن از مورد به نوزده مورد رسيد

بلكه اپيدمي وحشتناكي است كه ، داشته و اين وباي معمولي نيست  واقعيتروري فراست  شوم
به سمت امي آر پيش در سواحل درياي سرخ ظهور كرده و به اولين مواردش چنديدن ماه

  . تقليل داده است فريقا راآجنوب خزيده و جمعيت 
فرصت ، آن  همراه هايشوبها و خشونتآهوليس و  هيرو ن در هفته هاي بعد از دزديده شدناد

به شهر و گشت آرامش  گرفتار بازگردادن نظم وكامالً  او. كمي داشت كه به دلداده اش برسد 
روري  بازنگشته باشند و همينطور به دنبال زدانزدن در سواحل بود تا مطمئن شود كه د

هجده تن  گافكارش دور نشده و اكنون خبر مر اما هرگز كريسي از، و ويراگو هم بود فراست 
. سالمتي كريسي را از ذهنش زدوده بود  هر فكر ديگري غير از، در محله ي ماليندي 

ديگر اهميني نداشته و  شهروندان دافودبل و، و كشتي هاي برده روري فراست  سرنوشت
 ها بايد كريسي مهم بود هوليس چرا كه تنها، علف خشك برابر بودند  برايش با مشتي برگ و

، كردنشان از خطر داده شود  تا زماني كه ترتيب كشتي براي خارجو شهر را ترك كرده فوراً 
  . بروند به منزلي در روستا

 بي رنگش جدي و نگران بودآنگاه  . قربان اشماميدوار بودم بتوانم در خدمت شما ب : ن گفتاد
هاي اخير و اين كه شايد كشتي  توجه به مزاحمت تصميم گرفته اند كه باادواردز  اما سرهنگ ،

كرده و دوباره بازگردند عاقالنه تر است كه حداقل  دزدان از باد موسمي شمال شرقي استفاده
 ...خانم هوليس و انتقال توانم  ضر نميپس در حال حا،  يك كشتي خارجي در لنگرگاه بماند

تر خواهند بود  در خارج از شهر امنآنها  اما، گيرم  بانوان خانواده ي شما را از جزيره برعهده



. وجود دارند كه به اندازه ي كافي راحت هم هستند  و تعدادي از منازل در روستا يا ساحل
  . شوند تقلنمآنجا  بدهيم به زنگبار خروج ايشان از بهتر است تا زماني كه ترتيباتي براي

اما هيچ تصور واقعي از ، خوانده بود  هوليس مطالبي در مورد اپيدمي وبا در مشرق زمينآقاي 
اطالعات . نداشت ، شود  وحشتناكي بخش مي ا چه سرعتبنچه در انتظارش بود يا اينكه آ
 مگر اينكه خودش هم مي روستا بفرستد ن نگرانش كرد ولي حاضر نبود خانواده اش را بهاد

موافقت نمايد چون وظايفش آن  توانست با نمي توانست در معيتشان باشد و اين امري بود كه
نشان دهنده ترس ، شتابزدگي شهر را ترك نمايند  مد كه اگر باآ در اينجا بود و به نظرش مي

ربانانه اي در نامه تجلوه دهد و موجب بروز نظرا را حقيرآنها  نان است و شايدآمورد  بي
پس از ستوان براي اطالعات و توصيه اش تشكر . گردد  ميان همتايان و مقامات رسمي دربار
داليل واقعي مرد جوان ، كه منظور ، تصور باطلي باشد  كرد و گفت كه بدون اينكه تحت تاثير

اضافه  مهربان بود كهآنقدر  جدا به موضوع فكر كند و قول ميدهد كه، پيشنهاد بود آن  براي
  . اتاق صبحانه بيايد كرد شايد بتواند كريسي را در

 ازدواج دختر عزيزش با يك افسر نيروي دريايي انگليس از دورنماي اصالًناتائيل هوليس 
اثر در دميرالي باشد كه آبا مقام ، يك افسر عالي رتبه  پسرآن  پدرآنكه  راضي نبود ولو

كه به اين معني خواهد بود كه ، ي شده است بارون خدمات برجسته به كشورش ملقب به لقب
مطالبي از اين قبيل شايد به نحوي . يمور رال همسرش ليدي ل خواهد شد وانيد روزي سر اند

هميشه فريفته القاب ،  جمهوري خواهانش حتي، خب باالخره زنها ، ابيگيل را راضي نمايد 
تنها اوالد  اما كريسي ، فرزندش پسرش و اولين ابي هنوز كلي را داشت ، هو بعالو بوده اند

هم به مردي كه آن  جبران كند توانست از دست دادن او را برايش ناتائيل بود و هيچ چيز نمي
يعني كشور پدرش  كشور خودش ، انتظا ردارد همسرش در كشور شوهرش زندگي نمايد نه در

آنها  ا راضي به آوردنكردنش او ر خود ش مقصر بود كه اجازه داده بود كريسي با لوس اصالً ،
دخترش با اين انگليسي جوان خود راي  به زنگبار كند و گرنه اكنون محبور نبود به نامزدي

ديگر كار  بعد از دزديده شدن هيرو ، را در روزسرسصحنه آن  اما با تجسم .رضايت دهد 
يدهاي به تمام شكيات و ترد، روز آن  چون تمام اتفاقات، توانست انجام دهد  زيادي نمي

  . كريسي پايان داد
 وحشيانه به دان چسبيد و نگاههاي عاشقانه اش را پاسخ داد ، بعد از اينكه كريسي آن روز ،

كه او هرگز عاشق كس ديگري نخواهد شد و اگر ! عشق است  اين مطمئن شد كه بالخره ،
و كوچكترين اشاره هرگونه پند خردمندادنه و دورانديشانه ! ميميرد  ، نتواند با دان ازدواج كند



 اصالًبا سيالبي از اشك و اتهامات عصبي او مبني بر اينكه والدينش  والدينش ، اي از مخالفت
. دادخواهي نمود  مواجه شد و با عصبانيت تمام ، خوشبختي او اهميتي قائل نيستند ، براي
، كرد  اب آوري كه كريسي ايجادرتقريبا در صحنه هاي اضط ، حالت ترسناك هيرو هم حتي

با بي ميلي به دان اجازه داده شد كه  .كريسي پيروز شد ، بود و البته در نهايت  فراموش شده
خواستگاري نمود كه بالفاصله هم قبول شد و حتي كليتون فوراً  هم مالقات كند و او كريسي را

 رزو كند كه ناخواهري اش تنها دچارآتوانست  خواهرش ديگر نمي توجه به رفتارهاي با ،
  . شيفتگي موقتي شده باشد و بزودي نظرش تغيير خواهد كرد يك

به كشورش  شايد كريسي بتواند براي ديدارهاي طويل المدت ، با اين فكر كه هوليس ،آقاي 
مسافرت  اكنون كه اين كشتي هاي بخار جديد ساخته شده بود ، . ميداد بيايد خود را تسكين
ر چندان دور نبود و گانگلستان دي . ميشد روز كوچكترگشته و دنيا روز به  سريعتر و ساده تر

 استخر مرغابي مي مرداني در دو طرف اتالنتيك بودند كه به اين اقيانوس عظيم ، هم اكنون
 اما هرگز مثل اين نخواهد بود كه با يك، بد نباشد  كند ، ها هم كه فكر ميآنقدر شايد.  گفتند

 يا حداقل در، نمود  مان شهر خودشان زندگي ميكرد و در ه مريكايي ازدواج ميآپسر خوب 

  ! همان كشور پدر شيفته اش
گلدان مغربي بود كه در اتاق باز  در يك كريسي مشغول مرتب كردن گلهاي زنبق و خرزهره ،

او نگاه كرد و ناگهان از حالت  به با لرزشي از خوشبختي كامل ، شد و دان وارد گشت ،
تاب زشفقت و ترسي كه با ش را ترك نمود و چشمانش ازخون چهره ا. صورتش تكان خورد 

  ؟ افتاده است ؟ چه اتفاق چه شده دان :پر شد و پرسيد ، حالت خود دان بود 
دانست آنچه در شهر  دان حاضر بود هر چه داشت بدهد كه او را حتي از.  هيچ چيز عزيزم-

 اگر تنها مي ؟ نگويد توانست ولي چگونه مي دور نگهدارد ، زنگبار در شرف وقوع بود ،
قبل از اينكه  شود ، فورا قبل از اينكه بيماري پخش ...توانست او را هم اكنون با خود ببرد 

در  اينجا بماند ، وظيفه ، چقدر وحشتناك بود كه ناچار است براي انجام. خطر واقعي پيش آيد 
 اما نمي د ،ساده بو چقدر و دخترعمويش از خطر ، حاليكه خارج كردن كريسي و مادر

همانطور كه  درست، كرد  خدمتي به كريسي نمي ، فعال ندانستن موضوع . توانست چنين كند
 محتاط مي بايدآنها  همه بود ، اما كريسي بايد محتاط مي دانستن مطلب هم سودي نداشت ،

كريسي در  خواهد گفت كه چه پيشگيري هايي انجام دهند و اگرآنها  دكتر كيلي به .بودند 
  . مستخدم ها بودند اما ... مطمئناً نه بماند و هيچ ارتباطي با دنياي خارج نداشته باشد ،خا



بلند شد كه  كريسي را حركت داد و دستهاي كوچكشموسيلين  لباس باد خفيف گرمي ،
يا در مورد آ. دانم  مي ، يك اتفاق افتاده است: برگردان يقه كت اونيفورم دان را مصرانه بگيرد 

  ؟ فراست استكاپيتان 
چقدر عجيب بود كه  ،آمد  براي فكر كردن پيش ؟ دان آسوده شد كه مطلب ديگري فراست-

:  تسكين دهنده خيالش باشد محرك فعال ، توانست در مقابل يك مي ،روري فراست  فكر
  ؟ چرا به فكر او افتاده اي

ي شده است و بابا گفت در دژ زندان .دستگيرش كني و اكنون كرده اي  خواستي چون مي-
برنگرداند اما  دستور داده شده جزيره را ظرف يك روز ترك كرده و ديگر اينكه به خدمه اش

 آيا براي همين نگراني ؟ : ويراگو در لنگرگاه است بوفايه گفت . نرفته اند دانم كه هوز مي
 ؟ ت كنندبيشتري درس يا در شهر دردسر ...مانده اند كه او را فراري دهند ؟ يا  كني خيال مي
 در ، گروه تهديد كننده فرياد زنآن  با يادآوري صحنه هاي زشت و اصوات مكروه صدايش ،

 هاي تيره كه كنسولگري را براي دو روز صحنه مرداني با صورت . آخرين كلمه لرزيد
 راآن  توانست نه مي، هنوز در خاطرش زنده بود و او  ، وحشتناك محاصره نموده بودند

 شود با شنيدن هر صداي ناگهاني از شهر، ه قادر بود مانع تنشهاي عصبي خود فراموش كند و ن
.  

 حتي اگر: پس دستش را محكم كرد و گفت . دان لرزش بدن باريك كريسي را حس كرد 
آنها  ، اوال تعدادشان كافي نيست و ضمنا ند هم نمي توانند چنين كاري كنند عزيزمهبخوا

 . كشتي ها بودند مردان . آشوبها نبودندآن  مسئول
اثري از ترس در صدايش  ؟ ؟ چرا هنوز اينجايند مانده اند ؟ چرا پس چرا ويراگو نرفته است-

رفت  ميآنها  فقط به خاطر بچه اي است كه بايد با:  دهنده گفت بود و دان با لحني اطمينان
  . همين، هم بدون او نمي روند آنها  حركتش داد ولي بيمار شده و نمي شود

دان دست كريسي را رها كرد و با سرعت . گوش رسيد  ؟ سئوال از پشت سرشان به ام بچهكد-
در بسته كه چون چنان با عجله وارد اتاق شده بود  صداي باز شدن در را نشنيده بود. برگشت 

وهوليس در آستانه در ايستاده و با چشماني گشاد و  هير اكنون. نشده و نيمه باز مانده بود 
كدام بچه ؟ بچه چه كسي :  با حالتي مصرانه و عجيب پرسيد و خيره شده و دوبارهمضطرب به ا
  ؟ بيمار است

  . بچه فراست:  دان به تندي گفت



 ؟ شايد كسي به شما گفت ؟ چه مطمئن هستيد:  هيرو يك قدم به داخل اتاق گذاشت و گفت
كند كه نظرش  دان التماس مي ؟ مثل اين بود كه بهن ؟ براي ماند تن باشدفتنها بهانه اي براي نر

حتماً  ناگهان به نظرش رسيد دان از آهنگ استيصال صدايش گيج شده بود كه . را تاييد نمايد
با  . ترسد ها مي كه از آشوب درست مثل كريسي، ترسيده است آن  جريان وبا را شنيده و از

خانه رفتم و آن  هاينجاست ب خودم وقتي ديدم ويراگو هنوز. تنها يك تب است : سرعت گفت 
كه آنجا  حركتش دهد و از حال بچه خوب نيست و پاتر حاضر نشد.  م را ديدرئلوب  پاتر و

فكر مي كنم مي  . ماندند حركت نمي كردند همهآنها  بدونرئلوب  نه هيچ يك از خدمه و نه
دم و به كر جزيره اسكورت مي را تا خارج ازآنها  ولي بايد، توانستيم بزور بقيه را بفرستيم 

پس بهتر بود همانجا مي  . گشتند فورا طي دو روز برمي، محض اينكه از ديد خارج مي شديم 
  . باشيمآنها  ماندند كه بتوانيم مراقب

  ؟ آيا دنبال دكتر فرستاده ايد:  حالت استيصال و اصرار آمرانه پرسيد هيرو با همان
پيش يك دكتر آنها  كنم ؟ فكر مي تمنظورتان براي بچه اسآن  ؟...دنبال يك  براي چه بايد-

  . ولي فكر نمي كنم محلي بروند
 كه درآب  جرعه ؟ اما او فقط چيزي مثل يك ؟ منظورت يك حكيم است يك دكتر محلي-

دنبال دكتر  ؟ چرا فورا كند خودت كه اين را ميداني تجوز مي، طلسمي جوشانيده باشد آن 
حالت  . بفرستيد بايد فورا برايش پيامي. كند دانست كه چه بايد ب ؟ او مي كيلي نفرستادي

و ديدن  خيال نكرده بود كه هيرو ممكن است بترسداو چون ، صدايش دان را خشمگين كرد 
عقل  در نزديكي كنسولگري چنين، از شهر  اي اينكه تنها مشكوك شدن به بروز وبا در محله

هيرو از  داشت كه طي روزهاي آيندهاو انتظار . بسيار ناراحت كننده بود . از سرش برده باشد 
 چون هميشه او را زن جواني با فكري قوي، كريسي حمايت كرده و به او شجاعت دهد 

د از تجاوز عدر روزهاي ب، نظري كه با رفتار فوق العاده شگفت آورش ، حساب كرده بود 
شان داد به ن جريان از خودآن  اگر چه بردباري و سرسختي كه در. ، تاييد شد  فراست روري
با اشك و عصبي . ظريف و حساس باشند ، داد زنها  چون ترجيح مي . نامناسب آمد نظرش

ولي الاقل حساب كرده بود كه مي توان به هيرو در  . شد همدردي نمود بهتر مي بودن و ناله
ه كرد زيرا حواسش مختل نمي شد و چون صخره اي خواهد بود كه كريسي يكنوني تك بحران

در او ، ولي اكنون  . هربان و مادر بسيار احساساتي اش بتواند به او تكيه نمايندم حساس و
آنجا ،  به اعصاب كريسيدايش توجه نمي كرداصالً  خرد شده و، نشانه اپيدمي  اولين حاليكه با
  . بود ايستاده



هوليس  نقطه ضعف خانم، آن  توانست فرض كند كه بيماري و ترس ابتالي به تنها مي، دان 
 ولي باالخره با تالش و با صدايي، بسيار مشكل بود ، كنترل خشم صدايش . سرسخت باشد 

نسخه  به شما اطمينان مي دهم كه نيازي به دكتر كيلي براي دادن:  و شجاعت دهنده گفتآرام 
تيفوئيد  حتي اگر . مشخص است و اين تنها نوعي تب مي باشد كامالًچون عالئم وبا ، نيست 

خانه و  در مورد وبا هم اگر در. شود  ليلي وجود ندارد كه خيال كنيم پخش ميد، هم باشد 
  ... كه الزم نيستاصالً  باغ بمانيد و چند اقدام احتياطي ساده انجام دهيد

سردش  حالت جديتآن  چشمانش !... هم به بدي وباستآن  اما ... تيفوئيد: هيرو زمزمه كرد 
اينكه  با وجود، و تو هيچ كاري نكردي : بيرون جست  آن را از دست داد و برقي از خشم از

هم نمي  كيلي بروند و كاپيتان فراست جرات نمي كنند پيش دكتررئلوب  وباتي  مي دانستي
بوده  بيمار قبالًپس او ، شب پنجشنبه حركت نكرده اند آنها  اگر. چون زنداني است ، تواند 
 وبا حرف بزني ي تواني اينجا بايستي و در موردو تو فقط مآن  دو روز پيش از احتماالً ،است 

...!  
در سرسرا  لين دامنش و دويدنشپصداي كشش پارچه پوآنها  . هيرو چرخي زد و خارج شد

نمي :  گفت ، با عجز كريسي . سر هيرو را شنيدند ت، در پش و نهايتاً بر هم خوردن در عمارت
 . برنداشت ؟ حتي كالهش را هم طرناك است؟ خ دان، وبا آمده است واقعاً  ؟ ، كجا رفت فهمم

! ... بدو!  انيردبرگ او رافوراً  ، بايد اوه دان . زده مي شود و اگر وبا در شهر باشدآفتاب حتماً 
، در  هيرو هوليس اي بسازد و به دنبال خانم اما دان هيچ قصد نداشت از خودش مسخره

اي هم با كنسولگري  ، كه فاصله ر كيليتكمطمئن بود كه او دورتر از خانه د. خيابانها بدود 
  . كرد اهدوخآرام  او راحتماً  ، نخواهد رفت و دكتر كيلي هم نداشت

مقابل  ، در و با عجله، بدون كاله و همراه واقعاً  ، چون هيرو اولين بخش حدسش درست بود
 تبه سم،  ترس شوكه كننده دربان كنسولگري كه به سستي تالش كرد مانع خروجش شود

نكه چه يا سر ، برادواردز  دكتر تازه از يك كنفرانس طوالني با سرهنگ . خانه دكتر كيلي دويد
، بازگشته بود و در اين  اي براي كنترل اپيدمي شهر مي توانند انجام دهند اقدامات پيشگيرانه

به بچه مهرباني بود و  اما او مرد . ، همدردي نمي كرد ، شايد با نگراني هيرو و دليلش شرايط
، زيرا او را  مي كرد ها هم عالقه داشت و بعالوه محبتي عميق نسبت به هيرو هوليس حس

با دقت به او گوش كرد  . زني عاقل يافته بود كه چرنديات بسيار كمي در موردش وجود دارد
 ها و چترهاي ، يكي از كاله اول ، ولي او را تا خانه دولفينها همراهي كندفوراً  و حاضر شد كه

  . آفتابي همسرش را به او داد



، به طرز غيرقابل بياني از ديدن هيرو آسوده  ، همه اعضاي خانه واقع باني و رئلوب و در
، از او استقبال  ، درست مثل اينكه پا به خانه خودش گذاشته باشد عجيب شدند و با روشي

ه كخانه اي قدم گذاشته  آشناست و بهآنها  بود كه پيش مردمي باز گشته كه با مثل اين . كردند
   . ، مشكل بود تنها دو بار اينجا بوده است قبالًباور اينكه . شناخته است  را ميآن  هميشه
ر ، د ، از زير دولفينهاي كنده كاري شده رد شده بود اولين مالقاتش افتاد كه با فريده به ياد

 اوست حق با كامالًكه  حاليكه درست مثل يك زن عرب چادري سياه بر سر كرده و معتقد بود
او هم  وقايع در دنياي ديگري روي داده وآن  اصالًمثل اينكه  . به نظر خيلي وقت پيش بود ،

آن  و از روز روي داده بود كه او را تغيير دادهآن  وقايع زيادي از ... زن ديگري بوده است
دختر آن  وستگي بابه نظر مي رسيد كه هيچ پي . جدايش كرده بود، شخصيتي كه زماني داشت 

خيابانها را  . ، به زنگبار بيايد خودرأي و خودپسندي ندارد كه قصد داشت براي برقراري حق
بود كه توانايي انجام  ، سلطان را تغيير دهد و به برده داري پايان بخشد و مطمئن هم تعمير كند

، كه  ون شكن بدكارياينكه قان زن جوان سختگيري كه از دركآن  يا با . را هم داردآنها  همه
پوست و پدر يك بچه  صاحب يك معشوقه رنگين، سهواً او را از غرق شدن نجات داده 

آن  ردويده بود كه گويا د ، به نحوي بيرون او از اين خانه . ، چقدر شوكه شده بود دورگه است
فور چنان سول و خود را با صابون ، يد و وبا آلوده شدهئخانه با امراضي بسيار بدتر از تيفو

، كنار تخت همان بچه  ولي اكنون. اخالقي پاك كند  احمقانه شسته بود تا خود را از آلودگي
ممكن است خودش مبتال به بيماري  زانو زده و دست داغ كوچكش را بي توجه به اين اصل كه

، مي توانست به سالمت  مورد قبلي بيماري كه بسيار بيشتر از . در دست گرفته بود ، شود
   . مي و حساسيتهايش صدمه بزندجس

 اغلب نسيم به درون ، اتاق چون رو به دريا و باغ بود . زهره خوابانيده بودند عامره را در اتاق
 ها را محكم بسته ، ولي اكنون تمام پنجره يافته و محل را بسيار خنك و مطبوع مي كرد راهآن 

خرده  پرده و ديوانهاي كوسن دار و ، در اتاق تعداد زيادي آينه وجود داشت و همچنين بودند
 مملو از بعالوه اتاق . ، اتاق را بسيار شلوغ و دست و پاگير كرده بود ريزهاي تزئيني زيادي

ناله مانند  ، دستهايش را به هم مي فشرد و اصوات ، آفابه زن سياه چاق كوچك اندام. بود آدم 
وادار به  ، سعي داشت بچه را نگران، چون مرغي  ، داهيلي پرستار عامره . و آرامي مي كرد

نار تخت ك ، توصيه هايي مي كردند و يا نوشيدن مايع خنك كند و حداقل نيم دوچين زن ديگر
  . ، بادش مي زدند ، خم شده بودند و با بادبزنهاي برگ نخل بچه



صورت ريشويش از شدت خستگي و اضطراب  . نمي تونم بيرونشون كنم: كرد  ي اعترافتبا
ظار تحاال نمي شه ان، از وقتي دنيا اومده مراقبش بودن :  او ادامه داد . بود ي رنگ شدهخاكستر

  . ، ولش كنن مريضه داشت وقتي
، محتاطانه و  هاي نگران صورت با . ، با بي ميلي كنار رفتند كه دكتر كيلي نزديك شود زنها

ر تعجب كرد كه حضور هيرو دكتر بسيا اما . و اشك مراقب او بودند همراه با مخلوطي از اميد
،  ، غريبه نيست اين منزل نكردند و گويي كه در را نه تنها با آسودگي پذيرفتند بلكه تعجب هم

اليكه ح ، در كرده و توجه خود را معطوف به بچه نمود را رهاآن فوراً  ي بود ولكه فكر مهم
حاليكه  و زنها در باتي كرد و ، زمزمه مي محبت آميز هيرو با حرفهايي تسكين دهنده و
  . او را نگاه مي كردند . بودند نفسهايشان را در سينه حبس كرده

و خواست هيرو را بيرون  . تيفوئيد است متأسفانه : دكتر كيلي ، بدترين ترسشان را تاييد كرد
نيست كه او بتواند انجام دهد و از عهده  بفرستد و گفت كه ماندنش خطرناك است و هيچ كاري

  . انه برنيايدي زنهاي خ
 من . خودتان خوب مي دانيد كه اينطور نيست : حركت كند مالمت وار گفت هيرو بدون اينكه

بچه به ، ام ولي مطالبي در مورد پرستاري مي دانم و اگر اين تيفوئيد باشد  تعليم نديدهدقيقاً 
م پرستاري اش را مي توان، اگر بگوييد كه چه كارهايي بايد انجام شود  . نياز دارد تجربيات من

هيچكدام از اين زنها به درد نمي خورند ، چون تنها باالي سرش گريه مي  . بگيرم به عهده
 ييبعالوه دم كرده ها ،و پايداري ندارند  تمتان اصالًاو را مضطرب مي نمايند و  كنند و

  . وحشتناك يا اثر يك جادوي خطرناك به خوردش مي دهند
بود كه بشود حركتش آن  بچه بيمارتر ازبوضوح اما چون ، قيده بود همع با اوكامالً  دكتر كيلي

 هاي ناصحيح باتر بتواند مانع درمانآقاي  و اميد اين كهآنها  دست كاري جز سپردنش به،  داد
او فراموش كرده بود كه خانم هوليس چقدر مي تواند سرسخت و لجوج  اما . نبود، شود آنها 
  . باشد

را نداشت و هرگونه پيشنهادي مبني بر خارج كردنش آنجا  ترك كردنوجه قصد  هيرو به هيچ
ولي ، باتر را شايد براحتي مي شد متقاعد نمود باتي  گرچه . خارج از بحث بود به زور ،

عنوان از سر راه كنار نمي رفت و همينطور هيچ يك از خدمه ي رذل روري  رئلوب به هيچ
  . فراست
مي دانست كه اين بهترين موهبت براي بچه است ،  . بپذيردكيلي ناچار شد تصميمش را  دكتر

دست كوچك و .كه گرچه تب داشت و ضعيف بود ، ولي هنوز هيرو را مي شناخت بخصوص



 تو : ندايي از شادي دراز كرد و هيرو را چنان چسبيد كه گويا مي ترسيد برود تب دارش را با
 دونستم كه مي آيي ، چون قول داده بوديداهيلي مي گفت كه نمي آيي ، اما من مي  ! برگشتي

عمو باتي ميگه مامان هيچ وقت برنميگرده چون فرشته شده و خدا  . و فرشته هم نيستي
  ؟ تو كه نميري ، ميري ... داره منم الزمش دارم اما عمو باتي ميگه الزمش

از بكشي حاال ساكت باش و اگر دختر خوبي باشي و آرم در . البته كه نمي روم نه عسلم ،-
  ... يكي بود يكي نبود . در مورد پري هاي درياي مي گويم برايت قصه اي

چطور هيرو هوليس از وجود چنين بچه اي آگاه  اصالًانديشيد كه  دكتر كيلي يك بار ديگر
با او دوست هم شده باشد و چه ارتباطي مي تواند با فراست ، يا خانه  شده است ، سواي اينكه

آنچه مهمتر بود اين . اما اين رازي بود كه بايد مخفي مي ماند  ؟ ه باشدداشت ، يا خدمه اش
نه تنها تجربياتي  ،شك بود كه وجود خانم هوليس در اتاق بيمار با ارزش است  اصل غيرقابل

و اطمينان بخش و آرام  بلكه دستهايش هم محكم و خونسرد ، صدايش، پرستاري دارد  از
تر كيلي فكر كرد كه مطلبي فناناپذير در مورد زيبايي دك . قوت قلب دهنده بود حضورش
صورت و قامت بلند و دوست داشتني اش كه در عين حال چقدر جوان و قدرتمند  كالسيك

كيفيتي با دوام و مقاوم كه به نظر مي رسيد حضور شكست يا مرگ را رد  . دارد است وجود
به  اصالًاكنون ديگر  . ده ي يأس بودبه خودي خود منبعي از تازگي و از بين برنآن  كند و مي

عجيب نرسيد كه هيرو خودش را براي عالقه مندي به خير و صالح اين بچه ي كوچك  نظرش
چون دكتر مرد ساده اي بود كه باور داشت زنها هميشه شيفته ي ، زحمت بيندازد  دورگه به
پس حضور  .است  هستند و با فكر در مورد روري فراست خوشحال بود كه در زندان بچه ها
حتماً  . هوليس در اينجا در معرض اهانت مالقات با همچون موجودي قرار نمي گرفت خانم

مستخدمان منزل عمويش در مورد بچه اي كه پدر سفيد پوستش به زندان افتاده و  بعضي از
 دلسوزي و شفقت زنانه بقيه ي كارها راآن  بيمار مي باشد صحبت كرده اند وشديداً  خودش

 همه مي دانستند كه او دختر خيرخواهي است ولي به هر صورت خانواده اش. جام داده است ان
وري اين اصل كه آولي با يادآمد  خودش هم زياد خوشش نمي. آمد  خوششان نخواهد اصالً
كار ساده و مطبوعي نيست  اصالًكه ، كار سخت و طاقت فرساي يك بيمارستان خيريه  قبالً او
  . ه به خود دلداري مي دادعهده دار بود را

با بي ميلي رفت كه به موضوع  . ديگر برگردد دكتر دستوراتي داد و قول داد كه چند ساعت
كرده و بگويد كه دختر برادرش قصد دارد  ناخوشايند مطلع ساختن كنسول آمريكا رسيدگي

 . ستاري كندو از يك مورد جدي تب تيوئيد پر را در خانه ي دولفينها گذراندهآينده  روزهاي



نامزد  . كرد نامطبوع بود به اندازه اي كه فكر ميدقيقاً  نتيجه ي كارش بروز غوغايي شد كه
 اجازه مي داد هيرو او را تا چنان خانه اي همراهي كند و دختر با خشم اظهار كرد كه او نبايد

ت هيرو تمام رفت بيان كرد كه تحملش از دس اتاق باال و پايين مي هوليس در حاليكه درآقاي 
او را براي اين سفر ، سوار كشتي كرد ، كه حماقت كله شقانه اش  از وقتي ، و او ! شده است

هر چه زودتر به بوستون برگردانده شود بهتر است و اينكه آبروريزي  چيزي جز دردسر نبوده و
برده  ناچار شود كه در منزل يك تاجر، ه ي يك دموكراسي پرقدرت ترديگا است كه نماينده ي
دستور ، يافته و به دخترك خودسر و كله شقي كه به پس گردني نياز دارد  ي زنداني حضور
ابا كرده و او را در خجالت ، قادر است از آمدن كامالً  برگردد و تازه دختر دهد كه به خانه

  . قرار دهد، زور متوسل شود  اينكه به
آن  از. بتوانيد چنين كاري كنيد  كنم نميفكر  : جرات كرد و گفت، دكتر كيلي نامطمئن از خود 

  . مانع اقدام شما شوند مي ترسم كه مردان فراست و در واقع همه ي افراد خانه
چون مي توانست هر ،  ولي بعد متوقف شد، كرد  كنسول با عصبانيت شروع!  كنم باور نمي-

  . هوليس آنتا هيرو هر كاري را ازتقريباً  ست باور كند واكاري را از افراد روري فر
ماجراي زشت مورد  او شروع به اوقات تلخي با دكتر كيلي بدشانس نمود كه به خاطر اين

 . را همراهي كند نبايد اجازه مي داد كه هيرو او. حق داشت كامالً  كلي . سرزنش قرار گرفت
ه منظره به هيچ وج اين . برگشت و نگاهي به دان انداخت كه سرگرم تسكين دادن كريسي بود

اش بوده كه از روي بي آينده  نكرد زيرا تنها به يادآورد كه اين دامادآرام  احساسات تندش را
مانع خروجش از خانه كه نشده  مالحظگي هيرو را از بيماري دختر فراست آگاه كرده است و

كه ستوان يك عده از  كنم پيشنهاد مي : پس بتندي گفت. تعقيبش هم ننموده است ، هيچ 
كنم االن كه  فكر مي . نمايند سلح خود را بفرستد تا برادر زاده ام را به خانه اسكورتملوانان م

چندان جدي مداخله نخواهند  پس، فراست زنداني است خدمه اش اينجا بدون اجازه مانده اند 
خانه است كه شايد مورد بي آن  به رفتن من يا ناپسري ام اين كار بسيار بهتر از مطمئناً . كرد
  . مي هم قرار بگيريماحترا

را كه براي خشك كردن اشكهاي كريسي درآورده بود به جيب گذاشت  دان با عجله دستمالي
 . منظورم اين است كه عقيده اي بسيار عالي است . بله ، البته قربان : گفت و با كمي گيجي
شتر خانم هوليس داليل را متوجه شده و بدون انداختن شما در دردسر بي مطمئن هستم كه
  . باز خواهند گشت موافقت كرده و



متوجه نمي شد و اين دان بود  داليل را همظاهراً  اما خانم هوليس موافقت نكرد كه برگردد و
دوجين ملوان مسلح و دكتر  او با احساس خشم و بي صبري با همراهي نيم . كه شكست خورد

قي كه ادو به طبقه ي باال و به ات آن ملوانان در حياط ماندند و كيلي به خانه ي دولفينها رفت ،
نقل و انتقاالت عمده اي ، پيش  طي يك ساعت . زماني متعلق به زهره بود راهنمايي شدند

خالي شده و اكنون تنها مبلمان اتاق را  چون اتاق از فرشها ، پرده ها و تزيينات، روي داده بود 
 . صندلي تكي تشكيل داده بود ديوار با يك تخت كوچك بچه ، يك كاناپه و يك ميز در كنار

اما به باد دريا اجازه ي ورود ،  خورشيد مي شدند كركره هاي نيمه بسته ، مانع ورود نور شديد
ديوارها و كف اتاق هم مشخص بود كه به  . بودند داده و اتاقي خنك و مطبوع ايجاد كرده

  . تازگي شسته شده اند
كرد و يك بار ديگر فكر نمود كه علي رغم هر آنچه جزئيات را با تاييد مشاهده  دكتر كيلي اين
كرد  او فكر مي. خانم هوليس زن بسيار مهربان و باشعوري است ، خواهد بگويد  عمويش مي
باتر بي آبرو و دو زن سياه وفادار و ساير كاركنان آقاي  جادويي به كار برده كه كه هيرو چه

 . بمانند در ايوان منتظرآرام  با صبر و حوصله ورا وادار كرده از اتاق بيمار خارج شده و  خانه
كه روي  نرهاي دامن پوپلين خاكي رنگش را برداشتهفهمچنين با تاييد متوجه شد كه هيرو 

تازه اي  با خود انديشيد كه هيرو اتاق را تميز ، خنك ، خلوت و به طور . زمين كشيده نشود
  . آزاد از وسواس و سراسيمگي كرده است

هيرو كنارش نشسته و مگسها را از صورت بچه با يك  بي ناآرام فرو رفته بود وبچه به خوا
 به سمت درآرامي  بلند شد و بهفوراً  آنها با ديدن . پراكند بادبزن كوچك از برگ خرما مي

دان را نديد و دكتر كيلي كه  اصالً . كرد كه جاي او را بگيرد و به باتي باتر اشارهآمد 
االن . عزيزم معجره كرده اي ، تبريك مي گويم  : بود با تاييد گفت كرده ماموريتش را فراموش
  ؟ كار كني چه مدت است كه خوابيده خيلي بهتر مي تواني

صحبت در حضور افراد خواب دارد صحبت  و با لحن پايين كسي كه عادت بهآرام  با صدايي
دكتر با دقت گوش مي داد ،  . شرح داد جزئيات را، صدا آرام  هيرو هم با همان لحن . ميكرد

باتي در تمام مدت ساكت بود و .  داد كرد و گاهي هم به تأييد سري تكان مي گاهي اخم مي
 به اصالًرساندنش به دست خانواده اش  دان كه عقب ايستاده بود فهميد بردن خانم هوليس و

رار قآن  ه دردر مورد او و موقعيتي ك سادگي كه خيال كرده بود نيست و اينكه قضاوتشآن 
  . اشتباه بوده استكامالً  دارد



كه اشتباهش را متوجه شد  بعداً خيال كرده بود كه دختري ترسو و عصبي است و روزآن  اوايل
همينطوري بدون آنها  مثل اينكه . كنسول ، نسبت به رفتارش خمشگين شده بود درست مثل
؟ در حرارت  دردسر نداشتند اندازه كافي به، اضافه نمايد آنها  چيزي به دختر لعنتي ، اينكه اين

، براي اينكه  آقاي هوليس را رد كند ، آماده بود كه آوردن برادرزاده پر دردسر اين خشم اوليه
با دستور دادن به يك تبعه آمريكا  بخشي از وظايف نيروي دريايي اش نبود و درست نبود

به پا كند و خطر مخالفت و حشيانه  غوغا ، سييبراي بيرون آمده از منزل يك برده فروش انگل
 بخوبي مي شناختند و او را مسئول افتادن خانه كه همه او راآن  اعضاي عرب و آفريقايي

  . بپذيرد ، مي دانستند نصاحبخانه به زندا
نمودن نجات دختر  ، با رد دليل رد نكردنش تنها اين بود كه نتوانست به نگراني كريسيدايش

 . ، بيفزايد كشانده بودآنجا  از باليي كه بي مالحظگي خودش او را به ، عموي خسته كننده اش
 . براي انجام وظيفه اش فرمان دهد او با خلقي تند و ارد خانه دولفينها شده بود و آماده بود كه

 يك بار ديگر در عقايدش تجديد نظر كند با بي ميلي ناچار شد، ولي اكنون با ديدن اين صحنه 
تنها ،  هوليس توانسته بود بود و اين اصل كه هيرو يراً بارها از اينجا ديدار كرده، براي اينكه اخ
رج و مرج برقرار كرده و بر اعضاي چند زبانه خانه ه ، نظم را در اين خانه پر طي چند ساعت

او  . ، بر شخصيت و توانايي هايش مي تاباند جديد كامالً ، نوري ، اعمال نفوذ نمايد فراست
، ولي از آمدنش به اين خانه خبر  با خدمه ويراگو آشناست كه هيرو تا حدوديمي دانست 

ولي از اينكه او ، در اينجا مشغول انجامش بود آگاهي داشت  از كاري كه كامالًگرچه ، نداشت 
، شوكه  در خانه خودش است و همه امور را تحت كنترل دارد را به گونه اي يافت كه گويي

 ، هيرو كه تازه متوچه حضور دان الريمور شده بود بيمارش رفت معاينهوقتي دكتر براي  . شد
دكتر . خواهش مي كنم شام داخل نرويد :  گفتو ان بيايد ودنبالش به اي ، به او اشاره كرد كه به

  . تيفوئيد است و شما نبايد خطر انتقال بيماري به كريسي را بپذيريد كيلي گفته است
 به مغز دان خطور نكرده بود و نمي توانست اثراتش را ناديده بگيرد بود كه تاكنون اين نكته اي

:  پس از نتايجش استفاده كرد و با زيركي گفت . هيرو متوجه تكان ناگهاني چشمان دان شد .
 نيست ، كريسي هم به اندازه من قوي را نگيريد ولي بهتر است مراقب باشيمآن  البته شايد شما

خانه  يم بگويي كه فكر نمي كنم عقيده درستي باشد كه فعالً بهآيا ممكن است به زن عمو .
كيلي اغلب  دكتر . نيازي به نگراني نيست اصالً، چون  مطمئن شويد كه نگران من نشود . بيايم

لطفاً به او بگوييد !  به اينجا سر خواهد زد و زن عمويم هم مي داند كه من هرگز بيمار نشده ام
آب  مواظب هستم كه تند كه از من مراقبت كنند و مطمئن باشدكه يك دوجين زن اينجا هس



، روي  وجود دارد تميز شود و در محلهايي كه مگسآب  آشاميدني جوشانده شده و لوله هاي
اينكه مراقبت نمايد  ، جز پس مي بينيد كه مواردي براي نگراني او نيست . غذاها را بپوشانند

شما بايد  قاعدتاًاما  ...و  گفت كه وبا اپيدمي شده است به منباتي  ، چون كريسي به شهر نيايد
  اين را بدانيد ؟

  . بله:  هانش را باز كردهدان لراي اولين بار د
،  آه يك مطلب ديگر هم هست : نكرد و هيرو ادامه داد جواب مختصر اضافهآن  او كلمه اي به

 . ييد مقدار زيادي الزم ندارملطفاً به زن عمويم بگو . دارم من به تعدادي لباس و خواب نياز
را توسط يكي از افرادتان آنها  باشد و شايد شما هم لطف كنيد و فقط خيلي زيورآالت نداشته

، مخصوصاً زن عمو  ترجيح مي دهم افراد خانه عموجان به اينجا نيايد چون . به اينجا بفرستيد
خطر گرفتن  ...ي توانيم خطر نم . گرچه مي دانم كه دلشان مي خواهد بيايند ، امي يا كريسي
هم با خيابانهايي كه چنين وضعيت رقت باري دارد و آن  ، كدامشان را بپذيريم تب توسط هيچ

  . در خانه بيشتر در امان هستندآنها  ، شهر پخش شده است وبا هم در
نچه ، چون تمام آ احترامي جديد به هيرو نگاه مي كرد و ساكت ماند با. بله :  دان دوباره گفت

  . اكنون به نظر جزئي و غيرالزم بود ، مي خواست بگويد
، دان شنيد كه  لحظه اي بعد . دان را ترك نمودفوراً  ، توجه هيرو را جلب كرد و ناله اي ضعيف

اوضاع روبراه  . ، عسلم اينجا هستم : صحبت مي كند ، ، در سايه اتاق دارد با عشق و اطمينان
  من اينجايم. است 

 ...وادارش كن:  ، گفت كرده اي كه از شدت تب بسختي شنيده مي شد و بغضداي كوچك ص
  ... ؟ تو همه كار مي توني بكني ، نمي توني مي توني!  كن خواهش مي كنم وادارش

  ؟ چه كار كند عزيزم چه كسي را وادار كنم كه-
خوام ببينمش بهش بگو من مي  فقط ...فقط واسه يك كمي  ... مامانم برگرده هبگذار. خدا رو -

  ؟ مي توني بهش بگي
ما هر دو با هم از او  . قول مي دهم كه از او خواهش كنم ، مي توانم از او خواهش كنم عسلم-

  ؟ باشه، سعي كن بخوابي . باش و ديگر گريه نكن  حاال دختر خوبي . خواهيم خواست
  . بخوني اگه فقط دوباره برام آواز-

 كنيزي برده و شنيد كه بنرمي براي دختر كوچك يك تاجرهيرو را مي آرام  دان صداي گرم و
مردم  شعري از، ه بود ديمت خريداري شقكه به قيمت چند شيلينگ و چند متري پارچه ارزاق 

قومم  بگو به فرعون كه آزاد كن مردم، اي موسي به راه سرزمين مصر  روب: در بند مي خواند 



كه با تكان  ، افكند ملحق شد و نگاهي استفهامي به اوچند دقيقه بعد دكتر كيلي به ستوان  ....را 
   . پاسخ داده شد، يري نداشت عبكه احتياج به هيچ ت، سر به عالمت نفي 

 نخواهد خوششاناصالً  هوليسها: موافقم و با ناراحتي افزود : آسوده خاطر گفت ، دكتر كيلي 
  . اعتراض مي كنندحتماً  .آمد 
  . اهميتي نداشت مثل اين بود كه ديگرولي . بله :  ان تصديق كردد

گويا بيشتر با خودش  دكتر كيلي در حاليكه، در حاليكه از پله هاي سنگي به حياط مي رفتند 
ولي ، دارد  مبتال شود وجود البته هميشه خطر اينكه به بيماري:  كرد تا با دان گفت بحث مي
باشد  اينجا بسيار مفيد مي هم دروجودش  باور ندارم در اينجا صدمه اي ببيند و، آن  جداي

آنها .  شانسي نخواهد داشت خدمتكاران باقي بماندآن  چون بچه جدا بيمار است و اگر پيش
از بي فايده ، عالجهايشان  ارزش نظافت و سكوت را در چنين مواردي درك نمي كنند و بيشتر

 ، ستورات را اجرا مي كنددمطمئناً  خانم هوليس عاقل است و ماا. بسيار بدتر ، هم بدتر است 
  . باشد خانم خودش ميو بعالوه به سن قانوني رسيده 

خود را به همان كلمه يك هجايي مفيد محدود ، او انتظار پاسخي مي رود از از اينكه  دان آگاه
 او مردانش را از حياط با اشاره اي سريع جمع كرد و به خيابانهاي داغ و. بله :  گفت كرد و

  . تند تا نيم ساعتي سخت را با پدر زن آينده اش بگذراندپرجمعيت بازگش
البته كسي نمي توانست . نفسي از آسودگي كشيد ، دلچسبي نبود و وقتي پايان گرفت  مصاحبه
كه همانطور كه دكتر كيلي اشاره كرده بود ديگر به آنجا  از. مقابل هيرو انجام دهد  كاري در

ولي بيشتر ، ن عمويش گرچه بسيار نگران او بود ز. قانوني رسيده و خانم خودش بود  سن
 كلمه شوم تيفوئيد كافي بود كه ابيگيل را به هراسي مادرانه دچار نمايدآن .  كريسيدا شد نگران

آوردن  و فورا طرف دان را گرفته و موافقت كرد كه بهتر خواهد بود اگر هيرو تا زماني كه خطر
  . بماند بيماري را با خود دارد از كنسولگري دور

. داد از خانه دولفينها دوري گزيند  وجود داشت كه ترجيح مي داليل زيادي، در مورد كليتون 
شد و موفق شد كه نامزدش آنجا  عازمشخصاً ،  نتيجه بازگشت ولي وقتي هئيت اعزامي دان بي

 ، درست مثل مالقاتي كه دان در كنسولگري تحمل كرده بود اما اين مالقات هم،  را ببيند
چون ، توانست چند دقيقه اي او را ببيند  هيرو فقط مي . بود نامطبوع كامالًناراضي كننده و 

ولي ، داد  گرچه با دقت به حرفهاي كلي گوش مي. برد  تب زجر مي بچه بيدار بود و از تبعات
چشمانش و اخمي كمرنگ در پيشاني اش بود و بطور خشمگين  نگاهي دور و فاصله دار در



صداي كلي . نيمي از توجهش را معطوف به كلي كرده است  مشخص بود كه تنهاكننده اي 
 . فورا دستش را بلند كرد و او را ساكت نمود شروع به باال رفتن كرد كه هيرو

دانم كه چه احساسي داري و اينكه تنها نگران من  مي. ، عصباني نباش  خواهش مي كنم كلي-
  . انجام دهم باشي ولي اين كاري است كه ناچارم مي
 ؟ به كني چرا براي يكبار هم كه شده به من فكر نمي. ؟ هيچ ربطي به تو ندارد  چرا-

اصالً  ؟ يا اگر هم احساسات من درعوض اينكه هميشه به خودت فكر نمايي. احساسات من 
كريسي و  مي تواني سعي كني به تمامي نگراني هايي كه براي ماما و، برايت اهميت ندارد 

  . راهم آورده اي فكر كنيعمويت ف
ولي لزمي ندارد كه . نگران هستند آنها  متاسفم كه فكر كرده ام و خيلي:  هيرو با پريشاني گفت

  ... نگران باشيد چون
براي اينكه مي . براي اينكه بقدر ذره اي براي تو معني ندارد :  دخالت كرد كلي با خشم
  ؟ مگر نه، دخالت كني ، و ربطي ندارد خودت را بروي و به كارهايي كه به ت خواهي راه

  . شود و همينطور به تو به من هم مربوط مي. اينطور نيست  هماصالً  نه-
  ؟ چيست ؟ منظورت از اين حرف من-
  . ، بايد بداني مي داني-
اينكه بخواهي بگويي بعد از آنچه اتفاق  نمي فهمم در چه موردي حرف مي زني مگراصالً  -

كه تو را از ، نمي دانم چي چي ، برده لعنتي  تاجرآن  ي كني كه ما مديونافتاده هنوز فكر م
  ... دريا درآورده

  . منظورم زهره بود،  در مورد او فكر نمي كردم-
 :ناراحتي گفت  هيرو با. صورت سوزان كليتون بي رنگ شد و چشمانش را به زمين دوخت 

توانست حداقل زودتر  شد يا اگر نميمي بيني كلي اگر زنده بود شايد مانع اين بيماري مي 
كار را كه آن ...  گفتي بخشي از و تو به من ...متوجه شده و اينجا بود كه از بچه مراقب كند و 

اما بايد ... راست است ياخير  نمي دانم . تو را به اين سو راندم من . تقصير من بود... كردي 
بدون اينكه  نه حداقل ! هم بميرد اوريم بچه نمي توانيم بگذا، كلي  ...كه ما ...بفهمي كه من 

  . مديون هستيم اينقدر را به او . انجام دهيمآن  تمام تالش خودمان را براي ممانعت از
سخت شده  چشمان خاكستري رنگش. نگاه خيره و سرگردان كليتون به صورتش بازگشت 

گرفتن از من است  اي انتقاماين روش تو بر. ، فكر مي كنم بهفمم  بله:  با خشونت گفت . بودند
 حساب شده است ه يك مجازات با دقتكبل . يك ژست دلگرم كننده و بخشنده نيست اصالً. 



توانستي حق مرا  اما فكر نمي كني مي . ، فكر مي كنم حقم باشد خيلي با هوش هستي عزيزم .
چار چنين را د ؟ مادر و خواهرم به گونه اي كف دستم بگذاري كه ديگران را قاطي نكند

از آنها  ؟ به نظر كمي غيرعادالنه است كه پريشاني و ناپدري ايم را دچار چنين خجالتي ننمايد
تصفيه حساب تو با من ، كمك  به، اما شايد بيچارگي دسته جمعي ما  . رفتار بد من زجر ببينند

  . كند مي
كه كفاره  ...م كه تنها دارم تالش مي كن من. چنين چيزي نيست  اصالً:  هيرو عاجزانه گفت

،  نمي خواهي بفهمي؟ و تنها اين هم نيست صحبت چه سودي دارد وقتي اصالًآه  ...كمي از 
  . من خود بچه را هم دوست دارم

 يكي از:  ، داد زد دهان داشته باش به گونه اي كه انگار مايع تلخي در، لحني تند  كليتون با
  ؟ حرامزاده هاي فراست را

آرام  آهنگ صدايي موزون و با. اما صدايش را بلند نكرد ، سخت شد صورت هيرو نگاهان 
چرخي زد و در فوراً  هيرو.  كنم را حملآنها  فراموش كرده اي كه شايد خودم يكي از:  گفت

ديد كه  ، خواست او را دنبال نمايد وقتي كلي. صداي نرم پوپلين دامنش ، از اتاق خارج شد 
محكم و بي حركت جلوي و ، بسته شده  درآمد بيمار قسايه اتا، كه از  پاترباتي  راهش توسط

، از خون داغ  ، و چانه ريش دارش چشمانش چن سنگ گرانيت سخت بود . در ايستاده است
را در مدرسه سختي فرا گرفته  اما درسهايش ، داشت پير مي شدباتي  شايد . سرخ گشته بود

او نيز هنوز زهره را فراموش  نمي شد و چندان رعايت» ريبكوئينز«قوانين آن  بود كه در
  . نكرده بود

اگه :  آهي كشيد و به آرامي گفتباتي  بعد . كردند براي يك دقيقه طوالني به همديگر نگاه
سر سپيدش را با درك اينكه اكنون نه  . آقاي مايو ، چنين كاري نمي كردم جاي شما بودم

به همان  .، تكان داد  ، با افسوس ضربات بودبدل كردن  و رد و، زمان و نه مكان كلمات بلند 
، كاري نمي توانست انجام  زيباي آقاي مايو را خراب كند اندازه كه دلش مي خواست صورت

را ترك آنجا  اين مالقاتي ناخوانده هرچه سريعتر و آرامتر جز اينكه مراقبت نمايد كه . دهد
  . نمايد

خواهي  تو كه نمي. ي بشي نابهست عصدم آ نيست كه وقتي مقابلت يه دوجين عاقالنه -
؟ پس آروم ميري خونه و به  ، مي خواهي از اين خونه بيرون بيفتي ، توسط يه مشت جاشو

 . ، چون هيچ كس اذيتش نمي كنه خودشونو نگرون خانوم هيرو كنن فاميلت ميگي الزم نيست
  . ميده جمعه راه رو بهت نشون



به همين جهت  آگاه بود وآن  از ميزان خطر موجود در، ها كليتون قبل از ورود به خانه دولفين
داشت در  پيرمرد حق. عقل داشت كه بداند كجا ضربه خواهد خورد آنقدر  اما، آمد  مسلح

نصيبش  ، ي جز تحقير بيرون انداخته شدن توسط مشتي آفريقايي خنداننفع، هيچ ر وزاعمال 
چند تن از  تفاده كنند كه تنها نتيجه اش مرگ، مگر اينكه بخواهد از اسلحه اش اس نخواهد شد

 دست چپ مشت شده اش و دست راستش كه به سمت اسلحه . جمله خودش خواهد بود
 چرخي زد و بي توجه به، بدون كالمي بيشتر . شل شدند  .مخفي شده در زير كتش رفته بود 

 شت سرش بسته ميرفت تا مراقبت نمايد در باز باشد و مطمئن كه پ ، كه پيشاپيش مي جمعه
از  ، مادرش چمداني روزآن  امد و اواخرياو ديگر براي ديدن هيرو ن. خارج شد آنجا  ، از شود

  . فرستادآنجا  ، به لباسهاي هيرو را جمع كرد و توسط يكي از ملوانان دافوديل
ه نكرد و قاطعان يل هوليس هم ديگر كاري براي باز گرداندن عقل به كله برادر زاده اشئناتا

او هم از فكر  . ، رد نمود اعتراض كريسي را كه مي خواست برود ببيند هيرو چه مي كند
، بار  يلدكتر كي ، بقدري ترسيده بود كه حتي ترجيح مي داد تيفوئيد براي سالمتي دخترش

، آلودگي را انتقال  خود ، مبادا كه با زندن، به كنسولگري سر  ديگر براي گزارش وضعيت هيرو
  . دهد
، در  زماني به نظر خطرناك مي رسيد هر اندازه كه، ا چندان طولي نكشيد كه تهديد تيفوئيد ام

ي ديگر قدرت نداشت كه به آقاي لكي ردكت. مقابل تهديد سخت وبا كمرنگ و بي اهميت شد 
، در اتاق باالترين  براي ادامه زندگي هوليس سر بزند و حتي براي سر زدن به عامره هم كه

محلي كه روزانه  ، در فرصت كمي داشت ، ، با ضعف تمام تالش مي نمود دولفينهاطبقه خانه 
منازل بلند غربي شهر  ، بازارها و صدها تن در آلونكهاي متراكم شهر سياه و خيابانهاي خفه

مي مردند زندگي يك ،  و در ميان درختستانهاي نارگيل و مزارع ميخك و روستاها زنگبار
  . ي نداشتبچه كوچك اهميتي چندان

، افسوس اينكه چرا خانواده اش را به خانه اي در روستا  هوليس يلئاكنون ديگر براي ناتا
وجود آنها  ، ديگر امكان دسترسي به هيچ كدام از چرا كه در اين زمان ، نفرستاده دير شده بود
ت در مكه مي توانست انجام دهد محدود كردن همسر و دخترش به اقا نداشت و تنها كاري
براي رسيدن يك كشتي آمريكايي يا اروپايي كه عازم بندري امن بوده و  كنسولگري بود و دعا

هاي غربي  اما هيچ كشتي نيامد و كشتي . بال زده خارج كند هرا از اين جزير ابيگيل و كريسي
لنگرگاه بودند با شنيدن خبر انتشار وبا پراكنده شده و خبر شيوع بيماري را در  هم كه در

چون آمد  سمت نميآن  در تمام سواحل پخش نموده بودند و ديگر هيچ كشتي به رزنگبا



لنگرگاه اكنون از روزي كه سيد  .جزيره را خواستگاري مرگ تلقي مي نمودند  نزديك شدن به
 خالي تر بود و غير ، براي اولين بار قدم به جزيره نهاده بود هم نخستين سلطان زنگبار ، سعيد

  . بودند لنگر انداختهآنجا  ، تنها دافوديل و ويراگو و يك قايق ماهيگيري از چند كشتي مجيد
و روز به  ، در تب نگراني دوقلوهايش بود و او را شب ، كه همسرش جين آقاي هيوبرت پالت

،  سرهنگمطمئناً :  ، گفت به خارج از جزيره دهدآنها  ستوه آورده بود كه ترتيبي براي انتقال
آيا امكان . ما نيست  داشتن الريمور و افرادش در اينجا براي حمايت ازديگر لزومي به نگه 

  ؟ ها را با دافوديل خارج كنيم ندارد كه بعضي از خانواده
 در مقابل بازگشت، نداشت كه خود را از تنها وسيله دفاعي ميل ، همچنان  كنسول بريتانيا اما

ني كه شايد هنوز براي وظايف احتمالي دزدان دريايي محروم سازد و نمي خواست در زما
آنجا  بعالوه تا . را به يك كشتي مسافربري تبديل نمايدآن  ، تري به دافوديل نياز باشد سخت

بخشهاي  هم بدون اينكه بهآن ،  شايد اپيدمي زودتر از آنچه انتظار داشتند، مي دانستند آنها  كه
شود و يا  ، تمام برسد ، ستان بود، كه مسكن سفيد پو مدنتر و نوسازتر و متناسبتر شهر سنگي

  ؟... ديگر ، برسد و يا شايد يك كشتي ، زودتر از آنچه انتظار دارند شايد كورمورانت
برده را يافت و  ها روز به روز بيشتر مي شد و كورمورانت رد يك كشتي حامل همرداما آمار 

شد رسيدنش تا  باعث، تغيير داد كه  ، براي يك تعقيب طوالني راه خود را به سمت جنوب
كنسولگري فرانسه و  دو خدمتكار بيت الثاني و يك منشي بومي . چند هفته اي به تعويق افتد

تن در ميان دويست و سي  ، تنها چهار مرگ آنها . يكي از مهتران كليتون مايو هم از وبا مردند
ل مدرن شهر حتي مناز اما با مرگ خود ثابت كردند كه، روز زنگبار بود آن  و هفت مرده

، خانم  سر زد ، كه همان روز عصر به نامزدش سنگي هم از بيماري مصون نيست و دان
اقوام جوان مهتر  يكي از . حال اشك ريختن و كنسول را فرسوده و عبوس يافت هوليس را در
بخش مستخدمان  ، همان روز عصر در ، كه ظرفشوي آشپزخانه كنسولگري بود متوفي كليتون

  . ه متصل بود جان داده بودكه به خان، 
دستمالش را . فقط در تشييع جنازه عمويش شركت كرده بوده  گفتند كه:  ، گريه كنان گفت ابي

 ، چندان حال خوشي نداشت اگر چه امروز صبح . پاره شد چنان در ميان انگشتانش كشيد كه
، ناگهان روي زمين  تآشپز گف ... آشپزخانه كمك كرد تا اينكه اما مثل هميشه بلند شد و در .

من نمي دانستم كه مي تواند اينقدر سريع ... و آنها او را به اتاقش حمل كردند و ... و  افتاد
ودرست در همين خانه اتفاق ...امروز بعدازظهر طنده بود و االن ! بكشد ، فقط طي چند ساعت 



بشقابها  د و ما همه درندنزتا يك ساعت پيش به ما حرفي آنها .  ، در آشپزخانه خودمانافتاد 
  ... ، غذا خورده ايم و دست زده بودآنها  بهحتماً  و فنجانهايي كه او

مياني كرد و در حاليكه شانه هاي لرزان همسرش را با  شوهرش با لحني تسكين دهنده پا در
 . ، بس است ديگر خب ابي:  ، گفت مي كردآرام  ، بود دستي كه به همان اندازه نامطمئن

. هم با دليل يكساني آن  ، اندازه والدين كريسي تكان داد ين خبر، دان را هم بهنيدن اش
 ؟ ، چه فايده اي داشت ، وقتي وبا به اينجا هم رسيده بود باغ محبوس كردنشان در اين خانه و

، نه تنها  ، دو مرد ، پدر و خواستگار انداخت و براي اولين بار يل هوليسئنگاهي به ناتا
يل ئلحظه بود كه عالقه ناتاآن  در . بلكه در توافقي كامل بودند ، ك كردندهمديگر را در

، با  ديد كه اينجا كسي ايستاده كه عالقه اش به كريسي . كشوفا شد ، هوليس به مرد جوان
  . مراقبت نمايد كامالًتفاوتي ندارد و مي شود به او اعتماد كرد كه از كريس  عالقه خودش به او

واقعاً  ، كه گويي موافقت شدهآنها  گويا تمام مسايل مورد بحث قرار گرفته و بالحني كه  دان با
  ؟ چقدر طول مي كشد تا حاضر شوند قربان:  ، پرسيد هم چنين بود

  . يك ساعت : جواب داد ، بي درنگ ، كنسول
  . مقدماتي هست كه بايد انجام گيرد. قربان  ، متاسفانه با اين سرعت نمي شود-
  . افقت كنسولتانگرفتن مو و-
پيشنهادات مشابهي از ساير  چون ايشان، ولي فكر نمي كنم كار مشكلي باشد ، البته قربان -

مقابله با دزدان دريايي از هر مانعي  مقيمان شنيده اند و روز به روز روشنتر مي شود كه براي
و چنانچه آمد  نخواهندديگر امسال آنها  . باشد وبا بهتر و موثرتر مي، كه بتوانيم ايجاد نماييم 

آنها  اين شانس وجود دارد كه در حال حاضر اكثر، باشند  تاكنون به يكي از بنادر ديگر رفته
  . مرده باشند
خودش هم به همين نتيتجه رسيده بود و همانطور كه دان پيشگويي كرده بود ادواردز  سرهنگ

 تي بسيار ساده بود و بايدبراي خارج كردن تمام خانواده هاي خارجي با كش گرفتن رضايتش
 هر كدام به كشور خود رفته يا صبر نمايند كه بيماري درآنجا  برد تا از مي پكي فورا به راآنها 

  . زنگبار تمام شده و به همسرانشان در زنگبار ملحق شوند
او به تمام  . موقعيتي ، هيچ شورشي درنخواهد گرفت در چنين:  سرهنگ موافقت كرد

پيامي فرستاد و كمك نمود كه دافوديل به اندازه كافي  ، بازرگانان اروپايي كنسولگري هاي و
در فاصله  . از منابع محدود خودش يا دكتر كيلي تهيه نمايد ، آذوقه و دارو براي چنان سفري

هيچ  ، مشغله بين اين تصميم گيري و لحظه اي كه دافوديل لنگر كشيد هاي پر كوتاه و ساعت



، به فكر كاپيتان اموري فراست ويراگو كه در دژ  يا دانيل الريموردز ادوار ، سرهنگ كدام
امكان بردنش با كشتي وجود ، حتي اگر او را به ياد مي آوردند هم  . نيافتادند ، زنداني بود

كالسكه نوزادان ، چمدانها و و توسط زنان و بچه ها و ننو آن  وجب به وجب نداشت چون
به هر حال او را بسادگي فراموش كردند و وقتي شهر  . ده بود، پر ش مسافراني كيفهاي دستي
ه ن،  اين صورت كريسي بود . ، از نظرشان دور مي شد و درختان سبز زنگبار مرجاني سفيد
  . خيره شده بودآن  دان به ، كه ديوارهاي دژ

 روي عرشه جمع شده بودند تا همسران و خانواده هاي اكثر خارجيان سفيد پوست شهر ، در
اما هيرو هوليس . اشكي بنمايند  ، خداحافظي پر از با شوهران و پدرانشان كه در ساحل بودند

، خانه دولفينها را رد كرده بود  او به همان آرامي و سرسختي كه ترك . در ميان آنان نبود
، به اصرار همسر و دخترش سري  هوليس يلئراضي به خروج از جزيره هم نشد و وقتي با ناتا

به او اجازه ، فرمان خروج از جزيره اطاعت نمايد  نه دولفيها زد تا به او دستور دهد كه ازخا به
توانست وارد شود دكتر كيلي بود و اين او بود كه در  تنها خارجي كه مي . ورود داده نشد

، كريسي و كلي نامه برد و همچنين يك يادداشت كوتاه  آني نهايت براي هيرو از طرف زن عمو
دكتر جوابهايشان را هم آورد كه همگي . خالصه اي از طرف دان  يش و پيام شفاهي واز عمو

 . هرچه در توان داشت انجام داده بود كه نظر هيرو را تغيير دهد گرچه دكتر،  مثل هم بودند
ميلي گفته بود بايد به تو بگويم كه طبق نظر من بچه شانس كمي براي بهبودي  دكتر كيلي با بي

 ... بعد از رفتن كشتي نميرد دارد و اگر

  . او نمي ميرد-
  . بمانند نمي توانند منتظر توآنها -
عمويم و كريسي  عشق فراوان مرا به زن . بايد با تمام سرعتي كه مي توانند بروندآنها ،  نه-

قطعا از ستوان الريمور هم  بروم ،آنها  بگوييد كه متاسفم ، اما نمي توانم باآنها  برسانيد و به
او خيلي زود مضطرب . باشد  راي پيشهادش تشكر كنيد و بگوييد كه نگذارد كريسي نگرانب

  . مي شود
  . او نخواهد گذاشت:  دكتر كيلي با خشكي گفت

كردم كه چندان به درد كريسي نمي خورد اما اكنون ديگر زياد به نظر  خيال مي. دانم  مي-
هيرو لحظه  ... مراقبش خواهد بود و او هميشه دوستش خواهد داشت و. مطمئن نيستم  خود
.  مي شود به او تكيه كرد و كريسي به كسي چون او نياز دارد: مكث كرد و بعد ادامه داد  اي

 . است شايد باالخره ثابت شود كه كريسي در عاشق او شدن عقل زيادي از خود نشان داده



  . من هم همين فكر را مي كنم-
آنها  بهتر است هيچ نگوييد فقط به همه، نه  ...يد كه من ؟ خوشحالم به كريسي بگوي راستي-

.  برومآنها  اميدوارم مرا ببخشند كه نمي خواهم با رم كه نگران من هستند و اينكهتشكبگوييد م
 . من صدمه اي نبينم ولي شما اينجا هستيد كه مراقبت كنيد

 . هم نمي رود تنسميلي:  بعد دكتر با نيشخندي ادامه داد . تمام تالشم را مي كنم-
  ؟ ؟ او هم مي ماند همسرتان-
باشد احتياطهايي كه به ديگران توصيه مي كنم را خودم هم  اصرار دارد كه بماند و مراقب-

دليل واقعي اش اين است كه زني خيره سر و  . يك بهانه است ولي اين تنها . رعايت نمايم
  ... كله شقي و لعنتي است درست به لجوج

  . خود من : تمام كرد با لبخند كمرنگي ، ، هيرو جمله را
سعي كن بيشتر . اما شايد حق با تو باشد  بگويم يك قاطر ، خواستم مي: دكتر اقرار كرد 

  . ميرسي فرسوده به نظر خيلي استراحت كني عزيزم ،
داد كه خانم هوليس در خود توانايي  او پيامهاي هيرو را به خانواده اش رساند و به دان اطالع

  . پذيرفتن دعوت مهربانانه اش را نديده است
 ني است كه بشود تكانش دادآبچه هنوز بيمارتر از  .كردم بپذيرد  هرگز هم فكرنمي :گفت  دان
  ؟

  . شد و ديد كه صورت دان منقبض بچه در حال مرگ است :دكتر كيلي رك گفت 
  كشد ؟ چقدر طول مي ...اميدوار بودم كه شايد  متاسفم ،-
 . حداكثر سه روز روز ، دو يك روز ، ، مدان نمي-
  . حركت كنيمفوراً  بايد ، اگر قرار به رفتن باشد . منتظر بمانيم توانيم آنقدر نمي-
  . نگران شود خودش مي داند و خواست به تو بگويم نگذاري خانم كريسيدا-

 بتندي گفتبالخره  ، ثابت ايستاد و به زمين چشم دوخت ، دان براي چند دقيقه اي حرف نزد
هوليس به من  آقاي:  بعد سرش را بلند كرد و با لبخندي گفت.  كنم به او بگوييد سعي مي: 

اما مثل اين  رويش بگذارد ، اسم احمقانه را نگفته اند كه اين پدرش بود كه اصرار داشت اي
  ! كند مي دانسته چه ميدقيقاً  است كه

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  می  و  ل  



داغ را آسمان  كه دودش ، ولي باتي متوجه لكه سياه زمان حركت دافوديل را نفهميد ، هيرو ،
وقتي  . آن را تماشا كرد ، ي را آورد و با دقترشد و تلسكوپ جلد برنجي رو، تيره كرده بود 

در  چون كاپيتان هنوز ، كشيد آهي از سر آسودگي بالخره دود داغ تيره رنگ ناپديد شد ،
 دو باآن  بود كه مبادا يكي از و او به طور مرگباري نگران هيرو ، زنگبار بود و همينطور هم ،

  . كشتي بروندآن 
بسيار طوالني بود و  گبار ،نو مسير كيپ تا ز! بودند  حداقل داني و ملوانهايش رفته

چندين  . خواهد بودآنها  هت حركتچون باد خالف ج ، شد مي بازگشتشان حتي طوالني تر
محتمل شود و باتي معتقد بود كه سه ماهي طول خواهد آنها  هفته خواهد گذشت تا بازگشت

گرفت كه تا برطرف شدن اپيدمي و پايان بارانهاي  دان فرمان خواهد احتماالًچون ، كشيد 
زگشتش به كمك صبر كند تا با با خود مي آورد ، كه باد موسمي جنوب شرقي را طوالني ،

اما اكنون كه تهديد ملوانان  .ذخيره شود  ، ممسك بادبان راحت تر شده و سوخت درياساالري
 هاي بلوچي مسئول دژ ،واحتمال داشت كه نير ، مسلحش و توپهاي دافوديل تمام شده بود

بود ، ويراگو همچنان در لنگرگاه  . رار دهندفاجازه  رام شده و به كاپيتان براي گرفتن رشوه ،
شد و  نميآنها  خبر قبلي و اكنون هيچ كس مانع رفتن بدون كوچكترين ،آن  آماده ترك كردن

  ... توانستد به محض اينكه عامره مي آنها . تعقيبشان نمي كرد بعداً يا
شكافي بود كه ناگهان در ميان مسير مطبوعي كه  مثل اينكه اسم بچه متوقف شد ، ،باتي  افكار

توانست  ولي او هم مي، داد  گرچه به خود اجازه نمي . بود باز شده ، ميزد قدمآن  افكارش در
 )كرد خيال هم از كلمات نامطبوع تري استفاده نمي حتي در( شود ببيند كه حالش بهتر نمي

مثل  اصالً . ولي به نسبت سنش قوي و خوش بنيه است كوچيكتر ، عامره :با خود گفت  باتي ،
در پفي از  ، مثل نور به شمع وي ضعيفي كه با اولين تماس بيمارياين بچه هاي بومي كوچول

خانم هيرو .  مراقبه ، خانم هيرو ، اون بزودي نيروشو جمع مي كنه ، خاموش ميشن نيست باد
اونا ايستاد وقتي مي  ، چطوري جلوي همه خانم هيرو با مبارزه شديدي. نمي ذاره كه اون بره 

اون . به كمپ ببرندش  نن يا وقتي كه مي خواستن با كشتيخواستن به خونه عموش برش گردو
  ! نه خانم هيرو نمي ذاره ... نمي ذاره كه عامره بميره

نون بقدري كيادآوري بدن كوچك نرمي كه زماني چقدر خوش بنيه به نظر مي رسيد و ا ي باتبا
،  را با تالشاين افكار . ، لرزيد  شده بود كه بسختي در زير ملحفه تخت ديده مي شد كوچك
 كركره ها را بر روز سوزان بست و دراز كشيد كه كمي. زد و تلسكوپ را كنار گذاشت  به عقب



يك  ابد ووديشب او بر عهده داشت تا هيرو بخ، ا ر، چون آخرين مراقبت بر بستر بيمار  بخوابد
  . را به هيرو بازگردانده بودآن  ، ساعت بعد از طلوع آفتاب

ولي قبل از  . ، چون حتي بادهاي موسمي هم به خواب رفته بودند دبو صبحي داغ و ساكن
مي وزيدند و شديداً  ، بعدازظهر ، دوباره بيدار شدند و تا قبل از پايان برسد اينكه روز به نيمه

 . ابرهاي باران زا را آوردند و غبارهاي بدبو را چرخ زنان از كوچه هاي شهر بردند با خود
وقتي  . در خانه دولفينها بر هم زدند و عامره با ناراحتي تكان خوردكركره اي سفت نشده را 

چنگ آنها  ، انگشتان كوچك داغش با ضعف به هيرو دستش را روي دستان كوچكش گذاشت
 . بگو ...بگو :  و با زمزمه اي خشك گفت زد
  ؟ خواهي ؟ چه چيزي مي چه چيزي عزيز دلم-
  ... در مورد ...قصه در مورد  ...قصه -
  ؟ در مورد پري دريايي-
 . كه تخم سيب كاشت .... مردي كه ... در مورد ... نه-
، برايت  اگر قول دهي كه به آرامي يك موش دراز بكشي ، ، باشه ملوسم بييجاني تخم س-

  ... نبود يكي بود ، يكي . تعريف مي كنم
بود اين يه قصه واقعي ن اينجوري ...اين  . انگشتان بچه عاجزانه در دستهايش تقال كرد ... نه-

دارد بهتر مي :  خود انديشيد ، با ، ولي قلب هيرو تپيد زمزمه خاموش شد . از يه زندگي واقعيه
  ! هم مي شناسد من را . دارد عاقالنه حرف مي زند . بايد شده باشد!  شود

،  بومي لندن لي و لهجهيروز قبل هيچ كس را نمي شناخت و با مخلوطي از عربي و سواح
با صداي بلند  . بود اين به معني بهتر شدن حالشمطمئناً  . ني كاكني با زهره صحبت مي كرديع

اين بار  .را شروع كرد ، و دوباره داستان ، ببخشيد شكرم يادم رفته بود ، درست است:  گفت
و چشمانش را بست و با  عامره آهي از رضايت كشيد . گفته بود قبالًدرست مثل دفعاتي كه 

باد ناله مي كرد و كركره  . رفت يكنواخت داستان گويش به خواب فروعمالً  سته وصداي آه
، بنرمي بلند شد و به  هيرو . منعكس شد در خانه ساكت ، بر هم خورد و صدايش ، دوباره ها

ر لباس سفيد گشاد و دداد و ديد كه زني  به نرده تكيه. ايوان رفت و صدايي در حياط شنيد 
تنها توانست يك نگاه  . در حياط ايستاده است ا گل رز و روبان تزيين شدهكالهي مسخره كه ب

، همه در  به باريدن كرد و تصوير زن و صداها ، چون بالفاصله باران شروع ندازدبمختصر 
به داهيلي اشاره نمود كه  . كاله را مي شناخت ، اما هيرو . محو شدندآب  ي ازبانفجار سيال

جمع كرد و به سمت ايوان دويد و از راه پله بر باد ،  دامنش را . بگيرد ، اي او را كنار عامرهج



لباس نامعقول را در باد تند و هوايي كه آن  تنها اوليوياست كه ، ، با خود فكر كرد پايين رفت
  . باريد ، مي پوشد مشخص است باران خواهد

بحث با دربان بود  مشغول، ، در حاليكه با يك دست به كالهش چنگ زده بود  خانم كردول
: كه طبيعي ترين واقعه دنيا باشد گفت اوليويا برگشت و مثل اين  . كه هيرو بازويش را گرفت

 گفتم كه مي خواهم تو را ببينم پيرمرد احمق مياوه ، اينجايي هيرو ؟ همين االن داشتم به اين 
؟ حتي صداي فكر  دبتوان صحبت كر نمي شود به جايي برويم كه!  ، چه صدايي اوه عزيزم ...

  . كردن خودم را هم نمي شنوم
بيشتر مشغول ظاهراً  ، اما رش باران شنيده شودغآن  مي كرد تا در او بايد صدايش را بلند

، اوليوياي  ، تا به مطلبي ديگر خشك ماندن چين دامنش بود صاف نگهداشتن كالهش و
به نظر سالها از  . ل شده استكرد كه چقدر از ديدنش خوشحا هيرو ، با تعجب فكر. هميشگي 

  . حاليكه هنوز يك هفته هم نمي شد آخرين ديدارشان گذشته بود در
  . طبقه باال بيا به:  هيرو دست مالقات كننده اش را گرفت و گفت

 اكنون ، لباسهاي سياه عربي اش را عوض كرده بودآن  ، در اتاقي كه يكماه پيش

 انهيآينه بزرگ كله دارش هم خيسي وحش .داد  ك ميپتاريك و غمزده شده و بوي ك

، پشت پنجره خيس از باران  يك روح ازظهري را منعكس ميكرد كه درختان خرما با حالتبعد
كمتر به گوش مي رسيد و باد بيشتر از يك  اما صداي باران اينجا،  به جلو و عقب مي فتند

 اق را پر از چين و شكن ميورد و فرش ايراني اتآ هوا كه پرده ها را به حركت در مي جريان
  . نبود، نمود 
تصميم بگيرم كه  نمي توانم:  دول ، در حاليكه به شكل بزرگي اخم كرده بود گفتكرخانم 

دست مي آدم  به وقتي شروع مي شود احساس مطبوعي . وقتي باران مي آيد بدتر است يا خير
گرم  كامالًبايستي ،  ر زير باران؟ اگ ، مي كند هوا را چندان خنكتر نمي كند واقعاًولي ، دهد 
هيرو حرفش را قطع كرد و ...  ؟ دكتر كيلي گفت حال دختر كوچولو چطور است هيرو . است

  ؟ مي داند كه تو اينجا هستي:  آمرانه پرسيد
  ... دقيقا نه ولي خب-
  ؟ هنوز نرفته اند ، بقيه اينجا چه ميكني ؟ تو نبايد اينجا باشي ... اوليويا-
وحشتناكي همگي دريا زده  تا االن به طرز احتماالًاعتها پيش ، امروز صبح رفتند و س، اوه -

 . شده اند ، بخصوص با اين باد
  ؟ نرفتيآنها  چرا تو با-



 . دلم نخواست-
  ؟ اما وبا-
.  ، نتوانم بمانم دليلي نديدم كه چرا اگر دلم بخواهد پس . تو هم نرفتي، باالخره هيرو ، خب -

اما او گفت كه ، مي رفت و مي خواست هيوبرت هم برود  يد به خاطر دوقلوهاجين با طبعاً
چون  ممن هم مي توان، پس گفتم كه اگر او مي ماند  . نمايد امكان ندارد بتواند كارش را ترك

  . است هرچه باشد او برادر من
 . ، حق نداشتند نبايد به تو اجازه مي دادند كه بماني-
 به. محكم بودم  كامالًهي حرف زدند و هي اصرار كردند ولي من . نم من بما نمي خواستند هم-

اينجا بسيار راحت تر خواهم بود تا بطور رقت انگيزي در يك كابين تنگ با جين  گفتم كهآنها 
 بعالوه . هم درست است كامالًقلوها و نمي دانم چند مادر و بچه ديگر دريا زده شوم كه  و دو
  . اگر بداني كه منظورم چيست، ختن بود مثل گري ...مثل  كامالً

  . دانم بله مي-
عميقتر ، با برقي از خجالت ، صورتي گونه هاي رنگپريده اوليويا . دانستم كه مي فهمي  مي-

يا  بچه هايشان را دارند كه نگرانشان كندآنها ،  براي بقيه فرق دارد: با دودلي ادامه داد  شد و
پس  . كه او هم هيچ وقت زياد نگران من نبوده است، هيوبرت  فقط . اما من كسي را ندارم ...

تنها به  اگر، يك نفر بايد مي ماند . مي بيني كه هيچ دليل درست و حسابي نبود كه نتوانم بمانم 
دهد كه همه ما  نشان، اين دليل كه به اين مردم بيچاره اي كه مي خواهند بروند ولي نمي توانند 

  ؟ شود انجام داد كار ديگري نمي اًواقع. فرار نكرده ايم 
فكر كرد . ردول را با ديدي جديد مي نگريست كنه در حاليكه اوليويا :  گفت هيرو به آرامي
سختي ها نياز است تا بهترين جنبه مردمي را كه بطور معمول تنها احمقانه يا  آيا به بروز
اما حماقتي كه او را به . شت اوليويا هر دو صفت را دا . كنند ديده شودي رفتار م احساساتي

 خطر كشاند و خطر وبا را به احتمال دريازدگي در يك كابين پر جمعيت ترجيح داد و استقبال
 نمي مردم بيچاره اي كه كاري برايشانآن  احساساتي بودني كه وادارش نمود بماند تا به تمام

 . ه شجاعت تبديل شدنداين دو صفت با تغيير شرايط ب، قوت قلب دهد ، توانست انجام دهد 
خيابانهاي  هرگز به ذهنش خطور نكرده بود كه با گذر ازمطمئناً  چون . شجاعتي مبهم و گنگ

شايد خود را در ،  كودكي مبتال به تب تيفوئيد خوابيدهآن  متعفن يا مالقات از خانه اي كه در
باهوش نبود ولي  يااوليو . اما هرچه بود شجاعت بود، خطر ابتالي به بيماري قرار مي دهد 



عصبي مي شد  هايش اين به نظر هيرو كه اغلب از دست حماقت بخشنده و خوش قلب بود و
  . هم بيشتر بودحتي از كافي . بود كافي 

 ؟ اما تازه وقتي براي بدرقه نيامده بودم ميپرسي چرا تاكنون به ديدارتحتماً  : اوليويا گفت
كريسي همه ماجرا را برايم گفت و دكتر كيلي .  شنيدمرا  جريان تو، جين و بچه ها رفته بودم 

اما عاقالنه تر بود كه نگذارند كريسي خانه ، دهي  داري ادامه مي بود گفت بخوبيآنجا  هم كه
البته به خاطر آلودگي و به همين دليل نتوانسته . كشتي  را ترك كند مگر براي رفتن به عرشه

. زن عمويت هم همينطور . ولي به او اجازه نداند ، خواست  خيلي دلش مي. بود تو را ببيند 
 مرض خطرناكي است و فكر مي كنم واگيردار باشد چون تب تيفوئيد، باعث تعجب هم نيست 

. 
  . نبايد مي آمدي و بايد تو را فورا پس بفرستم به همين دليل است كه تو هم-

ميداني . گرفته ام  قبالًن بيماري را چون اي، اوه نگران من نباش :  اوليويا با صداقت اطمينان داد
را طي ماه عسلمان در بروكسل گرفتيم ، او را كشت آن  هر دويمان. فقيدم  ، با مورتايمر شوهر

 . مبتال شودآن  دوباره بهآدم  فكر نمي كنم. يافتم  ولي من بهبود
جديدي از وبا كه نبايد به شهر بروي چون هر روز موارد  دانم اما مي. ، نمي دانم  شايد نه-

  . گرفته باشي قبالًنمي تواني  وبا رامطمئناً  ديده ميشود و
،  نسبت به آفريقايي ها و آسيايي ها ، اما به من گفته شده كه اروپاييان البته كه نه، نه  -

 چون وقتي پس از بدرقه كشتي با ترز د و مطمئن هستم كه درست است ،نمصونيت بيشتري دار

 كه خيلي از اين موجودات بيچاره صورتشان را با رنگ سفيد كرده اند گفت خوردم ، قهوه مي
  ... بيني كه پس مي كند ، ،چون باور دارند كه وبا فقط به كساني كه پوست تيره دارند حمله مي

  مگر مادام تيسوت نرفته است ؟ ترز ،:  هيرو بتندي گفت
فهميد كه بايد كابيني را با خانم  وقتي ، زياد به بچه ها عالقه اي ندارد متاسفانه ترز. نه -

و سه » جورتسون«كوچولو و نوزاد و خانم  »لوته«و  »هانسن«، » كارل« لسينگ
 دهد و حاضر است بماند وبا بگيرد گفت كه مرگ را ترجيح مي ترز خب ، ... دختركوچكش و

و  چون يكي از مستخدمانش همين ديشب مرد بسيار شجاع ، موجود جالبي است و همينطور .
گرچه هنوز فرصت داشت كه چمدانهايش  ، را عوض كند حتي اين واقعه هم نتوانست نظرش

كامالً  كند و به تو بگويم شجاعتت را تحسين مي از من خواست را ببندد و با بقيه برود ،
  . نمايد مي برداشت تو را از واقعه درك

  فهمد ؟ راستي ؟ مي:  هيرو با ناراحتي گفت



بسيار عمل شرافتمندانه اي  مطمئن هستم كه ما هم ميفهميم ، :كرد  تصديق ،با گرمي  اوليويا ،
اما همانطور كه  يا مادرش ، . توجه كند كه پدر بچه كيستآدم  وقتي بخصوص. عزيزم  ، است

نبايد يك بچه را مسئول اعمال  . كوچولوي بيچاره كه تقصيري ندارد به او گفتم ،آن موجود
هر زن عاقل و با احساسي  . هم بايد به يك بچه بيمار كمك شودهميشه  والدينش بدانيم و

خبرش  ترز گفت كه اگر به كمكي نياز داشته باشي ، . كند همدردي مي نسبت به اين موضوع
  . كني
 تواني به مادام تيسوت بگويي كه نيازمند هيچ گونه كمكي از طرف او مي :گفت  با سردي هيرو
  . نيستم

 ولي . كافي باشد كنم فعال كمك من برايت مي چون فكر. ودم به او گفتم خ : اوليويا اقرار كرد
...  
 . يا حتي به كمك تو اوليوياي عزيزم-
  ... اما هيرو-
 چون هيچ كاري نيست كه بتواني در اينجا انجام دهي ،: هيرو محكم ادامه داد . اوليويا  نه-

 اما من براي پيشنهادت . كند ش ميعامره تو را نمي شناسد و ديدن يك چهره غريبه فقط نگران
 برادرت هچون مطمئن هستم ك اما نبايد دوباره به اينجا بيايي ، خيلي لطف كردي ، . متشكرم

  . است رضايت ندارد و راه رفتن در خيابانها ،آن هم وقتي شهر پر از وباست بسيار خطرناك
هيچ وقت تب  كنم خودت نمي فكر! خطر  اوه ،: اوليويا بي صبرانه دستش را تكان داد و گفت 

به هر حال من  ، خانه ات نماندي يا به كيپ فرار نكردي ولي باز هم در تيفوئيد گرفته باشي ،
كنم كه مرا نگه  نمي خواهي بمانم مجبورت نميواقعاً  خب اگر . سواره آمدم هم پياده نيامدم ،

  . كنم هيرو خواهش مي.  تيولي قول بده هر وقت به كمك نياز داشتي به دنبالم بفرس داري ،
دوست ندارم عامره را زياد تنها  بايد بروم چونواقعاً  االن ديگر قول ميدهم ، اوليويا ،حتماً -

  . بينم مي وقتي بهتر شد آمده و تو را ...وقتي  .بگذارم 
  شود ؟ پس دارد بهتر مي-
ته شد و نتوانست كلمات را گلوي هيرو گرف ... كنم مي فكر...  من ....نميدانم  بله اميدوارم ،-

حتي نتوانست خداحافظي كند و در عوض تنها  . كند فكر مي بيرون دهد يا بگويد كه چه
 بعد ، . هم محو شدفوراً  كه، نمود سايه اي از لبخند بزند  در واقع تنها كوشش . لبخندي زد

  . خودش راه خروج از منزل را بيابد خانم كردول را تنها گذاشت كه



صدايشان زير بارش  . كردند صحبت مي پيچ ايوان ايستاده و خيلي جدي ررئلوب دباتي و 
قدمهاي سبك هيرو را روي  توانستند صداي شد و گرچه بسختي مي باران شنيده نمي
چه شده است  :آمرانه پرسيد  هيرو ايستاده و . فورا برگشته و ساكت شدند سنگفرش بشنوند ،

  . هيچ: و به زبان عربي گفت آرامي  رئلوب به . بود ره باتي تكان خوردهه؟ از حالت چ
  بدتر شده ؟ عامره است ؟ ... باتي ... پس چرا-

  . راجع به اوست. ربطي به عامره ندارد  :با بي ميلي گفت  باتي
 ؟ منظورت كيست او ؟-
ترتيب  به اون بلوچي حرومزاده دژ صد سكه پيشنهاد كردم كه ، ي استرمنظورم كاپيتان رو-

ولي كاپيتان  ، رشو بده گفت پولتو نشونم بده و من دادم ، اونوقت قاپيدش و گفت كه متاسفهفرا
  ... بيرونش پس درست نيست سعي كنيم قول داده بود كه فرار نكنه ،ادواردز  به

  . ميان است به تو گفته بودم ، اينجا پاي شرفش در: رئلوب ، با سردي گفت 
دان نبود زودتر اين كار رو  ، اگر حرفهاي احمقانه را ندارممن حوصله اين : غريد باتي  !به -

 .خوردنه آب  كه رفته مثل ولي حاال .، چون با بودن اون هيچ كاري نمي شد كرد  مي كردم
  . كلمه اگر مي تونستم فقط دو كلمه با كاپيتان حرف بزنم ، فقط دو

 .پولت را حرام مي كردي  وفايده اي نداشت و فقط نفس : رئلوب با لحني تسكين دهنده گفت 
وقتي  . نگاه نمي دارندآنجا  اندازه هم او را بيش ازآنها  او قول داده كه از دژ فرار نكند و

با خجالت شروع به سرفه نمود و نگاه اخطار  رئلوب مكثي كرد و ...بيرونش آوردند ، اونوقت 
وب مي شد ، ولي شايد هيرو عضوي از خانه محس انداخت ، چون گرچه اكنونباتي  آميزي به

به قدري نگران و عصبي باتي  اما . فراست داشت تانيديدي متفاوت به موضوع بازداشت كاپ
وقتي از  مي دونم بهم گفته بودي! مي دونم :  و گفت بود كه متوجه اين نگاه اخطارآميز نشده

با ويراگوي  .يم بيار دژ بياد بيرون ، اونوقت شايد بگيرمش ، ولي را حت تر بود اگه االن درش
  . جايي كه بخواد بشه پير كه آماده اونجا ايستاده و كسي هم نيست كه مانع رفتنش به هر

  تو هم با او مي روي باتي ؟: هيرو پرسيد 
احمق نباش ، چطوري مي تونم برم وقتي عامره كوچولو : باتي عصباني به سمت او برگشت 

  مريضه ؟
و البد خيال :  درصورت تيره اش برقي زد و گفت دندان هاي سفيدش .رئلوب نيشخندي زد 

  . باشي كردي او هم بدون تو مي رود ؟ بايد او را بهتر از اينها شناخته



خيلي خوب ،  خيلي خوب ،: غري زد و تفي روي پرده انداخت آنها هر دوي  به طرفباتي 
  . سخته ،اينكه كاپيتان تو اون سوراخ لعنتي نفرت انگيز گير افتاده  اما تحمل فكر

با نزاكت سالمي به هيرو  بعد .امان است  مثل هر جاي ديگري درآنجا : رئلوب موقرانه گفت 
   . كرد و دو پله يكي پايين رفت و زير باران وارد خيابان شد

المپها هاله  موقع نور روز كمرنگ شده بود وآن  در .هنوز باران مي باريد آمد  وقتي دكتر كيلي
 از ميان درها وآب  بخار جايي كه .ر اتاقهاي داغ بلند ايجاد كرده بودند هايي از نور طاليي د

طوري كه ديگر هيچ چيز به  پنجره ها وارد مي شد و خطوط آشناي اشياء را مبهم مي كرد ، به
ملحفه نازكي كه بدنش را پوشانده  تختي كه بچه رويش خوابيده بود و .نظر واقعي نمي رسيد 

پوسته جديدي از كپك كمرنگ ، چون  . ه انگار درآب فرو رفته باشدآنقدر خيس بود ك ، بود
 . دست گرفته بود را پوشانده بود شبنمي يخ زده روي جلد چرمي كتاب كه هيرو همانروز به

 .ايجاد مي نمود آنها  غريب از ساير اصوات را محو مي كرد و زمزمه ي مبهم و، صداي باران 
مي كوبيدند ، آن  زدند و بالهايشان را به ه دور المپها پر ميحشرات بالداري را ك، هيرو بيدها 

ريشه حصير نارگيلي كه توسط كوران هوا هم  حتي .مي ديد ، ولي صدايشان را نمي شنيد 
  . تكان مي خورد ، صدا نمي كرد

 بارها فكر كرده بود كه بچه ديگر نفس نمي كشد وو وقتي باران شروع شده بود ، بارها  از
 يبا شنيدنش آسوده م .نفس هاي سطحي را بشنود آن  ده بود كه صداي ضعيفرويش خم ش

چنين مطمئناً  چون، گيج از آسودگي به خود مي گفت كه دارد احمقانه رفتار مي كند  شد و
  . پر آرامشي نشانه خوبي است خواب

حالش فكر مي كنم : ، گفت  بدهد هيرو ، در حالي كه بلند مي شد تا جايش را به دكتر كيلي
  . را انكار كندآن  كه مبادا دكتر لحني مطمئن گفتبا را آن  و متوجه نشد كه . بهتر باشد

ايستاده بود ، صورت دكتر را ديد و فهميد  كنار در كه در انتهاي اتاق و در سايه هايباتي  اما
 ، چيزي از وجودش بيرون خزيد و براي هميشه كه ديگر اميدي نيست و با دانستن اين موضوع

 .آثار باقي مانده از قدرت و جواني اش بود  چيز آخرين قوي ميانسالي و تنهاآن  .گم شد 
  . سالهاي كهولت را در پيش رو داشت ناگهان به پيرمردي شبيه شد كه تنها

اي كاش مي  .ديگر كاري نمي تواند انجام دهد ترك كرد  را با علم به اينكهآنجا  دكتر كيلي
شايد بهتر بود كه  يول .راضي مي كرد كه يك روز ديگر بماند  ور راتوانست حداقل دان الريم
مي گرفت و پخش باتي با سرعتي كه خودش هم باور نمي كرد ، قر چنين نكرده بود ، چون وبا



هم اپيدمي ديده بود ، ولي هيچ  قبالًاو  .بوي مرگ گرفته بود  حتي هواي شهر هم .مي شد 
  . بودآن  آغازاين تازه  كدام مثل اين نبود ، و

عوض به  ، در ببيندآن  حالتي در هيرو برعكس باني، به صورت دكتر نگاه نكرد كه مبادا
گفت و خودش هم طوطي ناو  صداي بي رنگ و كنترل شده دكتر گوش كرد كه هيچ مطلبي به

آموخته بود ، و  وري به اونروشي كه خانم په و وقتي كه دكتر رفت ، ب جواب دادبه آن وار 
روشنايي ده به تاريكي هايمان ، :  لي به او ياد نداده بود ، كنار تخت زانو زد و دعا نمودبارك

را از تمام مخاطرات و زيانهاي اين  ما با رحم فراوان خودت! ا دنخداو. التماس مي كنم به تو 
  . بخش شب ، رهايي

،  الضاي خود را كردتق ، ولي او هم پاتر ياد نداده بود كه دعا بخواندباتي  هيچ كس هرگز به
يا برايش تقاضا نكرد  ،ود بن منتظر معجزهباتي  گرچه با خواسته هاي هيرو متفاوت بود ، چون

  . پيدا كنه وشبگذار راحت بميره ، و بذار مادر: او التماس نمود  .
چاق كوچك اندام ،  سياه،  هخاكستري و افاب زناني كه از ايوان تماشا مي كردند ، داهيلي مو

اينكه تنها اتاق  چراغها يكي يكي خاموش شدند تا .و براي خواب رفتند  تكان دادندسري 
باريد و عقربه هاي  باران همچنان مي . بچه روشنايي كمي درتاريكي به اطراف مي پراكند

وزش بادي كه از زير  اروشنايي المپ ب . شد ساعت قديمي باتي روي نيمه شب متوقف
و آمد  باالخره پيرمرد حركتي كرد و به جلو .خورد  ، تكان زيدي وطاقهاي ايوان تاريك م

پس تو  .من اينجا هستم ، وقتشه كه بخوابي خانم هيرو :  شانه هاي خميده هيرو را لمس كرد
  . خوب آفرين دختر. به تخت برو 

و سعي كرد كه  هيرو سرش را بلند نمود .مثل اين بود كه دارد با عامره صحبت مي كند 
درحالي كه شانه باتي  . بود صورتش زير نور زرد چراغ ، خسته و بسيار جوان .د لبخندي بزن

  . ، خب حاال خب حاال: گفت  ناشيانه ايي نباهايش را نوازش مي كرد ، با مهر
  ! منصفانه نيست ، باني اصالً منصفانه نيست ،: هيرو با تمام وجود زمزمه كرد 

و وقتي خوابتو بكني  علتش همينه ، راقب بوديخيلي وقت است م خب ، خب ،: پيرمرد ناليد 
  . بهتر مي شي

  . شايد بيدار شده و مرا بخواهد ...توانم بخوابم شايد  نمي-
 . فايده نداره كه خودتو از پا بندازي!  فردا نمي توانمي بهش كمك كني،  يامشب نخواب اگر-

  . كنم اج بود صدات مي، پاشو ديگه خانم هيرو ، اگه بهت احتي اينو خوب مي دوني خودتم



و اينكه اگر  دارد حقباتي  نمي خواست برود ، ولي مي دانست كه. هيرو با خستگي بلند شد 
يادت كه نميره : گفت  . االن استراحت نكند ، نمي تواند صبح با حال مناسبي جاي او را بگيرد

  ؟ باشه به داهيلي بگويي مرا بيدار كند ؟
  . خانوم ست نگران باشيالزم ني ؟هيچ وقت يادم رفته -

 دوباره ثابت شد ، به وقتي كه پرده پشت سرش افتاد و نور چراغ خروج هيرو را تماشا كرد و
دستان كوچك و سست  روي صندلي كه هيرو كنار تخت گذاشته بود نشست و يكي ازآرامي 

آنجاست و  بچه بداند كه او دردستهاي پينه بسته و چروكيده خود گرفت كهي نباعامره را با مهر
  . حس راحتي و امنيت نمايد

ضربان طبل  .، چون خودش هم خيلي خسته بود  مرد نفهميد كه عامره در چه ساعتيباتي 
فرو برد و همانطور كه خواسته بود ، بچه به راحتي جان  مانند باران او را به خواب سبك پيري

ر سحرگاه خاكستري رنگ مي چراغ با نور كمرنگي همچنان د وقتي كه بيدار شد ديد كه . داد
زنان را بيدار نكرد و نيز  .محكم در ميان پنجه اوست  سوزد و انگشتان كوچك و سرد ،

اونم به  .لزومي به صدا زدنش نيست : باتي فكر كرد  . ننمود حركتي براي صدا زدن هيرو
ا و بعد به نرمي براي خودش ناليد و دستهاي كوچك و بي حركت ر.  خواب احتياج داره

كرد و تصنيفي بي آهنگ و يكنواخت را كه هيرو زماني شنيده بود در ويراگو مي خواند  نوازش
  : عالقمند بود خواندآن  عامره بسيار به و

  عزيزتره چيزي كه دارم چون اون واسم از هر
  ... س قهوه اي الغر رو از خودم جدا نمي كنمپهرگز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  می  و ل  



ديگر دليلي وجود نداشت كه بيش از اين . هيرو بعد از مرگ عامره به كنسولگري بازگشت 
بماند ، پس عمويش ، اسبش را با اسكورتي از سه سرباز فرستاد تا او را به خانه برسانند ، 

  .چون دكتر كيلي اجازه نمي داد در خيابانها پياده حركت نمايد 
كريسي رفته بودند ، خانه بسيار ساكت بنظر مي رسيد وگرچه عمو نات با  اكنون كه زن عمو و

مهرباني به او خوشامد گفت ، ولي بوضوح فهماند كه اصال رفتار او را تاييد نكرده و هنوز او را 
كليتون هم فاصله خود را حفظ مي كرد و با سردي به او خوشامدي گفت كه . نبخشيده است 

موقعيت هيرو را به عنوان همسر آينده اش نشان دهد و يادآوري بخوبي حساب شده بود تا 
  .نمايد كه تاكنون رعايت آنرا ننموده است 

كلي نمي دانست كه تنها يك كلمه از عشق يا همدردي ، در آن لحظه مي توانست تمام آنچه او 
ز خانه طالب است را برايش به ارمغان بياورد ، چرا كه هيرو غمزده ، خسته و شكست خورده ا

دولفينها بازگشته بود و حتي احساس مي كرد تنهاتر و بيچاره تر از بعد از مرگ پدرش شده 
دانستن اينكه كلي . فكر كلي و آينده اش بود كه تسكينش دهد  مردحداقل وقتي پدرش . است 

منتظر اوست ، نقشه هايش براي زندگي جديد در زنگبار و اطمينانش به خود ، غم را تخفيف 
نقشه هايش نابود شده بود ، و در مورد . دادند ، ولي اكنون چيزي نبود كه به آن بياويزد مي 

تالش هايش براي كمك ، تنها مرگ و مصيبت به دنبال داشت و تمام . كلي هم اشتباه كرده بود 
فرضيه ها ، مراقبت ها و تصميماتش نتوانسته بودند جان حتي يك بچه كوچك را نجات دهند 

اگر كليتون تنها در . ده بود و در دنياي تيره رنگ باران و غم و افسوس سرگردان بود او گم ش. 
 گناهانش را بر او ميآغوشش گرفته بود و به او آرامش داده بود ، هيرو به او مي چسبيد و 

اش تصميم بگيرد آينده  ليتون برايك داد كه كرد و رضايت مي به گذشته پشت مي. بخشيد 
  . كند ش اطمينان نداشت كه بتواند چنينچون ديگر به خود

، مورد كل زندگي اش  او بدون اينكه خود بفهمد به چهار راهي رسيده بود كه بايد نه تنها در
تنها بايد جاده اي را  گرفت و كلي تصميم مي، بلكه در مورد اينكه چگونه زني قرار بود بشود 

داد و با بي  ادامه ميآن  مسير بهن آ با انتخاب. گذشت  ميآن  داد تا از به او نشان مي
 ميآن  فرمي كه در شد كه طبقه اش و رفت و كم كم همان كسي مي اعتمادي به خود جلو مي

، مناسب ، مطيع  يعني، يك همسر عهد ويكتوريايي انتظار داشت  زا ليتون مايوكزيست و 
لغزش  بت بهشايسته و خوش رفتار كه طبق وظايفش با نظرات شوهرش موافقت كرده و نس

را  مراقب منزلش بوده و تسليم خواسته هاي شوهرش باشد و فرزندانش، هاي او كور باشد 



كليسا و  بزرگ كند و عمليات نوع پرستانه اش را به بخشهاي نسبتا كم و كمك در بازارهاي
  . خيريه هاي محلي محدود نمايد

 بي وقار و، ش غيرعاقالنه پرده ي تراژدي كه به نظر خرينآحوصله همدردي با كليتون  اما
گر را درك يا موارد ديز اين عاليم ااو هيچ يك  . نداشت برايش تحقيركننده بود راشخصاً 

اما از ، متاسفم كه ناراحت هستي  : او تنها گفت . از دست داد نكرد و بنابراين شانس خود را
اراحتي خودت و ما هيچ كار مفيدي نكردي و تنها باعث ن. بروي  اول الزم نبود براي كمك

  . بپذيري نهايي كه خواهان خير و صالح تو هستند راآنصيحت  دفعه ي ديگر شايد. شدي 
تا پايان زندگي ام اينگونه خواهم  : با خود گفت.  مردهيرو حس كرد كه چيزي در وجودش 

 كه اي كاش رزو نمودآجايي كه براي مدت طوالني دراز كشيد و ،  و به اتاق خودش رفت بود
ناچار  اما،  ديگر هيچ احساس براي كلي نداشت. تواند  و ديد كه نمي توانست گريه كند مي

انتقادهاي او با  متواضعانه عمرش را در كنار او بگذراند ، هبود كه با او ازدواج كرده و بقي
را به عهد بگيرد و براي  ريت ثروتشينوازشها و دلجويي هايش را بپذيرد و اجازه دهد كه مد

ه نه بچه ي مردكه  گويي اين اوست . عمر احساسي مشابه حس كنوني اش داشته باشديك 
  ! خانه ي دلفينها
تمام شده و آنها  چون مشكالت . بچه و مادرش غبطه خوردآن  به حالتقريباً  براي يك لحظه

هالت در حاليكه از ج، صدمه ديدن بوده  ولي او ناچار به ادامه دادن و .بودند آرامش  اكنون در
دمي ماشيني تبديل آداد و با گذر ايام به  ياد مي مده و بايد به خود تسليم و كناره گيري راآدر
 البته مشكل ديگري هم وجود داشت . زهره بود به نظر سرنوشتي دردناكتر از قسمت . شد مي

ز ا، ان اكنون بيش از دوماه از روزي كه در نم نم بار . شد مي روبروآن  كه بايد هرچه زودتر با
مطمئن  مي دانست كهناما هنوز به اندازه ي كافي ،  گذشت مي زاد شده بودآانه سايه دار خ

 افسوس مي . اي كاش كسي بود كه در اين مورد با او صحبت كند . ترسيد مي فقط .باشد 
اين سوال را نكرده بود ولي اكنون خيلي دير  توانست از زن عمو وقتي كه مي خورد كه چرا

ليويا كه وبا امطمئناً .  كس نبود كه بتوان با او در مورد اين موضوع صحبت كرد و هيچ شده بود
كرد و بعد به همه  احساس همدردي ميعميقاً  به طور نامطبوعي شكه شده و چون، شد  نمي
ولي ميانسال بود و كسل و خودنما و ، كيلي كه دوست زن عمويش بود  يا ميليست . گفت مي

اگر فقط . ولي مردي غريبه بود ، يا حتي دكتر كيلي كه مهربان بود  . انياييبريت به طور سردي
شايد  ، بود، كرد باشد  نچه كه زماني خيال ميآاگر كلي ، كرد  او و كلي فرق مي اوضاع بين



 ديگر امكان نداشت و هيچ كاري جز صبر كردن نميآن  او صحبت كند ولي توانست با مي
  . دهد توانست انجام

روزها مي آن  ياد بعدي طوالني ترين روزهاي زندگي هيرو بودند و بعدها هرگاه به روزهاي
در . ماهي طول كشيد  ديد كه به نظرش دو را زماني بسيار خسته كننده و طوالني ميآن ،  افتاد

را از كنسولگري  نات حكم كرده بود كه حق ندارد پايش عمو.  ودبحالي كه تنها دو هفته 
تقويت كرده بود و در  فرمانش را با گذاشتن يك نگهبان كنار هر در خروجيبيرون بگذارد و 

او گفت كه به هيچ وجه   .هايي اضافه انداخته بود كه كليدهايش را تنها خودش داشت باغ قفل
ي ديگري وارد شود و  قصد ندارد بگذارد برادرزاده اش در هيچ واقعه ي ناراحت كننده

روشي شايسته گذرانده و  به زنگباري مدت اقامت خود را در رو بقيه يمنظورش اين بود كه ه
ه واجتناب و جديد براي گر بروريزي دوباره اي با درگير شدن در يك گرفتاري غيرقابلآ

  . نكند خارجيان و ننگي براي عمويش ايجاد
 و رفتار بي اما صورت بي رنگ، داد  هيرو هيچ تمايلي براي عدم اطاعت از او نشان نمي

اي از  كرد كه اي كاش هيرو جرقه رزو ميآگاهي . كم نگران كرد  اش عمويش را كم حاالنه
 كرد چون فكر مي، برايش متاسف نباشد  تتوانس نمي. روح قديمي اش را دوباره نشان دهد 

ارث  ، باركلي و نقطه نظرات عجيب برادرشاصالحات  ريت بهاآنها را از عالقه خسته كننده ه
اخيراً  هنوز خيلي جوان بود و . ، سن بااليي نبود بيست و دو سالگيباالخره  . برده است

رو مي و زير ،  ان بزرگتر از او را نيزنتجربيات آزاردهنده اي را تحمل كرده بود كه حتي فكر ز
مربوط به  او تنها مي توانست اميدوار باشد كه رنگ پريدگي و بي عاطفگي نامشخصش . كرد

لعنتي و  ، موقعيتي چون اگر چنين بود . بچه دو رگه باشدن آ ي تأسف براي مرگاروچيزي 
  . فكر مي شدآن  منفور ايجاد مي كرد كه نبايد در مورد

 ، گرچه در روزهاي طوالني و بي هدفي كه جز نشستن فكر نكندآن  به هيرو هم سعي مي كرد
،  ا دوختنيواندن او با تنبلي وانمود به كتاب خ . ، مشكل بود دادن نداشت ، كاري براي انجام

نخلهاي مرطوب در باد  . ، مي كرد صداي باراني كه از ناودان مي ريخت ا گوش دادن بهي
او هرگونه . هاي مرجاني را هدف گرفته بودند  ، ساحل امواج بي پايان تكان مي خوردند و
ي چون كتابي كه در دستش گرفته بود و نمآن  مغزش را عليه . مي كرد فكري را از خود دور

 فرار كرده و او را عذاب مي دادندآن  ذرات عجيبي از خاطرات از ميان اما، ، مي بست  خواند
. 



ده  ...مگر نه؟ ، برده داري هستي  فتو مخال ...!  پري دريايي گرفتيم يك! خداي من -
خانم  ...و گمان نكنم اين تنها يك سفر باشد  ...اين دنياي پهناور  ، آنسوي انتهاي فرسنگ

 من هيچ وقت با انصاف نبوده ام ... اين هم نتيجه پاك و زودباور بودن توست س بيچاره ،هولي
، بوي  ه پنجره مي خواندلبكبوتر سفيدي كه در  ...االنه اي دوست داشتني من گ خداحافظ ...

سنجاقكهاي باغ خانه سايه دار و دستان يك مرد باريك و ، خورده زير ايوان آفتاب  گلهاي
 را باآن  تلخي از كسي متنفر باشي و همچنانه چطور مي تواني ب ...بسيار مطمئن اي و  قهوه

  ...خوشحالم كه نمي تواني فراموشم كني ...؟  تنفرآور نبود به ياد آوري اصالًلرزشي كه 
فريده و ساير  نه كليتون و نه عمويش در مقابل هيرو از اپيدمي صحبتي نمي كردند و گرچه

آنچه در شهر  اما بندرت از، اي ترسيده به وظايف خود مي پرداختند ، با صورته مستخدمان
، چون  نيامده بود دكتر كيلي براي ديدنش . زدند و هيرو هم نمي پرسيد مي گذشت حرفي مي

گرچه خانم كيلي مي  هايي از اين قبيل را نداشت و بقدري سرش شلوغ بود كه فرصت مالقات
گلودرد بود و تنها توانست  ي سختي خورده كه همراه با، ولي سرما خواست سري به هيرو بزند

هر وقت كه مي  لاوليويا كردو ولي . به ارسال نامه اي دوستانه و دسته اي گل اكتفا نمايد
شهر آورد كه در گرما و باران و  و اين او بود كه براي هيرو اخباري ازآمد  توانست مي

  . نمود تغييري ايجاد، خانه مغموم آن  روزهاي كاهالنه
هيرو بچه ،  هاو:. باراني وارد شدبعدازظهر  در يك، اوليويا گريه كنان و پريشان و سراپا خيس 

 ، گرچه نيست منظورم آنهايي كه از وبا مي ميرند . بدترين بخش اين ماجرا هستندآنها  ، ها
نشان والدي كوچولوهاي بيچاره اما منظور بچه هايي است كه . هم عده زيادي مي شوندآنها 

پرسه زده و از  طفلكي ها در خيابانها . مراقبت كندآنها  مرده اند و هيچ كس نيست كه از
ميرند و سگها  ، مي غذا دهدآنها  ها آشغال مي خوردند و يا چون كسي نيست كه به فاضالب

، اينقدر  انسان هيوبرت مي گويد كه از خوردن گوشت!  نمي داني چقدر وحشتناك هستند! ...
بچه  .مي قاپند  درست مثل گرگ و شبها بچه ها را از مادرانشان . درنده شده اند وحشي و

 با غذا بيرون فرستادم من مستخدمانم را. نيم ك، اگر فقط مي توانستيم كاري  اوه! هاي زنده را 
هيوبرت هم اجازه نمي دهد خودم  غذاها را فروخته اند وحتماً  اما كم كم دارم فكر مي كنم .

  ... ، ولي باش ، فكر مي نم حق داشته خب ... ، چون مي گويد مغذا ببر
خواهد در صورت امكان يك ب ، هيرو را برانگيخت كه از عمويش داستانهايش از وقايع شهر

ر را به دهاي بي پدر و ما ، جايي در شهر درست كرده يا تعدادي از بچه آشپزخانه سوپ پزي
تو :  او گفت . رد غيرممكن استوجراي هر دو ماما عمويش گفت كه ا . كنسولگري بياورند



براي گرفتن سوپ صف بكشند  اگر جماعت زيادي از مردم. متوجه بزرگي بحران نيستي  اصالً
، مرگ  مردم جمع مي شوند چون هر جايي كه . تنها به سريعتر پخش شدن وبا كمك مي كند

، موجبات مرگشان را  هيد صورت بيشتر از آنكه نجاتشانآن  و مير هم بيشتر مي شود در
فوراً  بگويم كه مستخدمان ، بايد در مورد تبديل اين خانه به يك پرورشگاه. فراهم مي آوري 
  . موقعآن  ، چه برسد به ، همينطوري هم خيلي ترسيده اند خارج مي شوند

  . ، عمو نات كسي بايد كاري انجام دهدمطمئناً  ولي، ولي -
، تو  حواست را جمع كن هيرو:  رد با لحني برنده گفترا حس مي ك كليتون كه بوي خطر

هيچ كاري نيست كه تو يا هر كس ديگري بتواند برايشان انجام  ، خودت را داخل نمي كني
  ! خودت بيمار نشوي ، جز اينكه مراقب باشي دهد

بشود  هر كاري كه:  كلي اخمي مالمت بار كرد و با لحني تسكين دهنده گفته ناپدري اش ب
و مردم  افراد خيرخواه در اين شهر زياد هستند ، عزيزم. م داد در حال انجام گرفتن است انجا

  . هرچه بتوانند به همديگر كمك مي كنند مطمئن باش
اين روزها خيلي كم  . فكر مي كنم همينطور باشد و سكوت نمود:  هيرو با بي حالي گفت
در جواب سوالهاي . ايشي كرده بود را محدود به كلمات معمولي فرم حرف مي زد و تنها خود

عمويش  . مودبانه اي مي داد كه آشكار بود حواسش در جايي ديگر است ، پاسخهاي مستقيم
آن  كه مطلبي نبود كه بخواهد در مورد چرا . دنبال نكرده بسيار آسوده شد از اينكه موضوع را

ت بيداري ، احساس در ساعا . زيرا حالت شهر مصيبت زده او را مي ترساند بحث كند ،
،  عاين اصل كه براي بهتر كردن اوضا. اين احساس خوابهايش را مي آشفت  ناتواني كرده و

، مثل اينكه قرباني  به او احساس خفه كننده اي از ناتواني مي داد، انجام دهد  نمي تواند يكار
او  . اشددست و پايش بسته است و بايد شاهد غرق شدن ديگران بآن  باشد كه در كابوسي

در  . توانست از ديگران كمك بخواهد چون كسي براي كمك دادن وجود نداشت حتي نمي
درخواستش برسد  قبل از اينه جوابي به، ئن بود طارتباطات هنوز كند و نام بخشي از جهان كه
الريمور . كسي باشد كه درخواستش را بشنود اصالً  حتي اگر . تمام مي شود اوضاع خودبخود

اما زنگبار تنها تكه اي كوچك روي نقشه ، رچه مي تواند انجام دهد هبود كه  ل دادهجوان قو
 بعيد بود كه هيچ نوع كمكي . از آفريقا توسط همين بيماري در حال نابود شدن بود بود و نيمي

پولي براي فقرا مي داد و بسيار شكرگزار شخصاً  كنسول. بشود فرستاد اصالً  فرستاده شده يا
وقوع  در حالآنها  رادرزاده اش از بحث در مورد تراژدي وحشتناكي كه در نزديكيبود كه ب

  . چنين انتظاري از هيرو نداشتاصالً  بود اجتناب مي كند او



، براي نجات جان يك بچه انجام داده بود كه همه تالش آن  بعد از، اينكه هيرو  اما اگر او از
ولي براي ناپسري اش  ، تعجب مي نمود، تن  ش نسبت به مرگ هزاراني اتفاوت اكنون از بي
عالقه هيرو به سرنوشت شهر به نظر كلي نشانه روشني بود كه باالخره هيرو  عدم. عجيب نبود 
گرفته و كم كم دارد غيرعاقالنه بودن دخالت در اموري كه ربطي به او نداشت را  درسي مفيد
  . كند درك مي

از عدم  ر منظره بيماري و مرگ و يك تجربه نزديكاما اگ . بچه متاسف بودآن  كلي از مرگ
، بومي  رفتارهاي غيراخالقي يك گروه احتماالًرعايت مسائل بهداشتي و درهم و برهمي و 

،  ديگرعالقه نداشت نقش فرشته رحمت را بازي كند نامزدش را چنان شوكه كرده بود كه
را  يد اين ايده هاي خسته كنندهبه هر حال هيرو با. مي توانست عميقا شكرگذار باشد شخصاً 
 چون او به هيچ عنوان قصد نداشت به همسرش ، كردند رها مي نمود هم ازدواج مي وقتي با

 اجازه دهد پا جاي پاي مادر مرحومش ، هاريت كه از همه جهت بسيار زني خسته كننده بود
او را  ودش مجبور نشدرها نمود و خ شخصاًرا مآنها  بگذارد و بنابراين خيلي بهتر شد كه هيرو

 آن شايد حتي پس، اكنون آرامتر شده و رامتر بوده مطمئناً  هيرو . وادار به چنين كاري نمايد
برتري مي يافت  چون نه تنها بر هيرو، ربايي شوكه كننده هم از جهاتي مفيد بوده است آدم 

موثر در آستين  بيجوا، بلكه براي هر انتقادي كه ممكن بود هيرو در آينده از رفتارش كند 
فروش و دادن نام  مردان زيادي حاضر به قبول زندگي با قرباني يك تاجر هرزه برده. داشت 

شكرگزار و در مقابل  خود به حرامزاده اش نبودند و هيرو بايد هميشه براي چنان علو طبعي
وك دانستم كه به يك ش هميشه مي: كلي انديشيد  . سعي كند همسري مهربان و صبور باشد

هاي خودنمايانه  نطقآن  زده و موجب شود ، كه بر سرش شنخسخت نياز دارد و كمي رفتار 
را به اين شكل دريافت كرد  شوكآن  البته متاسف بود كه هيرو . و مغرورانه لعنتي را پايان دهد

، او دست از پا خطا مي كند  اما هيچ كس نخواهد فهميد و هيرو هم هرگز نمي تواند هر وقت، 
  . بسيار بدتر، بدتر باشد  در واقع مي توانست. ش خانواده اش رفته و دردسر درست كند پي

بازگشت و دما به طور آسمان  وقفه اي در بارانها ايجاد شد و به مدت يك هفته گرفتگي
اتاق براي مقابله با سرايت بيماري  دكتر كيلي بخوري طبي فرستاد كه در هر. منظمي باال رفت 

،  داغتر مي كرد و هيرو براي گرفتن هوا بوي خفه كننده اش اتاقهاي داغ را . سوزانده شود
، بدون اينكه چيزي جز  مي خوابيد هاي عميقي مي كشيد و بيشتر روز را روي تختش نفس

كه امكان قدم زدن در باغ وجود آفتاب  لباس كتان نازكي پوشيده باشد و تنها بعد از غروب
اكنون با بويي بد و غيرقابل تشخيص ،  ي بوي سنگين گلهااما حت . داشت پايين مي آمد



و ولي تقريبا به همان اندازه بي هوا  . بود باغ به نظر كمي خنكتر از خانه. مخلوط شده بود 
 . چون دو قفل سنگين به در باغ زده شده بود،  او نمي توانست از باغ بيرون رود . محصور بود

ود و كنجكاوي هم براي فهميدن بعالقمند به رفتن ن ديگر او، حتي اگر قفلها هم وجود نداشت 
خواست كه تنهايش  او فقط مي .نداشت  ، آنچه درپشت ديوار باغ در شرف روي دادن بود

مورد عدم شايستگي اش به فكر فرو رود و دوباره خودش را با زندگي وفق  بگذارند تا در
، نخواهد شد ، او نقشه كشيده بود  نچهآبه هيچ عنوان شبيه آينده  اصل كه دهد و به اين

كرد  روشنفكر و توانا و سازش ناپذيري كه هميشه خيال ميآدم  آن خودش چرا كه. بينديشد 
  . فردي جايز الخطا و نااليق و به طور حقارت آميزي زنانه بود بلكه. نبود ، باشد 

بينديشد و كناره آن  تواند به نمي اي بود و پس از مدتي ديد كه ديگر دورنماي دلتنگ كننده
كه تنها حرارت و سردردهايش واقعي بوده و ديروز و  دنياي مبهم ، گيري از اين شبه
اما اگر چه كليتون و عمويش از عدم  . رسيد ساده تر به نظر مي، نداشتند  فرداهايش اهميتي

 مي سوده بودند و بسيار به خواسته اش براي تنهايي احترامآپيشرفت اپيدمي  عالقه اش به
دانست كه نگذارد هيروي  اوليويا اين را وظيفه خود مي . اوليويا چنين نبود ولي، گذاشتند 

تواند نسبت  تزلزل و سستي شود و مطمئن بود كه چنان دختر خيرخواهي نمي عزيزش دچار
 همانطور كه خودش هم نبود بي عالقه باشد ،آن  ناراحت كننده شهر و بدبختي مردم به مسائل

 توجه نداشت و اگر جوابي مي اصالًيا  كه هيرو به صحبتهاي او توجه كمي داشت ، لاين اص .
داد و نشانه عدم ميلش به  نظرش را تغيير نمي مطمئناً كلمات تك سيالبي بيرنگي بود ، داد با
 بالخره هم يك حرف اوليويا بود كه هيرو را از بي حسي بيمار گونه اش درآورد و. نبود  كمك

 خوش باورانه فكر كرده موجب شد به گونه اي رفتار كند كه عمو و نامزدش ، يك بار ديگر
  . بودند بخشي از گذشته بوده و ديگر به پايان رسيده است

كند و گفته كه نيمي  پسر عمويي دارد كه در دژ كار مي، مستخدم ما  پسرك: اوليويا گفته بود 
رده و بقيه زنداني ها را به امان خدا رها كرده اند و نگهبانان هم فرار ك همرد از زندانيان اروپا

كه  حتي آنهايي فرار نمايند ،آنها  كنم همه فكر مي . كه خودشان راهي براي گريز پيدا كنند اند
به  فكر كردن .مگر اينكه هنوز درهاي سلول رويشان قفل باشد  بيماري را نگرفته باشند ،

 همردالبته اگر نمرده باشد يا حتي  ك است ،هنوز آنجاست وحشتنا، فراست  مرد ،آن  اينكه
  ! باشد

به همراه  اوليويا به شدت لرزيد و شيشه كوچك نمك بويايي اش را كه اين اواخر هميشه
  . در آورد داشت ،



يك بار ديگر ابرهاي باران  چون، ولي روز تاريك شده بود  ساعت بسختي دوازده ظهر بود ،
 ... بر زمين پاشيدهآرامي  كنون اولين قطرات بهآسمان روشن را فراگرفته و ا زا ،
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را بپذيرد و از فرامين  ، انجام گرفته مي كند و حرف عمو نات را مبني بر اينكه هركار ممكن... 

به دژ مي رفت و ناگهان  ولي او مي دانست كه بايد . دوري گزيندآن  كلي اطاعت كرده و از
،  تدريجي روري فراست را ، چون نمي توانست تصور مرگ تاو بايد مي رف ... فهميد كه چرا
  ... حتي فكر مرگ او را . ، بنمايد در محبس

رفت و پيشاني اش را به خنكي خوشايند شيشه ي خيس چسباند و  هيرو به سمت پنجره
  . نمود شروع به كشيدن نقشه

كه مبني بر  عالمتي، اما چون هيچ  مستخدمين دستور داشتند كه مانع خروج او از خانه شوند
سست شده  در انجام وظيفه ي خودآنها  ، پس قصد انجام چنين كاري باشد نشان نداده بود

حداكثر دو دقيقه  . كار ساده اي بود كه دربان را براي چند دقيقه از سرسرا خارج كند . بودند
داشت و گرچه بود را  ، كه فريده برايش تهيه كرده او هنوز لباس عربي سياهي . هم كافي بود

روزي مانع يك زن  هيچ كس در چنين . خفي مي كردم، ولي او را  در زير باران خيس مي شد
كوچك تا كرد و از پله  برگشت و لباس سياه را درآورد و به شكل بسته اي وا . تنها نمي شود
 دربان صداي پايش را . بود خانه تاريك و پر از بوي بخور و صداي باران . ها پايين رفت

، با پريشاني از شنيدن  دقيقه بعد چند . روي پلكان شنيد و نديد كه اول به اتاق پذيرايي رفت
از او مي خواهد برايش يك چراغ  نامش پريد و ديد كه برادرزاده ي ارباب صدايش كرده و

  . برايش به اتاق پذيرايي بياورد بليموآآورده و به كسي بگويد كه يك فنجان چاي سرد با 
چادر سياه را با  . به اتاق بازگشتفوراً  ، به دنبال ماموريت رفت و هيرو ا عجله، ب مرد

، در  بيرون آمدهآرامي  كرد و دوباره به آماده كرده بود به سر قبالًسربندهاي حاشيه دارش كه 
باد به شدت مي وزيد و به لباسش موج مي  . شد را باز نمود و زير باران از كنسولگري خارج

، كه از لباس بر  قطرات خيس آب . مي چسباند را خيس كرده و به تنشآن  انداد و بار
جاده به سيالبي  . غلتيد را حس مي نمود پوستش چكه چكه كرده و از پشتش به پايين مي
 . ، ديدن مسير را مشكل كرده بودند سر راه كثيف و تند تبديل شده بود و ساختمان هاي بلند

، با  ، بچه هايي بودند كه در ميان آب كه بودند ود و عده اي همولي جمعيتي در خيابان ها نب



مي آب  ، مي دويدند و به اطراف حمل مي كرد با خودآب  بي اعتنايي به كثافت هايي كه
كه به سختي در زير بارش شديد باران شنيده مي  مده و با صداي نازكشانآپاشيدند و يا جلو 

  . ، گدايي مي كردند شد
يك در فرو  در سايه ي. كه اشتباه كرده است  عوضي پيچيد و بعد متوجه شد و به خيابانيا

رو ريشه هاي .  آورد كرده و وضعيت خيابان ها را به يادآرام  د خود راررفته ايستاد و سعي ك
بهتر ببيند كه  آن را كناري زد تا.  بودآب  بنده اش ، كه چشمانش را پنهان مي كرد ، خيس

اي به تير عمودي  و غريبه پناهگاه تنها نبودآن  چون در زير . ي خوردناگهان در وحشت تكان
هيرو . خيره شده بود  به او چهارچوب در تكيه داده و با دهاني باز و گشاد و چشماني رميده

دهان باز و متعجب مرد  در حالي كه از و به زير باران بازگشت با عجله روبنده را انداخت
كه  ياردي دور نشده بود ولي هنوز بيست،  د شناخته نشده باشداميدوار بو.  مشوش شده بود
شايد يكي از  .بشناسد  مرد را ، پس او هم بايد اگر مرد او را شناخته باشد به ذهنش رسيد

به دژ راهنمايي كرده و  او را پس مي توانست، ها بود تساكنان خانه دولفينها يا مستخدمان پال
  . كند ن به دژ را غيرضروري مييا شايد خبري به او دهد كه رفت

حركت هم  ، حتي بودآنجا  ، ولي او هنوز مي ترسيد كه مبادا مرد رفته باشد. با عجله برگشت 
چشمان بي احساس همچنان خيره آن  . ، حتي حالت چهره اش هم تغيير ننموده بود نكرده بود

 ز حدقه هاي، ديد كه مگسي روي يكي ا وقتي هيرو براي صدا زدنش خم شد، بودند 
 هيرو ناگهان خود را عقب . چشمانش نشسته و مگس ديگري از دهان باز مرد بيرون آمد

را به آب  ، برگشت و با سرعت دويد و با قدم هايش كشيد گلويش از ترس به هم فشرده شد
، يك بار ديگر اشتباهي  سو پاشيد و تلو تلو خوران از ميان خيابانهاي متروك گذشت هر

 . نمود را پيداآن  ، به طور اتفاقي ، دوباره يك بار ديگر راهش را گم كرد و بعد و بعد پيچيد
بود و كريسي  قديمي ترين ساختمان شهر، دژ . بارها دژ را از بيرون و بدون عالقه ديده بود 

چندين طرح  در حالي كه اوليويا،  ديوارهاي كنگره دارش را رمانتيك توصيف نموده بود
غروبهاي نامعقول  را يكبار در نيمه روز به رنگ سفيد و درآن  ه بود كهكشيدآن  آبرنگ از

اما اكنون هيچ . بود  ، نارنجي يا زرد ليمويي نشان داده متعددي به رنگ هاي صورتي روشن
، ساختماني  ميان باران از دور و در . جنبه ي رمانتيك يا رنگارنگي در موردش وجود نداشت

 الشخور ها در ميان كنگره كه اشكال قوز كرده ي، باز ، ظاهر شد ، با دروازه هاي  تيره رنگ
 كس هم درونش نبود ، ، هيچ هيچ كس در حال نگهباني نبود . شدند هاي ديوارش ديده مي

  . در واقع هيچ كس زنده نبود



كالغي كه داشت از  . زباله ها مخلوط شده بود وها  ، با بوي بد فاضالب بوي سرد فساد
بالهايش را به هم زد و غار غار خشني سر داد كه  ، ناگهان ط تغذيه مي كردچيزي وسط حيا

ناچار شد ساختمان متروك را دور بزند و خود را  . از ترس به تپش انداخت قلب هيرو را
شده و نگهبانان ، زندانيان را رها كرده بودند تا  ، محل فراموش نيستآنجا  راضي كند كه كسي

را مجبور نمود كه نگاهي به اجساد خاك نشده بيندازد كه  او خود .د در سلول هاي بسته بميرن
اما الشخورها زودتر از او رسيده بودند و ديگر از  .نيست آنها  مطمئن شود روري در ميان
 . را تشخيص داد چه برسد به رنگآنها  مذكر بودن يامونث بودن بقاياي اجساد حتي نمي شد

؟ مي توانست  ، سفيد يا زرد ي زشت ديده مي شديان بقاياپريده در مي دسته اي از موي رنگ
هيرو  .خورده از نژاد انگلوساكسون آفتاب  ، يا بلوندايلم شده از گذر  موي سفيد . هر دو باشد

  . ، هرگز نخواهم فهميد و ناگهان حالش به هم خورد نخواهم فهميد هرگز : انديشيد
نمود ، كم كم سبك تر مي شد و او مي توانست افتاده بود و وقتي دژ را ترك  باران از شدت
 بخوبي مي دانست كه چه چيزي . امواج و فرياد مرغ هاي ماهي خوار را بشنود صداي غرش

بيشتر از  .سراپا خيس شده بود و بشدت مي لرزيد  . را به جزيره آورده است همه پرندهآن 
 ي دند و همچون اتاقهاي در بسته، چرا كه باد و باران هر دو گرم بو بود تا سرما حالت تهوع

 . داشتند ، بوي بد مرگ را به همراه كنسولگري كه پر از بوي ناخوش آيند بخور دكتر گيلي بود
مسئول سردردها و بي آنها  بخورها به نظرش تنفرآور آمده و به خود قبوالنده بود كهآن  بوي

اما ، يماري را ترجيح مي دهد ب خوابي و بي اشتهايي اش هستند و گفته بود كه خطر ابتال به
، بلكه براي اين بوده  نسوزانده اند را براي جلوگيري از بيماريآنها  اصالًاكنون مي فهميد كه 

دقت بيشتري به حرف هاي اوليويا گوش داده  ، و اينكه اگر با كه بوي بد مرگ را از بين ببرند
خود را در امنيت  . بود كه نشنيده بودمطالب زيادي  . ، اين را مي فهميد و ايراد نمي گرفت بود

در مقابل هواي آلوده ي شهر ميله داشتند و  كنسولگري راحت عمويش كه پنجره هايش
مرده  .، حبس كرده بود  اكنون مي بيند را نبيند ود و آنچهردرهايش قفل بودند كه او بيرون ن

  ... الشه خوار و بچه ها هاي خاك نشده ، كركسها و كالغ هاي
 ، بسختي متوجه بچه ها شد ، گذشت در سر راهش به دژ ، كه با عجله از ميان آبها مي هيرو

، غيرممكن بود كه  كشيد زمين مي ولي اكنون ديگر پاهايش را از زور خستگي به آهستگي بر
بچه هاي گرسنه اي كه در ميان  . بودند در اطرافشآنها  يك دوجين از . نشودآنها  متوجه ي

 ، بلكه به دنبال غذا بودند بازي نمي كردند شده از گنداب روها براي تفريح كثافت هاي جاري
 . ور بود مي قاپيدند و حريصانه مي بلعيدند غوطهآب  هر تكه از كثافتي را كه رويآنها  .



 درهاي بسته قوز كرده بودند و يا ضعيفتر از كه هق هق كنان كنار يموجودات كوچك بي كس
  . كنند كت و يا حتي گريهبودند كه بخواهند حرآن 

ضعيف  سگ الغر وحشي اي را ديد كه جسمي را از ميان جاده بو مي كشد و وقتي صداي
غرق شده  با ترس متوجه شد كه نوزاد نيمه .، خر خر كنان به عقب جهيد آمد درآن  شيوني از

ه جلو سرعت ب با . نموده است رآمده و پشت توده اي از زباله گيآب  اي است كه با جريان
كه كمي آنطرف تر  ، ، و حتي كوچكتر از قبلي ، متوجه نوزادي ديگر را قاپيد و بعدآن  پريد و

  ... و يكي ديگر هم ... افتاده بود شد
بلكه سه  ، سرسراي كنسولگري ايستاده بود ، در حالي كه نه يكي بيست دقيقه بعد ، هيرو در

برهنه و يك كودك شش ساله قحطي زده دوجين نوپاي گرسنه و  نوزاد در آغوش داشت و نيم
كودك هم نوزادي در آغوش آن  خود . او را همراهي مي كردند ، كه چون اسكلتي متحرك بود
، زيرا دربان در ابتدا  غيبتش تازه كشف شده بود . درگريه مي ك داشت كه با سر و صداي زياد

ه به در اتاقش زده بود و ديده به اتاقش باز گشته است و فقط وقتي فريد خيال نموده بود كه او
  . ، تحقيق كرده و متوجه شدند كه در جلويي عمارت قفل نيست خاليست بود كه اتاق

و صداست كه همه با  ، ديد كه سرسرا پر از جمعيت عصباني و پر سر شد وقتي هيرو وارد
از شهر گرفت دربان كه او را به جاي زني درمانده  . شدند و او را نشناختند ديدنش به او خيره

 به او نزديك اصالً، ولي  را ترك نمايدآنجا  فوراً عصبانيت سرش داد زد و دستور داد كه ، با
 گويي او خود وباي، نشد و ساير مستخدمين هم با عجله به دورترين بخش سرسرا پناه بردند 

هم  انزمآن  يك دقيقه تمام طول كشيد كه همه فهميدند او كيست و حتي در . سياه مي باشد
كنار  ، چرا كه بازوانش پر از بچه بود و نمي توانست روبنده اش را باورش برايشان سخت بود

احمقانه  اين چه كلك! ... هيرو : و گفت دباالخره عمويش با خشم رو بنده اش را دري . زند
  ؟ اي است
 فته بوديدره اي ر كدام جهنم ؟ چطور رفتي بيرون : خروشيد ، ، چون طوفاني سهمگين كليتون

خيال كرده اي چه !  بيرون بچه هاي لعنتي را بگذازآن  ... ؟ فكر مي كردم كه به تو گفته بودم
  ؟ غلطي مي كني

، مجبور  رفتم بايد بيرون مي. كلي  ، بگيرم نتوانستم جلوي خودم را: هيرو البه كنان گفت 
 صورتي سخت فرمان داد عمويش با ... گفت ، اوليويا ، شما كه متوجه هستيد عمو جان . بودم

،  توان به تو اعتماد كرد كه از خانه فرار نكني ، بر من مسلم شد كه نمي فورا برگرد به اتاقت :
  . بمانيآنجا  در پس بهتر است براي بقيه ي مدت اقامتت



  ... بچه ها ... توانم نمي-
ي كه پيدايشان كرده داده شود و بايد به همانجايآنها  به مراقبت مي كنم كه چيزي براي خوردن-

  . اي برگردند
آنها  ، والدينشان مرده اند و كسي نيست كه از جايي براي رفتن ندارندآنها  ، جان اما عمو-

كلي تو نمي !  عمو نات ، خواهش مي كنم . ، دارند از گرسنگي تلف مي شوند نمايد مراقبت
  ؟ فريده كجاست!  فريده!  ... تواني

كه در  ميان مستخدمين ، فريده را در عمويش سرك مي كشيد او كه از پشت هيكل تنومند
لطفا !  اوه تو اينجايي : گفت با بغضي از شكرگذاري . انتهاي سرسرا ايستاده بودند مشاهده كرد

  ... و كمي شير گرم كن و يكي از اين بچه ها را قبل از اينكه از دستم بيفتند بگير
در اثر آگاهي از خطر چون  ده بود و صدايشفريده، در حالي كه چشمانش از ترس گشاد ش

مادرشان از مريضي مرده  ... زنم نمي دست! نه بي بي :  جيغ گشته بود ، با شتاب پاسخ داد
ساير مستخدمان هم مثل !  ببرشانفوراً  ، ببر ! اينجا مي ميرند نياورشانحتماً  اينها هم ... است

در حالي كه كنار در متصل به آشپزخانه جمع  انداخته و ، سر و صدا راه يك دسته غاز ترسيده
، حدقه چشمانشان در صورت هاي تيره و ترسيده شان به  كردند ، از او پشتيباني شده بودند

  . سفيدي مي زد
 . ديوانه باشي كه اين بچه ها را به اينجا آورده اي كامالً، بايد  راست مي گويد:  كلي گفت

مستخدمان  را به خانه آوردي و انتظار داريآنها  اين وجود با . وبا داشته باشندآنها  هم شايد
  ... مراقبت نمايندآنها  از

  ! نه مراقبت مي كنيم و نه دست مي زنيم ! كنيم ، مراقبت نمي نه :فريده جيغي زد و گريست 
  . فورا ...بروند ، بايد فورا بيني مي-
  . خواهم رفتآنها  پس من هم با : هيرو گفت-
ن زماني رسيده كه تو دقيقا همان كاري ال، ا چنين كاري نمي كني هيچ هم: زد عمويش فرياد -

  . بچه ها را زمين بگذار و به اتاقت برگردآن  . انجام خوهي داد كه به تو گفته شده را
  . توانيد مجبورم كنيد ، نمي نمي گذارم-
درست همين  : از در بست ؟ و به سرعت راه هيرو را براي خروج نمي توانيم :كلي گفت -

 ، يا تصميمت را بگيري كه ، به تو تنها يك دقيقه فرصت مي دهم جاست كه اشتباه مي كني
  . مستخدمان ترتيب مي دهم به به طبقه ي باال ميروي و يا يك نمايش مجاني برايآرام 



سنه ، نمي بيني كه گر را بيرون كنيمآنها  كلي ما نمي توانيم  : هيرو ديوانه وار دليل مي آورد-
  . كنيم بايد كاري ... مي ميرندآنها  ؟ هستند

  . غذا داده خواهد شدآنها  شنيدي كه عمويت گفت به-
 ، يا حتي بيست وعده ... ، يا دو وعده ، يك وعده غذا كه فايده اي ندارد نيست ولي اين كافي-

آنها  ؟ ازيمشاندارد كه به هر كدام قطعه اي نان دهيم و دوباره به خيابان ها بيند چه فايده اي
  ... ، آنها كسي نياز دارند كه مراقبشان باشد به
، قبل از  بفرستشان بروندفوراً  ، زنيم ، نه دست مي كنيم نه مراقبت مي : فريده به تندي گفت-

  . اينكه همه اينجا بميريم
  . سي ثانيه-
آنها  م ازخود ، من ، باغ خانه ي تابستاني كه هست عمو جان ...! ، خواهش مي كنم كلي-

  ... من ... مراقبت مي كنم
خودت خوب  . به فكر مستخدمان هم باشم من بايد . ، ولي غيرممكن است متاسفم هيرو-

 انجام دهد ، و بعدآنها  تدبيري براي مراقبت از ، ولي شايد بتوانيم سلطان را وادار نماييم ميداني
... 

، خواهش مي كنم ،  ينها خيلي كوچك اند، ا خيلي دير مي شود براي اينها! ولي دير مي شود -
  . عمو نات

  . چهل ثانيه : گفت كلي با سنگدلي-
  ... مگر نمي بيني ... ، خواهش مي كنم اوه كلي-

اما  . كرده بودند كه در عمارت باز مانده است و صداي قدم ها را هم نشنيدند آنها هم فراموش
، ايستاده و از  ، پشت كليتون چوب دركسي كه در چهار. بود آنجا  ديگري هم ، كس ناگهان

، زانو زده بود و بچه هاي گيج  به دختري كه با لباسهاي خيس چسبانكليتون  كنار شانه هاي
 . ، نگاه مي كرد در بغل داشت استخواني را

، بلكه تنها نشانه اي از  شكرگذاري هيرو با بغضي كه نه حالت تعجب داشت و نه ! روري-
  . بكن ، يه كاري روري : ادامه دادآسودگي كامل بود ، 

  ؟ ، ولي چه كاريحتماً  : كاپيتان اموري فراست با مهرباني گفت
، در حاليكه در لباس هاي خيس تلو تلو مي خورد و  نفرت چرخي زد و هيرو كلينتون با

  . ، دويد و از كنارش رد شد ترسيده اش دنبالش مي كردند تحت الحمايه هاي



، ولي اينها بايد به يك جايي بروند و اگر  را اينجا نگه دارم بچه ها مي گويند نمي توانم-
، هيچكس برايشان اهميتي قائل نيست و  ، چون كسي را ندارند ندرمي ميحتماً  رهايشان كنم

  ... توانم من نمي ...نمي توانند 
مي  عالقگي نگه ، در حالي كه يكي از بچه ها را در آغوش لرزانش مي گرفت و با بي روري

نمود كه متانت خود  هيرو مكثي كرد و نفسي لرزان كشيد و تالش . مراقب باش : داشت ، گفت
ديد كه راهش توسط  ، قدمي به سمت هيرو برداشت و ناگهان ، با سرعت كليتون . را حفظ كند

كليتون كه .  مراقب بچه باش:  كاپيتان فراست با سردي گفت . بازويي پوالدين بسته شده است
، با زمزمه  ي رنگ ها مي شد ش ديگر از غضب سرخ نبود ، بلكه مجموعه اي از همهصورت

 بود كه به او قول داده اي گفتهادواردز  ؟ ؟ چه مي خواهي اينجا چه مي كني : اي خشن گفت
  ! امكان ندارد كه تو را آزاد كرده باشند ...
فل كنند و بعد همه فرار ، ولي فراموش كردند كه در سلول را ق كاري نداشتند قصد چنين-

  . نهايتا فرقي با آزادسازي نداشت . را ترك نمودند كردند و دژ
 . اگر حرفي براي گفتن به من داري بزن و برو بيرون:  كليتون با همان صداي خفه گفت

براي ديدن تو به اينجا  اصالً،  چيزي ندارم كه به تو بگويم ؟ منظورت در مورد زهره است-
  . نيامده ام

برايمان  اصالًفكر مي كنم  : به تندي توسط ناپدري اش قطع شدكليتون  حرف ؟... پس چرا-
 ، ولي اگر ببيني اهميت ندارد كه چرا اينجايي يا چطور آمده اي و يا چه كسي را مي خواهي

  . كنم ، نگهبانان را صدا مي از اينجا خارج نشويفوراً 
 . باقي مانده باشدآنها  كر نمي كنم كسي از؟ ف كدام نگهبانان را:  پرسيد روري مؤدبانه

سفيدپوست در شهر باقي مانده است كه با خوشحالي آنقدر  هنوز!  حساب نمي كنمآنها  روي-
 . اينجا را ترك نماييفوراً  پس به تو نصيحت مي كنم كه . شوند متحد

  ؟ مي آيي هيرو با من. قربان حتماً -
داد و ضربه  و روري هم با همان تندي جاخاليي پرتاب شد رمشت كلي بسرعت به سوي رو

را سريع به  در لحظه بعد كنسول محكم بازوي نايسري اش را گرفته بود و او . را دفع نمود
دهاني باز در  بعد برگشت و مستخدمان را كه با چشماني گرد و!  كافي است كلي : عقب كشيد

طور خالصه  به . سرشان بسته شدوقتي در پشت  . انتهاي سرسرا ايستاده بودند مرخص نمود
حاال از !  يا در مقابل هيچ كس ...من هيچ نزاعي در مقابل مستخدمانم نمي خواهم :  گفت

  . ، فراست اينجا برو بيرون



  ؟ خب هيرو:  روري پرسيد
  ؟ بياورم را مي توانم بچه ها-
  . اتاق كه زياد داريم!  چرا كه نه-

 . صدايش خفه شد ...من !  به تو اجازه نمي دهم ... تواني تو نمي! هيرو :  كلي فرياد زد
   . حرفي بر سر رفتن او نيست اصالً. ساكت باش كلي :  كنسول با لحني برنده گفت

نتوانست  ...اميدوار بودم !  خيلي خيلي متأسفم ، متأسفم عموجان. چرا هست :  هيرو گفت
جه شدكه خطوط عاجزانه صورت تكان داد و متو سرش را با ناتواني و افسوس . ادامه دهد

  . عمويش بشدت عميق شد
ولي اخيراً بيش از اندازه تحمل كرده و ديگر كاسه صبرش ،  صبوري بود آقاي هوليس مرد

، به سن قانوني رسيده اي و آنگونه كه در  بسيار خب:  آرامي و سردي گفت به . لبريز شده بود
،  اما به تو مي گويم هيرو، ودت هستي ، خانم خ مشكالت ثابت كرده اي بعضي از مسائل و

، دستهايم را از تو مي شويم و  بروي ديگر به اين خانه برنمي گردي برده فروشآن  اگر با
  ؟ آيا روشن هست . نخواهم داشت ديگر كاري با تو

  . من متأسفم ...، من  نات عمو هبل-
  . خداحافظ . ، اسبابهايت را برايت خواهم فرستاد همينطور من هم-
  . خداحافظ عمو نات-

:  خود را از دستهاي ناپدري اش خالص كرد و براي گرفتن هيرو حمله نمود و داد زد كلي
كه مي آنقدر  ، مشت . كه روري دخالت كرده او را به كناري زد و مشتي حواله او نمود ... هيرو

بايد  داشت كهاما او حسابي  . آغوش داشت مانع شد چون بچه اي كه در . توانست محكم نبود
اتاق پذيرايي  كليتون به كنار ديوار پرتاب شد و با صورت در كنار آستانه در . تصفيه مي كرد
وقتش . بيا هيرو  ... بودم اين را به تو بدهكار:  روري ، با خونسردي گفت . به زمين افتاد
خارج شدند و باران با هم  خم شد و يكي از نوپايان گريان را برداشت و زير . است كه برويم

 . را دنبال كردندآنها  بچه ها با گيجي و مطيعانه
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  می  و ل  



مثل اينكه :  كرد گفتي ، در حاليكه موشكافانه مهمان خيسش را بررسي م كاپيتان فراست
 ، ا رسيدن لوازمت، داهيلي ت لباسها را درآوريآن  بهتر است فورا. تكرار مي شود  تاريخ

  . دهد لباسهاي خشكي به تو قرض مي
اكثريت افراد خانه چندان از دورنماي  آنها يك بار ديگر در خانه دولفينها بودند و گرچه

ولي فرمان كاپيتان كه ، باشند راضي نبودند  نگهداري بچه هاي گرسته كه شايد آلوده به وبا
آنها  حمايت مي شد ، بر بي ميلي، ستود  ميكه عمل به كار خير را ، توسط نص صريح قرآن 

اطعام گرسنگان و  . چيز در دست خداست تاييد كنان گفته بود همهرئلوب  حاجي . فائق آمد
چرا ، اين روش مرگمان باشد و اكنون بميريم  اگر قضا بر اين باشد كه. يتيمان كار خيري است 

به بچه ها غذا دادند و پيامي ) كنيز(؟ هللا  بيندازيم بايد خود را بر سر آنچه مقدر شده به دردسر
.  دتا شير بيشتري براي ذخيره كردن بخر جمعه بيرون رفت براي دكتر كيلي فرستاده شد و

طبقه باال كه كاسكوي سفيد همچنان روي ميله نقره اش  هيرو و كاپيتان فراست در اتاق
وقار و بزرگ تبديل شده و روي  ايراني كه اكنون به گربه اي با خودنمايي مي كرد و بچه گربه

  . شدند كوسن خوابيده بود تنها
كه از  متوجه خيسي لباسش نشده بود ولي اكنون به استخرياصالً  هيرو طي ساعات گذشته

نگاهي  آبهاي چكيده شده لباسش روي فرش ايجاد شده بود و بعد به لباسهاي خود روري
 . ه خيس استمان اندازهلباسهاي خودت هم به : انداخت و گفت 

  ؟ آخرين باري كه غذا خورده اي كي بوده است.  بله هستند-
  ؟ چطور، فكر مي كنم ،  ، ظهر نمي دانم:  هيرو تكاني خود و گفت

نبايد جا مي اصالً .  تو نيست برازندهاصالً .  تقريبا به الغري همان بچه ها به نظر مي آيي -
زن عمو و دخترعمويت و  نه رفتار كني و باشده عاقالكه نمي شد براي يك بار هم . ماندي 

  ؟ بقيه بروي
ون ي به او انداخت و بعد بدهمختصرا نگا هيرو چشمانش را از لكه نم روي فرش بلند كرد و

هيرو حرفي زده باشد در پاسخش گفت  روري به تندي مثل اينكه. جواب نگاهش را برگرفت 
 نخوردم احتياجي نيست به هيچ دردي:  گفت سردي هيرو با . مي دانم و عميقا از تو متشكرم: 
. 
  . ولي تالش است كه اهميت دارد،  شايد نتيجه اي نداشت. اينطوري حرف نزن -

  ؟ براي چه كسي: هيرو به تلخي گفت 



. خودت زندگي كني با تو كسي هستي كه بايد ! البته چه كسي غير از خودت  . براي خودت-
چه هايي كه جمع كرده اي در عرض يك هفته به هر بآن  گفت كه تمام اگر كسي به تو مي

  ؟ كردي كردي ، يا شايد هم مي را همانجا رها ميآنها  نمي كنم حال خواهند مرد فكر
  . ميرند هم نميآنها  نه و-
  ... بايد اين مطلب را قبول كني و اگر مردند. شايد بميرند -

 صدحتماً  فقط گرسنه اند، بيمار نيستند آنها  . نمي ميرند ، نمي ميرند: تندي ، گريست  اهيرو ب

  ... توانستيم اگر فقط مي ... هزاران تن. بچه ديگر مثل اينها وجود دارند 
بايد مي دانستم كه مصيبت !  نگو: كنان دستي به نشانه اعتراض بلند كرد و گفت  روري خنده

تو اخطار مي كنم  به . برو قبل از اينكه سينه پهلو كني يك لباس خشك بپوش . است در راه
من دست تنها . پرت مي كنم  دستم بيمار شوي تمام تحت الحمايه هايت را به خيابان اگر روي
چشمانش . هيرو براي مدتي طوالني به او خيره شد  . اداره يك يتيمخانه را ندارم توانايي
 خشنده ورا جوان و درآن  و دوبارهآمد  بعد رنگ به صورت سفيدش . پر از سوال بود گشاد و
متشكرم و چنان لبخند زد كه گويي يكه هديه :  نفسي به آسودگي كشيد و گفت . كرد زنده

  . اي گرفته است افسانه
روري هم ديگر  خندبل، وقتي پرده پشت سرش افتاد و صداي قدمهايش در ايوان محو گشت 

  . چيزي بيش از سايه اي از تبسم نبود
مي آن  مي ديد كه سالها بود با تالش ازاي عاطفي  در تله روري از اينكه باالخره خود را

 مصون است پايان مي دادآن اينكه از  تصوراتش مبني بر دستپاچه شده بود و اين به، گريخت 
به قول  يكي از آخرين زنهايي در دنيا كه! هيرو هوليس  توسط هم در ميان همه مردم ،آن . 

او  . بود كه ناآگاهانه گرفتار شده دليل بودبه همين  احتماالًكه  . خودش چنگي به دل ميزد
موردش فكر  گرچه طي هفته هاي پيش زياد در . مدن اين حس را هم متوجه نشده بودآحتي 

 را پذيرفته بودآن  و . ولي هميشه به گونه كسي بود كه ديگر هرگز او را نخواهد ديد، كرده بود 
نموده بود و او افسوس  ه غيرقابل دسترسبود كه هيرو را بخشي از گذشتآن  قطعيتي در مورد .

 بزودي به پايان ميظاهراً  بعالوه زندگي خودش . كرد خورد و انديشه بيهوده نمي بيهوده نمي
اند كه هيرو را به محل امني از  ترتيبي داده دان يا خانواده هيرو ، رسيد و مطمئن بود كه كسي ،

،  شد كه به خودش مربوط ميآنجا  و اين تارسيد  او با امنيت به وطنش مي . بفرستند اروپا
  . پايان ماجرا بوده و براي هردويشان بهتر بود



نداشت و ، را  مبني بر اينكه هيرو هنوز در زنگبار است ، ، آمادگي شنيدن خبر باتي اصالًاو 
درست مثل اين بود كه  . بودآن  آماده عكس العمل خشونت آميز خودش نسبت به ،آن  كمتر از
پس از گذشتن اولين  . ضربه محكمي به صورتش زده باشد انگيزه يا اخطار قبلي ، دونكسي ب

هوليسها و  كليتون ، دان ، شوك به خشمي بر باتي ،،  ارادگي ناشي از ناباوري لحظات بي
تبديل شد كه به هيرو اجازه ماندن داده بودند و برخود هيرو كه اينقدر احمقانه ادواردز  سرهنگ
  . و اصرار به ماندن نموده بودكرده  لجاجت
عوض كرده و  دژ را ترك نمود ،آنها  كه با پاره اي يدر خانه ماند كه لباسهاآنقدر  بسختي

خواهد  دانست كه مي تنها مي . كرده بود بدون هيچ ايده واضحي به سمت كنسولگري حركت
باز عمارت وارد  ز درتنها وقتي كه ا . كند مي چه فكري در موردشاندقيقاً  بگويد كهآنها  به

ديگر به طور مصيبت باري درگير خيرخواهي ديد  شد و او را سراپا خيس و درمانده و يك بار
از نظر ظاهري تطميع كننده  اصالًشايد چون  . دارد درك كرد كه هيرو برايش چه مفهومي ،

هم اهميتي  لحظه فهميد كه هرگزآن  و در كرد ، نمي قيافه اش برايش فرقي اصالًولي  نبود ،
  . نخواهد داشت

 لحظه فهميد خشم كوري كه او را وادار به دزديدن هيرو نمود ،آن  در ، كشف خوشايندي نبود
حسادت به كليتون مايو كه  . بلكه ريشه در حسادت داشته است نداشت ، ربطي به زهره اصالً

حداقل بايد دست  شد و اگراين امكان نداشت ، ازدواجش با هيرو مي نحوي مانع بايد به هر
  . باشد دوم او را داشته

انداخت و رفت كه  بعد فيلسوفانه شانه هايش را باال.  ايد ديوانه شده باشمب: ي انديشيد ررو
بزودي بچه هاي  احتماالًيك بار ديگر لباسهاي خيسش را عوض كند و به رئلوب خبر دهد 

 شايد اگر مي . شود دادهنها آ پس بايد ترتيباتي براي اقامت شوند ، ديگري هم اضافه مي
 كرد فيلسوفانه فكر مي در موردش كمتر دانست كه در واقع خود را درگير چه ماجرايي كرده ،

 روز بعد از مرد و يكي ديگر ، روز بعد اولين نوزادي كه هيرو گرفته بود ، يكي از بچه ها ، ...
ساكنان خانه  ه وبا نداشت ،ب و غفلت بود و ربطي مربوط به گرسنگيآنها  اما چون مرگ. آن 

يك دوجين نوپاي ديگر به گروه  زمان حداقلآن  به هر حال تا . دولفينها بي جهت نترسيدند
  . بودند هم اضافه شده، از دو تا شش ساله  واره ،آاول و بيست بچه 

،  دتنها قول ياري دا زد و نه سرآنها  اولين فرصت به باتي خبر را براي دكتر كيلي برد و او در
خانه اي متروك در  شيون كنان درآنها  ي به زور يك ماهه آورد كهوبلكه با خود يك دوقول

 چه كنم ،آنها  دانستم با نمي:  او اقرار كرد . يافته بود ند ،ده بومردكنار جسد والدينشان كه 



بذاقي و گلوي گرفته در حالتي  چون همسرم كه حالش خوب نيست با كوركها و ورم غدد
را آنها  همه تهديد كردند كه اگر مستخدمانم . كه بتواند از بچه هاي كوچك مراقبت كندنيست 

  . دعا كردم تو را روند وقتي اين خبر را شنيدم ، مي به خانه ببرم ،
  . باشدباتي كنم خلي از دستم عص فكر مي .ولي عمو نات نكرد  :با غم گفت  هيرو ،

پزشك  او يك. د همه جنبه ها را در نظر بگيري باي .كنم  توانم بگويم كه تعجب مي نمي-
 او بالخره . كند باشد كه برايش درك مسئله را مشكل مي نيست و عموي تو و مسئول تو مي

  . يدآ هم راه مي
بفهمد كه چگونه به خاطر  تواند نمي ...كنم  اما فكر نمي! توانستم اين را باور كنم  كاش مي-
  . است منظورم كاپيتان فراست ... ي توانستم به اينجا بيايمررو

متشكرم كه حس عميقاً  اما مطمئن نيستم كه خودم هم بفهمم ، :دكتر كيلي با صداقت اقرار كرد 
 مفيد باشي ، ، تواني اگر حتي براي نجات بخش كوچكي از اين كودكان بدشانس كرده اي مي

فقط بايد  . بكنيم توانيم كار زيادي در مورد بزرگترهايشان نمي . خودش خيلي مهم است
گرچه  بگيرند ، اميدوار باشيم كه از اين واقعه چند درس ابتدايي در مورد اقدامات بهداشتي

جادوگران فرستاده شده  به چنين بالهايي به عنوان مصيبتي كه توسط خدا ياظاهراً  . شك دارم
ايند و هيچ اقدامي نم فراموش ميآينده  آن را تا دفعه نگرند وقتي همه چيز پايان گرفت ، مي ،

و  كنند خواندن دعا كاري كه مي اكنون هم تنها . كنند نميآن  براي جلوگيري از وقوع مجدد
اما ! هايشان را سفيد كنند  صورت ترساندن ارواح شيطاني است و يا اينكه در كردن ترقه براي

نمي كنند ،  فكري براي به خاك سپردن الشه ها همچنان زباله خود را به خيابانها ريخته و
  . بسيار نااميد كننده است

،  ند ، ولي بقيه به غذا و مراقبتمردالبته دو تن از نوزادان  .هيرو نااميد كننده نبود  ولي به نظر
روز  طي سه .پاسخ مناسب داده و در همين مدت كم به نظر گوشت آلودتر به نظر مي آمدند 

شده  خبر پخش. به ساعت بيشتر هم مي شدند تعداد بچه ها به پنجاه تن رسيده بود ، و ساعت 
صدايي كه  بود كه در خانه دلفينها غذا و سر پناه يافت مي شود ، پشت درها از گروه پر سر و

  . براي ورود التماس مي كردند شلوغ شده بود
 .قدر به او اختيار داده نشده بود آن  ها را راه مي داد ، وليآن اگر دست هيرو بود شايد همه

ي فقط مي توانست بچه هايي را كه كوچكتر از ررو .مثل سنگ خارا بود  در اين مورد يررو
 بزرگآدم  بتوانند به تنهايي مقاومت كنند را نگه دارد ، ولي نه والدينشان يا هيچ آني بودند كه
  . ديگري را



 حدي معلوم كني و بايد يك جايي .اگر چنين نكنيم خودمان از دست رفته ايم : ي گفت ررو
بسيار خوب ده  . هر بچه باالي هشت سال بايد خودش مقاومت كند .دورش را خط بكشي 

  ! سال اما اين حداكثر سن است
نمي شود حداقل چند تا از زن ها را هم قبول كنيم ؟ مي توانند در نگهداري : هيرو التماس كرد 
  . كمك كنند ، بدجوري به كمك نياز داريم از بچه ها به ما

و توسط رئلوب و خدمه اش هم پشتيباني  .نداد  لب را قبول داشت ، ولي اجازهي اين مطررو
بقبوالنند كه تنها بچه هاي كوچك راه داده مي شوند و بقيه را  بالخره توانستند به جمعيت .شد 

ي نزد خدمه و اعضاي خانه اش داشت ، رقدرت فرماندهي و احترامي كه رو . پراكنده نمايند
ن ماجرا را طاقت آورده و غير از كمي غر زدن هيچ كدام از كشف اين كه همه اي باعث شد كه

هم  هاآن البته .به پرورشگاهي تبديل كند ، نشوريدند موقتاً  هوليس اجازه دارد خانه را خانم
هم  ها در واقع بدون كمكآن .تالش هيرو را براي نجات فرزند زهره فراموش نكرده بودند 

و  كالسكه خانم پالت راه خود را به سختي از ميان بارانر ديگر با، چون يك  باقي نماندند
گي ربز انددر مقابل خانه دلفينها متوقف شد و اوليويا كردول با چم خيابان هاي تنگ گشود و

  . پياده گشتآن  از
 :را تكان مي داد ، توضيح داد  اوليويا ، در حالي كه رطوبت ، روبان زينتي كاله نامعقولش

 بگويم خيلي از دستت عصباني است و گفت كه كجا رفته اي ، متاسفانه بايد عمويت به من
قيانه اش را خراب خواهد  كامالً چون، بيني كليتون شكسته كه جاي بسي افسوس است ظاهراً 

منظورم بودن تو در اين جاست عزيزم ، نه  هم هيچ اشكالي نداشت ، البته قبالًاما گرچه  .كرد 
بايد يك همراه داشته باشي تا واقعاً  ور دارد ،ضح كه كاپيتان فراست هم اكنون . بيني كليتون

خيلي به كمك نياز داري و حتماً  هر حال ، مي دانم كه خب به ...را كمتر آن  كميظاهراً  فقط
 اصالًبخوابم ، حتي روي زمين هم خوب است ، تو هم  اهميت نمي دهم كه كجا اصالًمن هم 

  .م ، چون من نمي رو ا پس بفرستيفكر نكن كه مي تواني مر
ساده آنقدر  كاري كه در ابتدا هيرو هم خيلي تالش نكرد كه او را پس بفرستد ، چون اهميت

رخ مي  چه فاجعه بزرگي ،خورد  انگاشته بود را كم كم درك مي كرد و اين كه اگر شكست مي
  . داد
اگر شيطونكاشون مريض بشن  نيس ،خانم ، عاقالنه  برنده نمي شي : ي به او اختار داده بودتبا

 .البته اگه اول خونه رو رو سرمون خراب نكنن  .كنند  يا بميرن ، همه شهر شما رو سرزنش مي



اين روشيه كه بهش عمل مي كنن ، چون راه  .تشكر نمي كنه  اگه هم بمونن ، هيچ كس ازتون
  . هايي وحشي ، بت پرست ، فقير و لختي هستنآدم - ديگه اي بلد نيستن

 ي تعريف كرد ، او حتي خنديد و گفت كه باتي يكررو وقتي هيرو حرف هاي باتي را براي
باتي  اما هيرو مي دانست كه .نبايد به او گوش كند  پير بدبين و غرغرو است و هيروآدم 

، پس داليل ديگري هم كه تنها خيرخواهي نبودند ،  اگر چنين بود .حقيقت را گفته است 
اين كار خطرناك هم مثل ساير كارهايش به شكست منتهي  ايد اجازه مي دادوجود داشت كه نب

خوشامد گفت ، چرا كه علي رغم تمام سبك سري هايش مي شد  پس ورود اليويا را ! شود 
آب  پنجره ها باز باشند و .مي كند آشپزخانه تميز نگه داشته شود  به او اعتماد نمود كه مراقبت

هنوز براي اكثريت اهل خانه غير ضروري و بي اهميت بود و  موضوعاتي كه،  جوشيده شود
  . ها نظارت مي شدآن مداوم روي بايد به طور

او نگذشته بود كه دربان خانه دلفينها ،  اوليويا تنها داوطلب نبود ، هنوز يك ساعت از ورود
 رو داشتبدون اعالم قبلي وارد اتاقي شد كه هي مالقاتي ديگري را با چمدانش راه داد و او

  . كف زمين را با حصير مي پوشاندموقتاً 
ادامه  تيسوت ، در حالي كه با عالقه او را مي نگريست ، ترز !پس واقعيت دارد ! چه خوب -

شما چطور  حال .مستخدمينم اطالع دادند كه در اينجا پرورشگاهي تاسيس كرده اي : داد 
  . ينم خيلي الغر شده اياست هيرو ؟ مدت ها از آخرين ديدارمان گذشته و مي ب

 گفت هيرو تالشي نكرد كه تهنيت يا لبخند ترز را پس بدهد بلكه پوست كنده و بدون احساس
  ؟ چه مي خواهيد :
نياز داشته باشيد كه آنها  اگر به ؟ چه چيزي غير از اين. خب كه كمكم را به شما تقديم كنم -

رسم و زبان اين مردم را بهتر از شما ت ، من از كار سخت يا وبا نمي بوضوح مي بينم داريد
  . را انجام دهمآن  كنم تا ، تنها به من بگو مي خواهي چه كاري صحبت مي كنم

خودمان خيلي خوب از  ما. متشكرم ، نمي خواهم هيچ كاري بكني :  سردي گفته هيرو ب
  . عهده امور برمي آييم و احتياجي به كمك نداريم

درك مي كنم ولي آيا اين كامالً  نمي خواهد من اينجا باشم كهاين است كه دلت  منظورت ، آه-
 ، عاقل باش مادموازل ! ؟ البته كه نه غذا مي دهدآنها  اهميت مي دهند كه چه كسي به بچه ها
چون به چشمان خودم مي بينم كه آنچه دربان گفت درست  ، كه اينجا هستم نخواهم رفت حاال
ي در خانه هستند و واضح است كه بزودي بيشتر هم حال حاضر كوچولوهاي زياد در ، است



در چنين موقعيتي نمي تواني به كسي كه حاضر به كمك  ! خيلي خيلي بيشتر . خواهند شد
  ؟ نه مگر ، است پشت كني

  . حق با شماست ، بله:  گفتآرامي  هيرو به
وده كه از او فراموش كرد زماني ب اصالًهيرو  ، گرفتن روز ماند و قبل از پايانآنجا  ترز

، رابطه اش با  كلكش را بر سر اسلحه ها:  را بخشيد خوشش نمي آمده است و همه چيز
خودنمايي و تظاهرش  ، اين ترز جديدي بود . بود هايي كه به غرورش زده كليتون و زخم

گذاشته شده بود و گل سر مد روزش زير تكه  لباسهاي پاريسي اش كنار . فراموش شده بود
خندان و خستگي ناپذير و رام  . پنهان شده بود ، بود ه دهاتي وار به سرش بستهپارچه اي ك
ها يا امور خيريه نداشت ولي براي سازماندهي متولد  ترز هيچ عالقه اي به بچه . نشدني بود
تسلطش به  . بحران با تنبلي در خانه خودش بماند كه در زمان در ذاتش نبود . شده بود

طور مشخص بر زنان خانه قدرت بيشتري از آنچه  ادر مي كرد كه بهزبانهاي محلي او را ق
هم مستخدمين و هم بچه ها از او به گونه اي  . اعمال نمايد ، هيرو مي توانست بدست آورد

ترز به زبانهاي  . نازك قلب تر اطاعت نمي كردند ي مهربانتر واوليوياحساب مي بردند كه از 
 ، يا تحسينشان مي كرد و در بدست آوردن تخت ، كرده لخياوقات تآنها  عربي و سواحيلي با

بازرگانان ثروتمند و  ، شركتهاي اروپايي ، ها ملحفه و لباس اضافي از كنسولگري ، تشك
   . مالكان مختلف جزيره معجزه مي نمود

و  ،جادار ، بزرگ عمارتي چهار طبقه . دلفينها جزو قديمي ترين ساختمانهاي زنگبار بود خانه
 به يك خوابگاه ، زير هر طاق ايوان ، پر شدآن  اما طولي نكشيد كه قدم به قدم ، از اتاق پر

 اما هيرو هنوز . نفري تبديل شد و در حياط چادر زده بودند تا جاي بيشتري فراهم شود چند
 چون دكتر كيلي با بي توجهي در مورد وضعيت وخيم ساكنين شهر آفريقايي ، راضي نشده بود

 طبق آنچه كه شنيده ام: دكتر كيلي گفته بود  . مطالبي تعريف نموده بود، اب آنطرف مرد
اند و  مردهكالً  چون والدين و خانواده هايشان . بسيار بدتر از اينجاستآنجا  وضعيت بچه هاي

برايشان انجام  باشد ولي نمي توانيم كاريآنها  غذا دهد و مراقبآنها  كسي باقي نمانده كه به
  . دهيم
  ؟ نرويمآنجا  چرا خودمان براي آوردنشان به:  و متفكرانه پرسيدهير

اطالعاتي عكس العمل  دكتر كه فراموش كرده بود هيرو چگونه نسبت به چنين ! داي منخ-
نبينم كه چنين كاري كني  تو هم!  به هيچ وجه:  نشان مي دهد ناراحت شده و با وحشت گفت

بدون اينكه براي  . كه بروم فته ام و قصد هم ندارمنرآنجا  من حتي خودم هم به!  خانم جوان



بعالوه . برسيم آن  توانيم به همينطور هم بقدر كافي كار داريم كه نمي، بيشتر برويم كار  شكار
  . خانه را به خطر مي اندازيم تنها بيماري را با خود مي آوريم و جان تمام بچه هاي اين

اگر مرا ببخشيد بايد بگويم چرنديات  عزيزاي آق خب حاال:  هيرو خنديد و با تعجب گفت
خانه در ارتباط مستقيم با وبا  تك تك بچه هاي اين!  از شما تعجب مي كنم . محض است

والدين آنها  چون تمام . اينجا هستند به همين جهت!  بوده اند و خود شما هم اين را مي دانيد
 بعالوه . مراقبت نمايدآنها  ا ندارند كه ازكسي ر و خانواده هايشان را از دست داده اند و اكثرا

هاي شهر سنگي  پس اگر مي توانيم از يتيم . قسمتها ندارد فرقي با بقيهآنجا  وبايمطمئناً 
 ؟ خطر سرايت بيماري كه بچه هاي شهر آفريقايي دريغ كنيم را ازآن  مراقبت نماييم چرا

  ؟ تواند مي،  نمي تواند بيشتر باشدمطمئناً 
روبرو خواهي شد آنها  فكر نمي كنم ولي مناظري كه با، ن يك دكتر بايد بگويم نه به عنوا-

رويد و اين دختر عزيزم  نميآنجا  بسيار وحشتناكتر خواهد بود به همين دليل هيچ كدام شما به
  ! را فراموش كنيآن  و نبينم ! يك دستور است
وضعيت بچه هاي  . موش هم نكردرا فراآن  و . نه دكتر:  فريب آميزي گفت هيرو با فروتني
آنها را به پناهگاه  طرف مرداب كه طبق گفته دكتر كيلي كسي نبود كهآن  كثيف يتيم كوچه هاي

كسي بايد براي  . گرفت در مغزش رسوخ كرده و استراحت را از او ، خانه دولفينها بياورد
مور نمي توانست با الري آنا هوليس هم مثل دان كه هيروآنجا  مي رفت و ازآنها  كمك به

شخص مي بايد آن  پس . كند شانه خاليآن  انداختن مسوليت به عهده ديگران از زير بار
خود مي برد كه هم  گرچه الزم مي شد يكي از زنان خدمتكار را با . خودش مي بود

جرات نكرد . كمك نمايد  راهنمايش باشد و هم در حمل بچه هايي كه نمي توانستند راه بروند
كيلي فهميد كه اگر  چون از عكس العمل دكتر، ديگري صحبت كند  سورد تصميمش با كدر م

علي رغم تصديق  پس نيت خود را مخفي نگه داشت ولي. رد خواهد شد مطمئناً  چنين كند
 هكفكر خودش  طرف مرداب نمي تواند بيشتر باشد وآن  دكتر كه خطر سرايت بيماري در

اين وجود به عنوان  ار دارد وجود ندارد باك روزانه سروآن  چه بامنظره هايي بدتر از آنمطمئناً 
محلول ضدعفوني كننده در  همراه با دوجفت دمپايي را، اقدامي احتياطي دو دست لباس بيرون 

را مي توانستند داخل آنها .  خشكشان نمود، را آبكشي كند آنها  قوي خيس كرد و بدون اينهك
 هاي شهر آفريقايي هم با بچه . دد به منزل عوض نمايندخانه پوشيده و قبل از ورود مج

كنده و مي سوزاندند و  يعني اگر لباس داشتند همه را . درست مثل بقيه بچه ها رفتا مي شد
  . خودشان را در واني از مايع ضد عفوني كننده مي شستند



ابه مستخدمه فمخفيانه همراه با ا . هيرو ديگر وقت تلف نكرد . مقدمات كار آماده شد وقتي
اندامي كه زماني چاق بود ولي اكنون در اثر كار سخت و نگراني به پوستي روي  كوچك
روز مي افتاد آن  از در كناري خارج شد و بعد هر وقت كه به ياد،  تبديل شده بود استخوان
تمام شب  . تپيد و يا اگر خوابش را مي ديد وحشتزه و جيغ زنان از خواب مي پريد قلبش مي

 مي گفت كهرئلوب ،  جا كه در اين زمان از سال بارندگي كم بودنباران باريده بود از آ لقب
 طور غيرقابل روز همچنان گرفته و به، باران بي موقع است ولي گرچه در سحر قطع شد 

 . شدند تحملي داغ بود و اكنون كه باران قطع شده بود جمعيت بيشتري در خيابانها ديده مي
كركره  گرفت اما دامه داشت و مايحتاج زندگي بايد مورد معامله قرار ميزندگي همچنان ا

بلكه  ود و جمعيت ديگر شاد و رنگارنگ نبودندبه و خالي دبسياري از مغازه ها كشيده ش
مرداني  ن وآغير از صداي دست جمعي قر. ترسيده و نگران و اكثر خاموش به نظر مي رسيدند 

، ارمغان دهد  را تاستند بيماري را دور كرده و حياوخدا مي خ كرده و از كه با صداي بلند دعا
تمام ، قبل  چون باران سنگين شب ، خيابانها از هميشه تميزتر بود . ده نمي شديصدايي شن

كرده و زباله ها را  فاضالبها را اليروبي، كثافات را شسته و با سيالب تندي كه ايجاد كرده بود 
رايحه پخش شده بود و  اما شهر بوي مرگ مي داد و اين. بود جمع نموده و به دريا ريخته 

چون هيچ ديوار يا ، كرده بود  عادتآن  بويي بود كه هيرو ديگر به . فرار كردآن  نمي شد از
يل ئدولفينها هم مثل منزل ناتا گرچه در خانه، شود آن  در و پنجره اي نمي توانست مانع

، اما اينجا در فضاي باز خيابان به  بپوشاند تا بو راهوليس بخور و عطر و عود مي سوزاندند 
دستمال ادوكلني شده اي كه روي بيني و  به طوري كه حتي . طرزي تهوع آور مشخص بود

هيرو تالش كرد كه حالت تهوع خود را . سازد  را مقهورآن  دهانش گرفته بود هم نمي توانست
در آنسوي مرداب كه حد فاصل شهر  آفريقايي سركوب كند و با عجله و مصمم به سمت شهر
 وبا در. ، قدم برداشت  آزاد شده قرار گرفته بود سنگي زنگبار از مسكن سياهان و برده هاي

صدها آن  جايي بود كه هنوز شديدا شيوع داشت و بايد در بيشترين تلفات را گرفته بود وآنجا 
اما هيچيك از مطالبي كه ، شهر بسيار بيشتر از بخشهاي بهتر ،  بچه ناتوان وجود داشته باشد

 او را براي مقابله با اين منظره نفرت انگيز و بدبو آماده نكرده، بود  يا تصور نموده، شنيده بود 
  . بود

. مي كندند  زود پر شد و اكنون در حومه شهر قبر، زمينهايي كه براي دفن اجساد كنده بودند 
آمده  نخاك بيرو توسط باران يا سگها از زير چپانده بودندآن  اما اجسادي را كه با عجله در

داراجا كه بر روي مرداب  ه هاي خود را شبانه به پلمردبودند و اكنون سياهان شهر آفريقايي 



، توسط جزر به دريا مي رفت  بعضي از اجساد. مي انداختند آب  قرار گرفته بود برده و در
اما  . كنار مرداب باقي مانده بودند ن در جلگهولي بقيه كه تعدادشان هم زياد بود گنديده و متعف

ك ديگر نمي توانست ادر اينجا خ . بود هيچ، آن  طرفآن  كابوس مرداب در مقايسه با زمين
بود كه  يخاك سرخ و بدبو ميزبان اجساد.  بدنهاي افراد مقيم شهر آفريقايي را مخفي نمايد

جمجمه ، چرا كه در جاي جاي خاك ،  بودند تالش به فرار از گورهاي كم عمق نموده ظاهراً
  . بود اي يا بازو و دستان استخواني از گل بيرون زده

و  اين منظره اي بود كه مي توانست به دانته الهام سرودن بندي ديگر در مورد جهنم را دهد
 ابه را چسبيد و با عجله از جاده گلي كه وجب بهفهيرو چشمانش را بست و محكم بازوي ا

او اغلب در سواري  .ترس ، بريدگي نفس و احساس خفگي مي شد گذشتند  موجبآن  وجب
نشده بود و اكنون آن  اما هرگز نزديك، صبحگاهي اش از كنار شهر آفريقايي گذشته بود  هاي
اينجا  در مقابل، ديدنش مي فهميد كه ناپاكي شهر سنگي كه زماني چقدر او را ترسانيده بود  با

هايي كه  باور كردني نبود كه انسان بتواند در آلودگي برايش.  بهشتي از پاكي و نظم بود
كار نمايد و  را براي خوكهايشان هم نامناسب مي دانستند زندگي كرده وآن  مهاجران اروپايي

بين  ، بدبو هنوز هم هر يك از اين خوكداني هاي بي در و پيكر. فرزندانش را تربيت كند 
پير و ميانسال و جوان در ميان ديوارهاي گلي . داشته بود  چهار تا دوازده تن را در خود نگاه

پوسيده نخل يا حلبي هاي زنگ زده  و سقفهايش كه از برگهايتكه تكه كه پر از شپش بود 
  . لوليدند درهم مي، كرد  پوشيده شده بود و چكه مي

دسته  . دنبودن زمينها پر از كثافت و آشغال بود و كوچه هاي باريك بهتراز كوهي از زباله
كرده و وقتي  موشهاي صحرايي همه جا بوده و بدون ترس در ميان پاي عابرين جست و خيز

دسته هاي  سوسك و. ، دندانهاي تيز خود را نشان مي داند  كسي ضربه اي نثارشان مي كرد
آلونكها پر  ه نيمي ازكهمه جا را بوي وحشتناك مرگ گرفته بود چرا . مگس هم همه جا بود 

تكيه كرد و بدون  ابهفهيرو به بازوي ا . در حال نزاع بودندآن  بود و يا سياهان در از مرده
  . گريه كرد اينكه بتواند جلوي خود را بگيرد استفراغ نمود و از شوك و حالت تهوع

كنار زباله  چون . آنها خيلي زود وارد كوچه پسكوچه هاي وحشناك شهر آفريقايي شدند
و هيرو ايستاد  بودند نوزادي افتاده و مي گريست همرده صاحبانش آلونكي ، در ابتداي شهر ك

،  يافت كه فرياد زده و بلندش كرد كه ناگهان خود را در مركز گروهي تهديدآميز از سياهاني
بچه را از ، مانند سياهي  دستان چنگال. كردند  هل مي دادند و او را متهم به بچه دزدي مي

لباس . اينسو و آنسو كردند  ه كتك زدن او و هل دادنش بهآغوشش قاپيد و ديگران شروع ب



عصبي مي كشيد و سعي مي  ابه جيغهايفدادند در حاليكه ا عربي اش را مي گرفتند و جر مي
زشت كسي صدايش را  ن غوغايآ مورد بي اعتنايي قرارگرفته بود و در، نمود توضيح دهد 

  . نمي شنيد
حفظ كند چوبي محكم در اثر  ود را از ضرباتهيرو دستش را بر سرش گرفته بود كه خ

چهار دست و پا در ميان گلهاي  او كه . برخورد بر شانه اش شكست و او را به زانو در آورد
ابه را ماوراي زوزه جمعيت افيز ر صداي جيغهاي، لگدمال شده افتاده بود و از درد مي ناليد 

اين پايان همه چيز بود و . خواهند شد  مي شنيد و با ترس و ناباوري انديشيد كه هر دو كشته
،  يا در زمين گلي هموار شده زير پل ابه هم در ميان خاكهاي سرخ و وحشتناكافبزودي او 

توانست خون گرمي را كه ي او م . كشيد با قيافه اي بدشكل و غيرقابل تشخيص دراز خواهند
را در سينه اش حبس  وحشانه نفس از بريدگي شانه اش جاري بود ، حس كند و بعد لگدي
براي تنفس ، كور و كر و بدشكل شده  نمود و او را به كناري انداخت كه عاجزانه و در تالش

  . دراز بكشد ، در اثر نقابي از خون دلمه شده و گل مخلوط با آن
را چنان بسرعت آنها  جمعيت فرياد زن شليك شد وآن  صداي گلوله هايي را كه باالي سر وا

را در كوچه اي  او حتي نفهميد كه جمعيت پراكنده شده و او. نشنيد ، وش نمود و ناگهاني خام
دوباره نفس بكشد  تنها وقتي توانست. كنند  متفهن تنها گذارد و بسختي آگاه شد كه بلندش مي

كه جايگزين  كند و صداي خشمگيني بود كه حس كرد كسي دارد گلهاي صورتش را پاك مي
داشت به كسي كه  مثل اينكه روري . شده بود صداي روري است جيغهاي آشفته گروه سياهان

برد  كلماتي كه بكار مي گفت و بيشتر موجبات ناراحتي اش را فراهم كرده بود بد و بيراه مي
درد مي كشيد و نيمه  گرچه حتي در موقعيت كنوني اش كه، براي هيرو ناآشنا بود  كامالً

 حرفهاآن  مشد تما مدتي گذشت تا متوجه. اشت بيهوش بود هيچ شكي در مورد معنايشان ند
  . خطاب به خودش است

حقت :  روري شريرانه گفت. حالش بد شد  ناگهان دوباره هيرو سعي كرد سرش را بلند كند و
  ! خانه بدوش پست و آواره توي فضول زبان دراز كله خشك دست و پا چلفتي. است 

گفتنشان نمي توانستند او را فريب  ات و نه لحنكمي سبكتر شده بود و نه كلم، اما درد و ترس 
ترسي كه او را وادار به گفتن  چون روري هنوز او را در آغوش داشت و هيرو شدت، دهند 

با . بود  بلكه براي او هيرو ترسي كه براي خود نبود. كرد  را حس مي اين حرفها كرده بود
 تالشي براي تجزيه و تحليل هيچفهميدن اين مطلب چنان رضايت غريبي به او دست داد كه 



دوباره بيهوش شد و تا  پس سرش را با خستگي روي شانه هاي روري گذاشت و، نكرد آن 
  . نيامد زماني كه به امنيت خانه دولفينها نرسيدند به هوش

بريدگي روي ،  با عجله فرا خوانده شده بودكه او را به تخت بردند ودكتر كيلي  زاوليويا وتر
سرزنش  اوقات تلخي باند پيچي كرد و پمادي براي كوفتگي ها داد و مدتي او را با اشانه اش ر

، چون  بود شامل مسكني قويحتماً  نمود و باالخره وادارش كرد كه دارويي بدمزه را بنوشد كه
  . بيدار نشد بالفاصله به خواب رفت و تا اواخر روز بعدتقريباً  احساس خواب آلودگي كرد و

،  اوه هيروي عزيزم:  گفت ، لرزان حاليكه با ليواني از چاي غليظ كنارش آمده بود ، در اوليويا
زنها نپرسيده بود كه تو كجا  ، اگر ترز به طور اتفاقي از يكي از فكر كرديم كه كشته شده اي

ربي پوشيده بوديد عحاليكه لباسهاي  ابه درفزن گفت كه با اآن  . كشته مي شديحتماً   هستي،
، به شهر آفريقايي د به فكرت زده باش ولي ترز حتي به خواب هم نمي ديد كه . تيدبيرون رف

،  ، چون خيابانها اين روزها امن نيست مي رفتي ابه بيرونفبا ا اصالًاو گفت كه تو نبايد  . بروي
نبايد از اين قبيل كارها واقعاً  . غارت مي كنند ، آخر مردم همه چيز را منظورم دزدهاست

  . هيرو ، هيانجام د
به من گفته بود كه شايد بعضي باتي  . ، احمقانه بود مي دانم:  عذرخواهانه گفت هيرو، با لحني

واقعيت  اما وقتي از روري پرسيدم كه آيا . آفريقايي ها خيال كنند دارم بچه ها را مي دزدم از
  ؟ كجا رفته ام د كه، از كجا فهميدي ، فقط خنديد و فكر مي كنم فراموش كرده بودم دارد يا نه

كه بزرگترين بخش  ، ابه را شنيده بودف، حرفهاي تو و ا ، به طور اتفاقي يكي از بچه ها -
-و من خيال مي كنم را تشويق به استراق سمع نمايدآنها  نمي تواندآدم  ، گرچه شانست بود

ديگر به لنگرگاه با يكي دو نفر  ، مردي را دوان دوان دنبال كاپيتان فراست فرستاده كه خب ترز
   . تو آمدند و به موقع هم رسيدند بعد او و آقاي پاتر و چند تايي ديگر دنبال . رفته بود

  ؟ ؟ حالش خوب است ابه چظور استاف-
، نسبت به او بسيار خشمگين  اما كاپيتان فراست . را بسختي حتي لمس كرده بودند ، او بله-

 موجود بيچاره از . و چرا نگفته تو چه قصدي داري برويآنجا  چرا به تو اجازه داده به شد كه
  . موقع تا به حال دارد گريه مي كندآن 

  . من مجبورش كردم ، نمي خواست برود اصالًاو  . تقصير او نبود-
   . حرفت را قبول مي كنم كامالً،  مي دانم-

تو بايد به چنين  ؟ چرا اما چرا:  ، ادامه داد گرم وارد مي شدآب  ، در حاليكه با حوله و ترز
  ؟ چرا به ما نگفتي كجا مي روي ؟ كار خطرناكي دست بزني



، با چهره اي خجالت زده  هيرو . شد ، مانعم خواهيد من فكر كردم اگر به كسي بگويم ...من -
  . ، نمي توانستم بگذارم چنين كنيد برويد و يا اينكه اصرار مي كنيد به جاي من:  ادامه داد

،  و هوليسي، موس با عموي بيچاره ات كامالً ، خداي من!  چه حرفها:  فتترز بشكني زد و گ
  . موافق هستم كه مي گويد تو ديوانه اي

را آن  اما دكتر كيلي گفت كه وبا در شهر آفريقايي بدتر از هر جاي ديگر است و مي خواستم-
 ... بتوانيد اصالًما بدتر از هر چيزي است كه ش . با چشمان خودم ببينم و ديدم كه واقعيت دارد

، بايد كاري  ترز مرد، خواهند  باشد كه اگر كاري برايشان نكنيمآنجا  بايد صدها بچه در
  . برايشان انجام دهيم

تو تنها  . ، خيلي زود تحريك مي شوي ، عزيزم تو . را بياوريمآنها  ولي خودمان نبايد!  البته-
ه سويش مي شتابي كه موجبات دردسر و ب،  هدف را مي بيني و بدون مشاهده خطرات راه

ولي سر سردي هم الزم است كه  ، ، قلبت گرم است غصه عده زيادي را فراهم مي آوري
  . آشكاراست تو نداري
البته هيچ يك از  . هم در تخت بماند بقيه روز را ، هيرو مجبور شد علي رغم اعتراضش
و را از تأثير عميقتر ضربات حفظ ا ، لباس سياهش ، چون چينهاي كلفت جراحاتش جدي نبود

، صدمه جدي نديده بود و  اش و كبوديهاي متعدد جداي بريدگي سطحي روي شانه . كرده بود
احساس بيماري كند از تخت بلند شود و با متانت  صبح روز بعد توانست بدون اينكه زياد

ونه اي بود كه لحنش به گ . رفتارش از روري تحمل كند سخنان تهديدآميز و خشني را براي
ها را پذيرفت و  ، توبيخ ، به طرز شايسته ، ولي در عوض كند زماني مي توانست او را عصباني
، بسختي زمزمه نمود كه  تعجب مي كردندحتماً  مي ديدند با تواضعي كه اگر خانواده اش

  . د، بدتر كردن اخالق تند روري بو كه اين رفتارش داشت ولي تنها نتيجه اي . متأسف است
كشته حتماً  ، جداي اين اصل كه اگر به موقع نرسيده بوديم!  باشي معلوم است كه بايد متأسف-

، با اينكه  هم نكرده اي فكرآن  به اصالً، خيال مي كنم  ابه هم بوديفا ، مسئول مرگ مي شدي
تال ، به وبا مب گيرد از كوچه هاي كثيفي كه روزانه جان صدها تن را مي تنششايدبه خاطر گذ

، ولي با اين  مقاومت ندارند و او هم يك زن سياه استآن  هستند كه نسبت به ؟ سياهان شود
  ! كردي كه با تو برود وجود مجبورش

  ... فكر نكردم اصالً،  نبودم متأسفم فقط او را بردم چون راه را بلد بود و من بلد-
تواني فكر كردن را  مي خب هيچ وقت فكر نميكني ،: صحبتش را قطع كرد  روزي وحشيانه ،

 مي تي كه شما رايتوانند مرض را ا زآن جمع يكي يا هر دويتان مي همين االن شروع كني ، از



تا  گويم كه به جرات مي .انداختند گرفته باشيد  دهان ميآب  بر رويتان دادند و زدند و هل مي
بچه شش  يك! واهد بود حقت خواقعاً  اگر مرض را بگيري .مرده اند آنها  االن عده زيادي از

قرار  وري كهزحرامزاده مآن  ت ويومنسبت به عشديداً  من .شود  ساله از تو بهتر سرش مي
  . كنم احساس همدردي مي است با او عروسي كني ،

 ك نفريآن  م بهتر است منردرفت و فكر ك ك نفر بايد ميي:  دفاع كنان اعتراض كرد هيرو ،
  . بنشينم و هيچ كاري نكنم توانستم فقط اينجا نمي .باشم 

با لحني آرامتر گفت  .كرده بود  قسمتي از خشم و بي صبري تركش ي تغيير كرده ،رصورت رو
تو اين . كني  سهم خودت هم كار مي حتي بيشتر از هم نيستي ، تو اينجا نشسته اي و بيكار: 

عهده  از اين قبيل را برمسائلي آينده  شود لطفا در پس مي ولي من ميفهمم ، مردم را نميفهمي ،
  من بگذاري ؟

  . كني ؟ برايشان توضيح بده تا بفهمند مي فكري در موردشواقعاً  كني ؟ مي-
آن  ديد كه رفتار مي . دوباره منقبض شده بود صورتش .كرد  ي ايستاده و به او نگاه ميررو

 . بودشخص خودش چه بر سر هيرو آورده  گروه خشن و كار و زحمت هفته هاي گذشته و
بدن گرد و دوست داشتنيش  . گرفت درد مي ي با نگاه به اوربقدري الغرشده بود كه قلب رو

االن به الغري دستهايش كه از شدت كار  ، كه تمام خطوطش را آنچنان صميمانه به ياد داشت
در آن  خاكستري اش با هاله سياه به دور گشته و چشمان زياد زبر و خشن شده بودند ،

توانست انجام دهد اين  تنها كاري كه مي ناگهان ،آمد  ش به نظر درشت تر ميصورت بيرنگ
 مجبوري اين كارها را انجام دهي ؟ اما مي آيا به خاطر خدا ، هيرو ، :بود كه به او بگويد 

ديروز به اندازه كافي بد  نه دوباره ، .را لمس كند  و اينكه نبايد او دانست كه فايده اي ندارد ،
  . ممكن باشد ، ر از آنچه تصور ميكردبدت .بود 

  ؟ يرتواني رو مي :هيرو دوباره پرسيد 
  . كنم بتوانم فكر مي:  ي تن به قضا داد و گفتررو
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چيز درواقع به همه  ... غذاي بيشتر، شير بيشتر ، ما به تشك بيشتر  : گفت اوليويا ماتم گرفته
منابع خانه دولقينها با سرازير شدن بچه هاي گرسنه ي كوچه هاي .  احتياج داريم، بيشتر 

  . گرفته بود تهديد قرار كثيف پشت مرداب مورد
 : گفت، رويشان دماغش را گرفته بود  و نشسته و كثافت سر كه از بوي بد بچه ها ترز درحالي

  . بيشتر و مايع ضدعفوني و صابون
چادر آن  شكر كه هنوز باغ را داريم كه در را خدا. و اتاق بيشتر  : د و ادامه دادهيرو آهي كشي

  ؟... تواني ترز مي. بزنيم 
به عنوان آن  يا بادبان يا هرچيزي كه بتوان از دهم و رفت كه چادر ترتيبش را مي : ترز گفت

وليس و يك دوجين يل هئاتناآقاي  ، موسيو دوبيل ، ادواردز پناهگاه استفاده نمود از سرهنگ
  . نحو ديگري تهيه نمايد يا به هر يا قرض كند و،  منبع ديگر در شهر درخواست نمايد

 تازه واردين شهر آفريقايي از نظر كثافت و گرسنگي در وضعيت رقت باري بودند و براي اكثر
 همان شب مردند وآنها  بيشتر از يك دوجين . كمك ديگر دير شده بودآنها  عده زيادي از

كه از  اما دكتر كيلي، بسياري هم به گونه اي بودند كه گويي امكان نجات برايشان وجود ندارد 
 ناراضي اصالً، شد  صدا و شلوغ رد مي و ميان ايوان هاي تخت زده شده و اتاق هاي پرسر

ز او ا . داشت بسيار بهتر از آنچه او انتظار، اعالم كرد كه پيشرفت خوبي دارند آنها  نبود و به
اما ، كند  اذيتش نمي اصالًچيزي نيست و  وضعيت جراحات هيرو پرسيد و پاسخ شنيد كه

دكتر  . ديد خوشش نمي آمد از آنچه مي اصالً كرد و دكتر اخيرا به او با توجه بيشتري نگاه مي
سياه و كبود  تبدنش از شدت جراحا دانست كه هيرو به سختي كتك خورده و سراسر مي

البته اين مساله نگرانش  . باشد كرد كه هيچ صدمه داخلي خورده ر نمياما فك، شده است 
به  . را براي هيرو پرت كرده بود بلكه فكر شيوع وبا در شهرسياه بود كه حواسش، نكرده بود 

دكتر كيلي انگيزه اي كه هيرو را وادار به رفتن كرد را درك كرده و ، دوست  عنوان فردي انسان
با روري هم عقيده بود به عالوه كامالً  مورد بي فكري عملش اما در نمود همدردي مي با او
شود از او انتظار داشت كه  دانست نمي رسيد و گرچه مي خوب به نظر نمي اصالًدخترك  حال

توانست نگراني خود را كنار بگذارد و دعا كرد  ولي نمي، چنان تجربه اي خوب باشد  پس از
ياه دور چشمانش در اثر مسئله اي جدي تر از شوك و هره و سايه هاي سچشديد  كه زردي

او با تندي با هيرو صحبت كرد و به او دستور داد كه بيشتر استراحت  . نباشد صدمه سطحي
 هنگام رفتن از خانه كردول خواست مراقبت نمايد كه هيرو حداقل دو ساعت ساعت كند و

  . ها دراز بكشدبعدازظهر



ولي براي نخستين بار هيرو رام . گرچه انتظار مخالفت داشت  اوليويا به وظيفه اش عمل كرد
باعث آسودگي بود  . كرد بيماري مي و بود و احساس درد داغ شزمان تنآن  چون در، شد 

لباس هايش را ، ساختمان با اوليويا و ترز شريك بود  طبقه آخر كه در اتاق كوچكي كه در
ه اي نازك روي خود بيندازد و استراحت فقط ملحف درآورد و خودش را روي تخت كشانده و

درحاليكه كبودي هاي بدنش درد  . داد آزارش مي بريدگي شانه اش به طرزي نامطبوع . كند
نجاتش از دريا در كابين روري در ويراگو گذرانده  كرد به ياد روزهاي مشابهي كه پس از مي

درست مثل حركت كابين كشتي ، اق به نظرش ات . بسيار بدتر،  فقط اينبار بدتر بود. بود افتاد 
در كشتي كوچكي . باز گشته است آنجا  كرد كه دوباره به براي لحظه اي خيال . دوران داشت

  . رفت هند باال و پايين مي كه در طغيان امواج بلند اقيانوس
 او را درحالي يافت كه از درد به خود ميآمد  پنجه پا به اتاق اوليويا كه يك ساعت بعد روي

عرق سردي خيس شده بود كه هيچ ربطي به رطوبت اتاق داغ  صورتش از قطرات . چيدپي
 روي انگشتانش كليد كرده بود كه فرياد نزند با چشماني گشاد دندانهايش را به سختي . نداشت

 . ترسيد كه جيغ بكشد ولي حرفي نزد چون مي، اوليويا نگاه كرد  شده از درد و درماندگي به
هم با او بود ولي  برگشت و اين بار ترزفوراً  تقريبا . اتاق بيرون دويد نان ازاوليويا هق هق ك

هيرو با دندانهايي كه به .  او را بلند كرده و فنجاني بر لبانش گذاشتند. هيچ كدام حرفي نزدند 
 . بود نه دم كرده اي مطبوع خورد آنرا نوشيد و از مزه اش قيافه اي گرفت چون دوا هم مي

كوتاه  توانست نفس هاي عميقي بكشد ولي دوران آسودگي بسيار خفيف يافت و اودرد كمي ت
چون درد با خشونت بيشتري تجديد شد و او دستانش را گاز گرفت و چنان عرقي بر ،  بود

دانست كه دستان  مي . نشت كه از صورتش جاري شد و چشمانش را كور نمود پيشانيش
آب  و ترز بدن به ستوه آمده از درد و عذابش را با اسفنجهايش را گرفته اند  لرزان اوليويا مچ
اين بود كه اوليويا  لمث، شنيد  صدايشان را باالي سرش چون زمزمه اي مي . سردي شست

، هيرو انديشيد  . گفت كه بايد صبر نمايند دنبال دكتر كيلي بفرستند و ترز مي كرد به اصرار مي
 توانست دستش را از ميان دندان هايش . شده بود حق دارد چون درد اندكي كمتر البته ترز
باالتري از  زبيايد و كاري جز دادن دآنجا  بود كه دائم بهآن  دكتر سرش شلوغ تر از. بردارد 

هوا به اينجا مي  نميكرد و به هرحال قبل از تاريك شدن، همين مخلوطي كه به او داده بودند 
 . هنوز بيمار بود همسرشآنكه  حتي با وجود،  زدر ميسآنها  چون هميشه روزي دوبار به آمد

  . تر بود چون نوبت بعدي درد قابل تحمل، بخش اثر كرده بود آرام  فعال كه دواي



باالي سرش ادامه يافت و بعد هيرو صداي سايش لباس اوليويا را روي  زمزمه ها همجنان
ترز كه كنار تختش چشمانش را گشود و به  . در پشت سرش بسته شد حصير شنيد و اينكه
ثار ترسي كه در صورت و دستهاي اوليويا وجود آكه هيچ يك از  ديد . ايستاده بود نگريست

ترز به طرز عجيبي تلخ و  . شود در ترز ديده نمي، افزوده بود  داست و بر ترس خودش
 گفت با صداي بي احساسي لبخند كمرنگي به هيرو زد و . نترسيده بود اصالًاما ، چروكيده بود 

  . شود زودي تمام مي الزم نيست بترسي به :
هيرو نتوانسته بود كلمه وبا را ، وع شده بود ريعني از وقتي درد ش، ساعت گذشته  طي يك

ترسيد كه  اقرار نمايد چون ميآن  مثل اين بود كه جرات نداشت به . خودش بگويد حتي پيش
كه از قبولش  حاليكه تا زماني در. كند  بيماري واقعيت پيدا، زبان آورد  نامش را بر اگر حتي
 مي ترز متوجه شد كهآرام  ولي اكنون با نگاه به صورت سرد و. زند اين وبا نخواهد بود  سرباز

 را از مردم شهر سياهآن  كنم مي فكر : گفت . ترسد موردش فكر كند و ديگر كمتر مي تواند در
  ؟ نه وبا است مگر . است حقم ... اگر بگيرم ... روري گفت كه . گرفته باشم

حالتي از استهزاء همراه با تلخي در صورتش  . غيرقابل تعبير تكان داد ترز سرش را با حالتي
بدي آن  بيماري به : گفت . ادتي تند بودسچيزي كه بسيار شبيه به ح،  چيزي ديگر بود و
برگشت و دستانش را به  با عصبانيت.  نه ميبينم كه نميداني ... ؟ نه اي نفهميدهواقعاً  . نيست

و لباسش را گرفته و به زور كشيد كه تزر ناچار شد  هيرو دستش را دراز كرد . هم فشرد
  ؟ ترز چه شده : پرسيد . برگردد

چون ، توانم به تو بگويم  را مي ناي. چيزي نيست كه بترسي  : گفت ترز چون تكه اي سنگ
از دست دادن اين ، هم براي تو  اما.  وس زيادهم با افسآن  افتاده است دوبار براي خودم اتفاق

  . تواني فرزندان ديگري داشته باشي مي. غم انگيز باشد آنقدر  تواند فرزندت نمي
ترز با  . تابيد و بعد دوباره محو شد ديد كه رنگي خفيف از درد به گونه هاي رنگ پريده هيرو

  ؟ بفرستم خواهي به دنبالش مي : تالشي محسوس پرسيد
به من !  هرگز. او هرگز نبايد بفهمد :  زد ترس در صداي هيرو موج مي ... بفهمد او نبايدنه -

  ؟ ترز قول بده
  ...مطمئنا درست ايت كه او ! اما شما نامزد هستيد -
نفسش گرفت و دوباره سرخ شد ، اما اين ... اما اين مال . منظورت كلي است ... نامرد ؟ اوه -

  . بيشتر يبار با درد



بله قصه !  طور پس كه اين!  خداي من : با تكاني از حضور ذهن ناگهاني گفت ترز-
 كوچولوي بيچاره من ... كردم نمي فكر ... باور نكرده بودم، ولي آن را وحشتناكي شنيده بودم 

.  
 انداخت و براي لحظه اي زودگذر انديشيد تغيير كرده بود نگاهيكامالً  هيرو به صورت ترز كه-
  ! اوه ترز بيچاره!  مي باشد عاشقشواقعاً  پس . بود بچه كلي است خيال كرده: 
 : بلند كرد و نفس زنان و درمانده گفت خود را روي بالشها اما هيرو، درد دوباره شروع شد -

  . مهنگذار بچه را از دست بد . ممانعت كردآن  بايد بشود از وقوع!  ترز كاري بكن
شدت بهت نتوانست باور كند كه آيا درست  براي لحظه اي از . ترز با دهان باز به او خيره شد-

امكان . اين اتفاق براي تو لطف بزرگيست  ؟ اما عزيزم... منظورت : شنيده يا درست فهميده
  ! باشي ندارد بخواهي اين بچه را داشته

 من مي!  خواهم مي ولي ... كردم كردم كه بخواهم فكر مي فكر نمي!  خواهم بله مي-
  . نميفهمي تو . و نبايد از دستش بدهمخواهمش 

  ! بفهمم كنم شايد فكر مي : گفتآرامي  ترز به-
  ! فهمم نمي حتي خودم هم!  فهمد هيچ كس نمي . تواني نمي-
  ؟ داند مي دو زن هستيم آيا خودش ما هر : ترز با خشكي گفت-
خواهم  راي خودم ميب اين چيزي است كه من!  نه و نبايد هم بفهمد : هيرو سرش را تكان داد-

دوباره توانست  وقتي هم رفت و صورتش در اثر تشنجي از درد در ... براي همين است كه
،  باشد بايد يك كاري ؟ كاري نيست كه بتواني انجام دهي : صحبت كند البه كنان گفت

  . كنم ترز خواهش مي
جلوي خودش را  فوراً ... تواني مي ولي تو جواني و،خيلي دير شده كه بشود كاري كرد -

انديشيد كه كل ماجرا خيلي  ترز . متوجه شد كه در اين شرايط دلداري مناسب نيست.  گرفت
اء بشر را به درستي ناب تواند نگران شد كه آيا هرگز كسي مي . عجيب و شوكه كننده هست

به  : عوض گفت در، حظه اي لپس از  ؟ بفهمد بشناسد يا حتي كسي هست كه خودش را
در اين مورد با اوليويا صحبت نكنيم يا با هيچ  باشد كنم بهتر مي فكر . شود ام ميزودي تم

  ؟ باشه . كس ديگري
از زير پلك هاي  و بي اختيارآرامي  اشك ها به . هيرو سرش را به عالمت قبول تكان داد

ترز حق  . چكيدند مي زدند و روي صورتش دويده و بر بالش بسته اش خود را بيرون مي
ديگر تمام شد و هيرو براي  كمي بعد از يك ساعت . كه گفت درد به زودي تمام ميشودداست 



رو به افزايش بود و به  چون تعداد بچه ها . روز ديگر در اتاقش ماند و بعد خارج شد دو
زودي زماني رسيد كه هيرو  به . نياز بودآنها  شد براي مراقبت از هرجفت دست كه يافت مي

افراد خير ديگري در شهر منازل  زمانآن  ه خانه ديگر جا ندارد ولي تاناچار شد بپذيرد ك
  . تغذيه شدند بچه پناه يافته و 400خود را تقديم كردند و نزديك 

نمي توانند به سادگي آنها  دانست كه رسيد و او مي هيچ پيامي از طرف عمويش يا كليتون نمي
چيزهايي به مراتب آنها  اما، ت ببخشند او را براي خروج از كنسولگري همراه با روري فراس

كه جمعيت جزيره ، از بيماري  مجيد هم كه به اميد فرار . غذا و لباس، پول ، بهتر مي فرستادند 
توانست  هر كمكي كه ميآنجا  از ، كرد به روستاي دورافتاده اش پناه برده بود را يك دهم مي

و نيز پيامي  ژبه خاطر فرارش از د براي روريهمراه با پيام تبريكي ، فرستاد  ينها ميفبه دول
تشكر آنها  دادند از خيري كه انجام مي ديگر براي خانوم هوليس و ياورانش كه به خاطر كار

، نبود آن  سبزي و حبوبات فرستاد ولي پيامي همراه،  شعله هم هدايايي از قبيل ميوه . كرد مي
كرده و ببخشد و هميشه خارجيان را را فراموش  تش نبود كه هيچ زخميعچرا كه در طبي

   . دانست مي مسئول شكست برغش و خرابي كاخ آمالش
خاص شان به  بيشتر به دكتر كيلي و ترز متكي بود كه به دليل توانايي هاي، مورد اخبار  در

عمويش از وبا  تن از اعضاي منزل از طريق دومي بود كه هيري فهميد دو . رفتند همه جا مي
و سالمت خود  ريده و شريك جرمش بوفابه كه هردو به جزاي اعمال خود رسيدندف . مرده اند

 . دادند براي دين ملك كوچك بوفابه در خارج از شهر از دست، كنسولگري امنيت را با ترك 
 كار مي به سختيو يرو خريده بودند ههمان محلي كه از برده هايي كه با پول  درست درآنها 

  . شده و مرده بودند كشيدند به بيماري مبتال
 . كرد و اكنون بخش اعظم روز را در خانه دولفينها كار مي ميليسنت كيلي باالخره بهبود يافت

بلكه يك ، برايشان از سبزي هاي تازه باغ خودش آذوقه مي فرستاد  ز نه تنهادسرهنگ ادوار
خودش به هيرو با دست  روزانه زيرنظر خودش شيرشان را دوشيده شده و يز خريد كهنگله بز 

ستايش و حمدي از طرف معموالً  كه . فوايد زيادي دارد دخترجان : گفت مي داد و تحويل مي
  . بود يك عضو واالمقام

آزاد در خانه  و آشكار اين اصل را كه كاپيتان فراست دوباره، سرهنگ بدون اظهارنظري 
حاليكه وبا در شهر بيداد  رد به هرحال دوباره گرفتنش . كرد پذيرفته بود دولفينها زندگي مي

موارد  حتي در. اين را بفهمد  عقل داشت كهآنقدر  زدكار عبثي بود و سرهنگ ادوار، كرد  مي
 گفت كه پسرككردول اوليويا  موقعيت هاي متعددي با كاپيتان صحبت كرد و بعد به نياز و در



 بسيار اندك در وول،  چيزي نهايتاًسياه نيست و شايد بتوان ، هم كه رنگش كرده اند آنقدر 
كند با  سرهنگ فكر فرصت خواهد بود كهآنقدر  بعد از پايان گرفتن اپيدمي . موردش گفت

ولي ، شد  ديده نمي علي رغم اينكه هيچ نشانه اي از تخفيف بيماري . روري فراست چه كند
وبا هنوز در  . خواهند ماند كرد كه گويا هردو زنده او هميشه به گونه اي با مسئله برخورد مي

گرفت و  ميي نباكشتي ها قر روستاهاي زنگبار از ميان منازل و آلونك ها و قصرها و و شهر
اميد و دعا از  كاري جز تالش و دانست سرهنگ هم مي . آن ببيند كسي نتوانسته بود پاياني بر

  . آيد عهده كسي برنمي
مجموع به ارقام  در اصالً اما ، تبي شك وبا در ميان بچه هاي خانه دولقينها هم قربانياني داش

تنها  . قبلي و گرسنگي بودند تخميني دكتر كلي نرسيد و اكثر مرگ و ميرها هم به سبب غفلت
از  بيرون خانه و حتي پشت بام پر پنج تن از وبا مردند و گرچه خانه و باغ و حياط و ايوان و

ولي تنها نه نفر بيماري را  ،نمود  شد از ميانشان حركت كه به سختي مي بچه بود به طوري
 گفت اوليويا مي . به ديگران سرايت نكرد بهبود يافتند و بيماري همآنها  تن از گرفتند كه چهار

  . است معجزه :
ستايش وحمد بر . است  لطف و مرحمت خدا و پيامبرش بر اين خانه مطمئناً : گفت ترز مي

  . دهنده باد اجر
و وقتي روزها  اما هميشه گرماي مرطوب وجود داشت،  دباد موسمي وزي باران گرم باريد و

به ،  رفت دما به شدت باال مي، كرد  بي ابر جلوه گري ميآسمان  در آفتابي بودند و خورشيد
سوزاند اما براي هيرو  شد كه دست را مي ها چنان داغ ميندولفي حدي كه حتي ديوارهاي خانه

شعاع قرار الحداقل باران ساير صداها را تحت  همه بدتر بودند چون شبهاي صاف و بي ابر از
اما در شب . بخش در ضربات طبلي شكل مداومش داشت آرامش  داد و ريتمي خاص و مي

همه اصوات در سكون ،  شد كرد و باد متوقف مي گري مي جلوهآسمان  هاي روشن كه ماه در
وانست صداي گروه سگان ت مي، بچه هاي بي قرار  تيز و بلند بودند و ماوراي صداي مداوم، 

مي ، يمودو كه متعلق به فقراي زنگبار بود رمحله تا ولگرد را بشنود كه بر سر اجساد فاسد شده
هجوم مي آنها  دشمني كه همچنان بر. دشمن بود  صدا يادآوري مدام حضورآن  .جنگيدند

  . نمود آورد و خانه و اموالشان را ويران مي
. فرانسه هذيان گفت  كه يك شب تمام به زبان ه طوريب، ترز دچار حمله تب شديدي شد 

فراهم كند چرا كه گل  روري سواره در باران شديد به سراغ مسيو تيسوت رفت كه تخت رواني
را به منزل خودش  ترز . توانستند بگذرند جاده ها به قدري زياد بود كه درشكه ها نمي



ز ظرف يك هفته بازگشت درحاليكه ده تر . نمايد فرستادند كه مبادا تبش به بچه ها سرايت
نه هيرو نه اوليويا و نه حتي  . هميشه چابك و پركار بود اما چون، رسيد  سال پيرتر به نظر مي

كرد  را پنهان ميآن  بيماري كوركها و ورم غدد دچار شده بود ولي ميليسنت كيلي كه دوباره به
ونه هاي الغر و چشمان فرورفته اش متوجه پريدگي رنگ ترز يا گ،  و به كارش ادامه ميداد

به ظاهر آنكه  اين روزها خيلي الغر و رنگ پريده بودند و گرفتارتر ازآنها  نشدند چرا كه همه
 آنها از كار زياد به ستوه آمده و هميشه خسته بودند اما حداقل اوليويا . نمايند خودشان توجهي

 جرجظاهراً  اما، حتي بيشتر از سنش رسيد و  باالخره مطابق سنش به نظر مي . خوشحال بود

داد چون مدام برايش دسته هاي كوچك گل آورده و نگران سالمتي اش  ادواردز اهميت نمي
جرج هم هميشه . نگران حال اوليويا نشده بود و يا به او گل نداده بود  قبالًهيچ كس .  بود
 بيوهآن  آورد و به نظرشرا مجرد دانسته و به خاطر اين مطلب شكر خداي را به جا مي  خود

 با موهاي فردار زرد براقش و گونه هاي صورتي مشكوكانه و رفتار، خانوم كردول ، احمق 
 اما اوليوياي رنگ پريده با چشمان گودرفته كه موهايش زير. ترسناك بود كامالً  زننده اش

 پراز بچه هايپنهان شده و پيشبندي برتن داشت و بازوانش ، دستمالي كه با عجله بسته بود 
سيلي قوي براي نوازش و حمايت كردن از ، را جلب كرده  به طور عجيبي او، سياه پوست بود 

  . در وجودش يافت او
 . هم باشند كنم خيلي هم مناسب آن دوتا يك مسئله اي بين خود دارند و فكر مي : ترز گفت

از  او.  بود نداده ترتيبش را قبالًهم خوشبخت خواهند شد و تعجب ميكنم چطور كسي  با
 اما صورت، نگاهي طوالني و متفكرانه . نگاهي به هيرو انداخت ، گان ژگوشه چشم و از زير م

اين روزها خيلي ساكت بود و ترز متوجه شده بود كه  . داد هيرو هيچ چيزي را نشان نمي
نگاه خود حتي زماني كه با هم صحبت مي كنند هم . كند  به روري نگاه نميمستقيماً  هيچگاه

 خواهد از او رود كه گويي مي دزدد و اينكه روري از سر راه هيرو به گونه اي كنار مي مي را
  . اجتناب نمايد

اهد ومناسب نخ هيچكس اين ارتباط را . خب بايد اينطوري باشند: ترز آهي كشيد و انديشيد 
اپيدمي تمام شود و  نگران شد كه وقتي . ثمره اي به بار نخواهد آمدآن  دانست و هيچگاه از

؟ آيا دان  اتفاقي خواهد افتاد دافوديل هم بيايد چهآنها  كشتي ها به لنگرگاه بازگردند و همراه
محاكمه نموده و به زندان مي  و جرج ادواردز دوباره روري فراست را دستگير كرده او را

.  تشان غيرقابل تغيير بودبودند ولي نظرا هردو مرداني منطقيآنها  ؟ ؟ اگر نه به چوبه دار افكنند
جز اينكه مراقبت  . موضوع قدم بيشتري بردارند اما به گونه اي باور نداشت در رابطه با اين



 شد البته اگر هيچوقت تمام مي . يافتن اپپدمي ترك كند نمايند روري جزيره را به محض پايان
خرين نفر ادامه خواهد كرد كه تا زمان مرگ آ فكر مي ديد و گاهي ترز پاياني برايش نمي .

ترز  . تحويل دهدآرامش  گياهان و جنگل و صلح و، گلها  تا جزيره خالي از سكنه را به يافت
نگاهي به  . موجودات بدي هستندواقعاً  انديشيد مردها،  داشت ست ميومردان را دشخصاً  كه

ي نباتاده و بر بادكند كه در حياط ايس زيرچشمي روري را نگاه مي هيرو انداخت و ديد كه دارد
نه تنها موجوداتي بد هستند بلكه نفهم هم  . نمايد نظارت مي، بود  كه دستخوش طوفان شده

بعد شانه هايش را باال انداخت و رفت كه بر ، صداي بلند گفت  ترز اين را با . باشند مي
 ا ريختنجوشاندن شير نظارت كرده و مراقبت نمايد كه شير داغ را ب هاي هشستن دقيق قابلم

  . نكنند نجوشيده خنكآب 
زيادي نياز  گرچه هنوز به روزهاي . اما وبا به قله خود رسيده و درحال فروكش كردن بود

تن از رعاياي سلطان را گرفته بيست هزار  جان بيش از . سي متوجه اين نكته شودكداشت تا 
ولي كم  . ابود نموده بودسوم جمعيت زنگبار را ن دو و تمام روستاها را خالي و ويران كرده و

پس از يك روز گرم و ساكن .  دوباره به انسانها رو آورد كم از شدت بيماري كاسته شد و اميد
تمام طول شب باد چون روح گريان زوزه كشيد  . تمام جزيره را شست و درگرفت طوفاني

سراسر شهر را ج غول آسا بر سواحل كوبيدند واامو . را به همراه آورد وسيالبهايي از باران
ميوه ها و  . هكتارها مزرعه از بين رفت نخل ها چون شاخه پوسيده شكست و تنه . پوشانيدند

به ، موج به سمت مرداب پشت شهر راند  . پرتقال و مزارع ميخك نابود شدند گلها و درختان
مام روز ت طوفان دو . گرفتآب  راآن  داراجاني باال زد و منازل اطراف از پلآب كه  طوري

آسمان  صبح كه خورشيد در . شده بود پايان گرفت غوغا كرد و بعد به همان ناگهاني كه شروع
گذشته خنك تر بود و مرداب و ساحل از اجساد پاك  هوا از تمام ماههاي، روشن طلوع كرد 

  . بود شده
ت طوفاني كه از ميان جزيره گذش . وبا هم پايان گرفتآن  فصل باران موسمي تمام شد و با

 دريا حمل نمود و با خود بيماري را هم برد كرد و اجساد را به پاكخيابان ها را از ناپاكي ها 
  . گرفت باالخره كابوس طوالني پايان .

اما ، شده و شاخه هاي شكسته بود  ها زمين هنوز پوشيده از برگهاي كندهندر باغ خانه دولفي
ادرها و پناهگاه هايي چبيشتر  . نموده بود ظرا از حمله كامل طوفان حفآن  ديوار بلند دور باغ

البته سطح حياط  . دوباره مورد استفاده قرار گرفتند كه برپا شده بودند همچنان سرپا ايستاده و
از كركره ها شكسته و دو بچه در اثر شكستن شيشه  گرفته بود و تعداديآب  را شش اينچ



چون همه را با عجله در اتاقها ، نها جداي از اي اما، پنجره اي زخم هاي سطحي برداشتند 
درخشان تري كه به آفتاب  هواي خنك تر و . خوردند چپانده بودند از طوفان صدمه كمي
  . روز گذشته را داشت هاي دو دنبال طوفان بود ارزش تمام نگراني

ه هاي خاك نشده را از زمين هاي پشت مرداب مرد هنوز بوي، نسيمي كه از خشكي مي وزيد 
 سگ هاي وحشي كه ديگر كم غذا پيدا مي .ت ادامه داش اين بو تا چندين هفته . ود داشتبا خ

 دزديدند و به كساني كه تنها قدم مي و شبها بچه ها را از دم منازل مي كردند در خيابانها گشته
شد به مقابله سگ ها رفت چون برخالف وبا  اما با اسلحه و گرز مي، كردند  زدند حمله مي

  . نبودند مرئيدشمن نا
طبق اديان متعدد خود  كس ه هايش را شمرد و هرمرد. زنگبار بر زخم هايش مرحم گذاشت 

 زندگي به حالت عادي برمي . نمود از اهللا يا خدايان و يا شياطينشان براي رهايي از بال تشكر
ها نه دولفيكه فرزندانشان را به خان پدربزرگها و مادربزرگها و خانواده هايي، گشت و والدين 

  . شدند كم خالي مي كم قهااآورده بودند براي پس گرفتنشان مي آمدند و ات
پريده بست كه به دنبال يتيمان خواهرش آمده  وقتي مصطفي علي در را پشت سر زني رنگ

 : اوليويا پرسيد، را به او پس ندهند آنها  ترسيد گويي مي بود و بچه ها را به گونه اي قاپيد كه
  ؟ را نمي خواهد چه كنيمآنها  يا كسي يي كه كسي را ندارندبا بچه ها
توانيم مدرسه اي باز كرده و فن و حرفه  مي. داريم  همين جا نگه مي راآنها :  هيرو گفت
  . كنند بدهيم كه وقتي بزرگ شدند زندگي خود را اداره يادآنها  مفيدي به

توانايي كه هميشه مسائل  برايمحبت و حسادتي خاص ، ترز او را با مخلوطي از استهزاء 
آنها  كنم هيچ كدام نمي فكر:  نگريست و گفت، پيچيده و مشكل را چنين ساده مي انگاشت 

  . باقي بمانند
 نمي خيلي ها تمام خانواده خود را از دست داده اند و هيچ كس . بمانند بايد!  مانند ولي مي-

  . كسي تعلق دارند به چهآنها  داند
  . برند مي راآنها  ي خواهي ديد كه همهول، درست است -
  ؟ فهمم نمي-

بسياري هم هستند كه پسران و  . نه عزيزم بسيار ساده است:  گفت ترز زهرخنده اي كرد و
كسي را ندارند كه وقتي پير شدند برايشان كار  از دست داده اند و دختران و نوه هاي خود را

به آنها  پس همه، خواهند  كمك كار و برده ميخيلي ها هم  . نمايند مراقبتآنها از  كرده و
ه مرداين بچه برادرم است كه  دگوين مي، مثل همين زن كه االن رفت  اينجا مي آيند و درست



تواند صحت يا سقم  چه كسي مي . او هستم و از او مراقبت خواهم كرد و من االن تنها خانواده
  ؟ كند اين مطلب را تحقيق

بايد . بگذاريم چنين كنند  نبايد . ولي اين وحشتناك است:  شد ادچشمان هيرو از وحشت گش
زن برود كه ترز بازويش را آن  برگشت كه به دنبال.  بگيرم بروم و جلوي رفتن اين زن را

چون بچه ها او را مي ، گفت  يكي حداقل راست ميآن ،  نه هيرو:  را عقب كشيد گرفت و او
  . خوشحالي با او رفتند شناختند و با

 ولي بعد از اين بايد مدرك ارائه. مرا ترساندي  چقدر . فراموش كرده بودم. آه راست ميگويي -

  . دهند
آنها  ولي عده، ها شايد  ضيع؟ ب درك بياورندمتوانند  چطور مي . مدركي به دست نمي آوري-

جيغ سرت  خودداري كني بر گويم كه اگر از دادن حتي يك بچه به تو مي . بسيار محدود است
ليه همه ما به وجود مي ع كشند كه نقشه كشيده اي خودت او را بدزدي و همهمه بزرگي مي
زن چگونه ما را نگاه آن  نديدي، همين االن هم شايعاتي پخش شده . اين حقيقت است  . آيد
كرد راضي  وبا بيداد مي تا زماني كهآنها  ؟ چطور بچه ها را قاپيد و با سرعت رفت كرد و مي

 تمام شده به گونه اي رفتار مي بچه هايشان را نگه داري و غذا دهي ولي االن كه بيماريبودند 
  . نجات دهندآن  فرزندانشان را از بايدآنها  كنند كه گويي اين خانه بيماري دارد و

  . ولي من بر ارئه مدرك اصرار خواهم كرد:  هيرو با لجاجت گفت
همه  همه و ، داهيلي ، رئلوب ، يتبا ، ادواردزسرهنگ  ، دكتر كيلي.  ولي چنين كاري نكرد

بودند و مشرق زمين و  ه هايي در بازار شنيدهمهم زمزآنها  چون، مخالف اين كار بودند 
  . شناختند مي زنگبار را بهتر

نات و كليتون از او حمايت كرده بود و به او اجازه  چون عليه عمو، روري آخرين اميد او بود 
بدون او هيچيك از اينها ميسر نبود ولي  . هاي سرگردان كند را پر از بچهداده بود كه منزلش 

آن  حق دارند و تو هم چه ازآنها  : فتگروري  . هم عقيده بود هيدر اين مورد او هم با بق
حداقل مي داني كه هيچ يك از بچه ها  . را بپذيريآن  بايد خوشت بيايد و چه بدت بيايد

نحوي خانه اي دارند و غذا و سقفي باالي سرشان است و به  به آنها . گرسنه نخواهند ماند
  . همين بايد تو را راضي كند . ه زنده هستنديلطف تو و بق

  . يك مشت بومي خرافاتي بترسي هم از كردم تو نمي فكر:  هيرو به تلخي گفت
 عصبي، من مي ترسم و هيچ عالقه ندارم كه يك گروه  ، اشتباه مي كني ؟ خب تو نمي ترسي-

بدنشان  از شهروندان زنگبار كه خود را قانع كرده اند داري بچه هايشان را مي كشي تا چربي



بگويند من دارم  ، يا اينكه ، به خانه ام حمله كنند نماييآب  را براي ساختن يك جادوي غربي
  . خواجه مي كنم به حرمسراها نبچه ها را براي بردن به كشورهاي عربي و فروخترپس

 كنم كه پس حيرت مي:  ، با ديدن صورت بي رنگ و شوكه شده هيرو خنديد و گفت روري 
حقيقت شوكه  هنوز مي تواني از بيان ساده، و تمام آنچه ديده اي آمد  از تمام آنچه بر سرت

، هرگز به  برده ، در مورد بي عدالتي تجارت ، يعني مي خواهي بگويي در تمام تحقيقاتت شوي
؟ يا اينكه  برنخورده اي، صدها پسربچه براي حرمسراها خواجه مي شوند  اين مطلب كه ساالنه

خريده مي ، جوان دارند  هزاران دختر كوچك توسط پيرمردان هرزه اي كه دنداني براي زنان
بيش از اندازه خشن  ؟ فكر مي كنم چنين موضوعاتي براي گفته شدن در مقابل خانمها شوند
شوي كه جمعيت  دتر متوجه ميوز، زودتر اين را بفهمي ولي حقيقت دارد و هرچه ، باشد 

توانند بسيار پرسود  ، كه مي زنگبار وقتي شك كنند كه من با خانه اي پر از بچه هاي كوچك
  . نيستند ، ديگر فقط خرافاتي ، قصد انجام چه كاري دارم باشند
  ؟...آيا هيچ وقت  ...تو هيچ وقت :  ، با صداي گرفته اي گفت هيرو

 . هيچ وقت شامل انتقال بچه ها نمي شوندآنها  من هم محدوديتهايي براي خودم دارم و ، نه-
ام و  مي دانند كه من تاجر برده بودهآنها  . ا اهميت نمي دهندي ... زنگبار اين را نمي داند اما

 ، نگير زياد سخت. ، ولي تو بايد پرورشگاهت را بر هم بزني  متأسفم هيرو . همين كافي است
  . تمام تالشت را كردي

، مدتها  مثل اين بود كه با او حرف نمي زند ولي . ، انجام دادم آنچه بايد مي كردم:  هيرو گفت
،  ، ولي االن ناگهان به ذهنش خطور كرد نيافتاده بود بود كه به ياد پيشگويي بيدي جيسون پير

ر كمك به مرگ عده اي دست د:  هزارمين بار تكرار شدند يا ... كلمات آشنا براي صدمين بار
براي مرگ گروه اول سخناني درشت و سخت مي  ...بيشتري  داري و به زنده ماندن عده

درست درآمد و اين آن  باالخره تمام ... تشكري براي نيست شنوي و در مورد بقاي گروه دوم
نفروخته  اگر روري محموله اسلحه را . انجام هر دو كمك نمود روري بود نه كلي كه به او در

شايد هرگز نبرد مارسي  ، به درون بيت الثاني كمك نكرده بودآنها  بود و خودش در قاچاق
، فقط  ، نمي توانست جان بچه ها را نجات دهد خانه اش را نداده بود اگر او . پيش نمي آمد
  . بود طال باقي مانده
  ؟ به چه فكر مي كني:  روري گفت

و رفت كه به ناهيلي  .هيچ :  و سرخ شد و گفت ال بازگشتهيرو با تكاني ناگهاني به زمان ح
  .د پهن كنآفتاب  كمك كند تا تشكها را در



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  مھل ل  



اينجا كار :  قبل از رفت گفت . ترز به خانه خود در نزديكي كنسولگري فرانسه بازگشت
مي دهد  مي زند و معده اش آزارش دادن وجود ندارد و شوهرم هم غر ديگري براي انجام

  . مگر اينكه كسي بر كارش نظارت كند، چون آشپزمان مثل گاو مي ماند 
 ، ولي هيرو دعوتش را رد كرد چرا كه اوليويا بماندآنها  هيرو دعوت نمود كه رفته و پيش او از

 ت بچهو ميليست كيلي هم او را دعوت كرده بودند و او قول داده بود بمحض اينكه سرنوش

  . را بپذيردآنها  يمانده مشخص شود ، دعوت يكي ازقهاي با
ميليست را مي پذيري ، چون اوليويا نمي تواند تو را به ماه  دعوتحتماً  پس:  ترز گفت

پس بهتر است پيش من بيايي چون  . چنين اجازه اي نمي دهد هيچ دامادي . عسلش ببرد
اما من به تو فشاري وارد ، برد  را سر ميدم آ دارد ولي حوصله ميليست گرچه قلبي از طال

هيرو را بوسيد و خارج شد و با  . پيشنهادم بر سرجاي خود باقي است نخواهم كرد به هر حال
  . خالي تر به نظر آمد رفتنش خانه بسيار

كار زيادي باقي نمانده بود  ، چون گرچه بيشتر براي رعايت ادب تا دليل ديگري، اوليويا ماند 
هوليس پيامي نرسيده  تائيلاز نا هنوز. خانه براي انجام همين مقدار كفايت مي كردند  و زنان

بدون آنجا  نمي شد او را، ننموده بود  ي براي ترك خانه دولفينهاتبود و چون هيرو هيچ حرك
آيا مطمئن . روزي بايد از اينجا بروي  ولي باالخره يك:  اوليويا مي گفت . همراه گذاشت
گويد كه از پذيرايي تو مفتخر مي  ؟ هيوبرت مي ي خواهي االن پيش من بياييهستي كه نم

نه اينكه اينجا نشود جهيزيه ، كمك كني  شود و تو هم مي تواني در مورد تهيه جهيزيه به من
به وطن مي رويم ، چقدر با من مهربان  زيادي تهيه كرد اما جرج مي گويد از طريق پاريس

  . بخت هستماوه هيرو چقدر خوش. است 
خسته كننده آدم  راادواردز  ججرشخصاً  گرچه، شايستگي خوشبختي را هم داري :  هيرو گفت
دانست و نمي توانست تصور كند كه چطور كسي حتي بيوه اي در اوان  تحملي مي و غيرقابل

 اوليويا از وجد ولي. مي تواند انديشه زندگي با او را تا آخر عمر تحمل نمايد  سي سالگي اش
هم به طور مشخص روز به روز جوانتر و بي تعصب تر به ادواردز  گيج بود و سرهنگ و شعف
رسيد و آشكارا خود را به طوري باور نكردني خوش شانس مي ديد كه توانسته در  نظر مي

درست مانند لوسي از ، هم عشق و هم زني چنين پسنديده از همه جهات ، بااليي  چنين سن
  . بيابد دست رفته اش

از زندگي  ، به هيرو احساس تنهايي و بي قراري دست مي داد و گاهي با ديدن خوشبختي شان
 براي آينده آب و تاب اوليويا به نقشه هاي پر با گوش دادن. خود احساس نارضايتي مي كرد 



در چنين .  ، آينده خودش در نظرش چون جاده اي كسالت بار بود كه به هيچ كجا نمي رسيد
ابه افمبادا  به نظافت آشپزخانه توجه مي كرد و اينكه، ار بيشتر پناه مي برد اوقاتي به ك

در مبارزه اش  كه گرفت فراموش كرده باشد شير بچه ها را بجوشاند و يا به جمعه ايراد مي
تنها پنج يتيم  ولي اكنون، عليه مگسها جدي نيست و كركره هاي شكسته را تعمير نمي كند 

واقع هيچ كار واقعي  اينها هم در ميان افراد خانه پخش شده بودند و دركوچك مانده بودند كه 
بايد برود ، اگر نه  كه مي دانست. يا هيچ دليلي براي ماندن ، براي انجام دادن وجود نداشت 

كشتي هاي خارجي دوباره  چون . ولي بايد زود مي بود. يا هفته بعد ، آن  ، روز بعد از فردا
و ديگري نامه اي از عدن و  نامه اي از كيپ آوردآنها  دند و يكي ازوارد لنگرگاه شده بو

نوراكراين هم . گشتند  دافوديل برمي با، ايي كه جزيره را ترك كرده بودند ه و بچه هابزودي زن
  . دمگشتند و دان الريمور هم نمي آ اما كريسي و زن عمو ابي برنمي، در راه زنگبار بود 
شنيده بود كه او هم از ادواردز  از جرج ز اوليويا شنيده و او همكه هيرو ا پست خبري آورد

روز بعد از اينكه دافوديل در كيپ لنگر  درست دو. واقف شده بود آن  هوليس بهتائيل قول نا
در اثر يك حمله قلبي درگذشته بود و نامه  پدر دان . خبري به دست دان رسيد، انداخته بود 

مرخصي يكساله براي پسرش داشت كه بتواند  همراه خود يك اي كه خبر مرگش را مي داد به
  . به امور خود رسيدگي كندآن  در طي
فوراً  كههفته كشتي از كيپ به انگلستان مي رفت و دان و كريسي درخواست كردند يك ظرف

سنگ خارا  ابيگيل براي سه شبانه روز چون . ازدواج نمايند تا كريسي بتواند با او برود
اگر تاكنون  بود والريمور  نون ليديكا، پس كريسي  و ه و بعد باالخره رضايت دادمقاومت كرد

طوالني بازگشت  بزودي مي رسيد و چون ابيگيل حوصله مسافرت، به انگلستان نرسيده بود 
پس تصميم ،  برگردد به آمريكا به زنگبار را نداشت تا كمي بعد دوباره سوار نوراكراين شود و

همه آنجا  كه از . شود منتظر ورود نات و كلي و هيروي عزيز به كيپ بماند و گرفته بود همانجا
كشتي ي ناپبخار جديد كم ا يكي از كشتي هاييهندشرقي ي نبابا هم مي توانستند از طريق كم

رفته تا مدت كوتاهي را با  به انگلستان، قبل از بازگشت به بوستون ، هاي بخار مشرق زمين 
  . گذرانندتازه عروس و داماد ب

فوق العاده  : گفت وآهي كشيد ،  لبريز از اشكهاي پر احساس بود كه چشمانشياوليويا در حال
شد و بايد به تو  دخوشحال خواهواقعاً  مطمئن هستم كه ! عزيز كريسي بسيار بسيار ؟ نيست

 زل اولي قب. به النجور در هند برود ،  عنوان مأمور ناحيه اي بگويم جرج شنيده كه بايد به
پس ما هم با نوراكراين مي ، مرخصي طوالني داشته باشد  مي تواند، شغل آن  انتصابش در



اول فكر كرديم كه شايد در عرشه توسط كاپيتان  . رسد ميآينده  چون جانشينش هفته، رويم 
االن فكر مي كنيم بهتر است صبر كرده تا به كيپ تاون برسيم و  فولبرايت نازنين عقد شويم ولي

ن و بچه ها را جيهيوبرت همراه ما مي آيد تا  . كليسا ترتيب دهيم عروسي واقعي در يك
بايد ساقدوش من ، محراب كليسا هدايت نمايد و تو البته هيروي عزيزم  گرداند و مرا تارب

چون مطمئن ، آنوقت من ساقدوش تو مي شوم  .زودتر عروسي كني  مگر اينكه تو ! باشي
  . همه چيز درست مي شود كليتون با هم آشتي كرده و و هستم كه باالخره تو

خواست همه به اندازه خودش خوشبخت باشند و اينكه  اوليويا بقدري خوشبخت بود كه مي
هوليس هم هيچ نشانه اي از نرمش  يلئنشده بود و ناتا نامزدش هنوز حل و وراختالف بين هي

 اصرار كرد كه باادواردز  او به جرج .ناراحتش مي كرد  ، براي برادرزاده اش نشان نمي داد
در امور خصوصي از دخالت كامالً  كند و گرچه سرهنگ هوليس از جانب هيرو صحبتآقاي 

را انجام داد و از قضا نتايج خوشنود كننده اي آن  و با بي ميلي نهايتاًساير مردم بيزار بود ولي 
  . هم گرفت

غرورش را زير پا گذاشت و پيامي ، ردد سابقه نداشت از حرفش برگ عمو نات كه تا به حال
گرچه باز هم خودش نيامد و دستخطي هم ، ميل دارد او را ببيند  فرستاد كه شبراي برادرزاده ا

و  لسرهنگ كه اكنون تماي . شده بودآن  حاملادواردز  تنها پيامي كه سرهنگ بلكه . نفرستاد
ننده و هم غير زنانه حساب كرده بود پدرانه نسبت به دختري كه زماني او را هم خسه ك محبتي

: انتظاري افزود  قابلور غيرطروي عزيزم و به باميدوارم :  گفت، قلبش حس مي كرد  در
  . سختگير مباش نسبت به او

فكر مي كرد و  مورد كليتون درواردز را هيرو فكر كرد كه منظورش عمو نات است ولي جرج
كلي اقرار كرد  . بود ذيرايي كنسولگري در انتظار اواين كليتون بود نه عمويش كه دم در اتاق پ

، البته نه در خانه فراست ،  مي خواستم تو را تنها ببينم. نيايي ، م كه اگر من بخواهم يدمي ترس
  . مرا راه ندهند اصالًكه شايد  بعالوه فكر كردم . جايي كه كساني هستند كه تو را منحرف كنند

ايستاده است آنجا  غريبه اي است كه اي نشناخت و فكر كرد هيرو در واقع او را براي لحظه
 . به طرز تكان دهنده اي تغيير داده بود ي اش رانچرا كه بيني شكسته اش صورت زيباي بايرو

هنوز مرد خوش تيپي بود و هميشه هم همينطور  او .البته اثر بدي روي قيافه اش نگذاشته بود 
  . را نداشتآن  قبالًبه صورتش افزوده بود كه  و وقاريشخصيت ، ولي بيني شكسته  .مي ماند 

كه در ميان كشتارها وحشتناك دوماه ونيم گذشته  هر كس. كلي در واقع تغيير هم كرده بود 
بوي بد تهوع ، بودند آن  ترس مناظري كه شاهد . بود تأثيري گرفتهآن  از، زندگي كرده بود 



 را تغيير داده بودآنها  مه به نحوي خوب يا بد همهه و همه، فرار كرد آن  آوري كه نمي شد از
.  

او براي هدفي فكر كرده بود و اكنون يك بار ديگر از  ... ام من خيلي فكر كرده:  كلي گفت
، به نظرش مناسب بود  قبالًنه براي هيچ يك از داليلي كه ، ازدواج كند  هيرو خواست تا با او

هگاه و حامي نياز داشت و براي اينكه او خودش صادقانه دليل كه هيرو به پنا بلكه تنها به اين
 فكر نمي كنم بتوانم: كلي غمگينانه اقرار نمود  . هر دو را به هيرو تقديم نمايد ميل داشت

 خوبي مي دانم كه تو از خودت خيلي بهتر مي تواني مراقبت م و بهشحمايتگري باآدم  چندان
 متاسفواقعاً  كه خيلي اعمال پستي بوده و-زياد  بسيار -من كارهاي زيادي كرده ام. نمايي 
 تمام تالشم را براي، ولي اگر حس مي كني كه بتواني باالخره با من ازدواج نمايي ، هستم 

جدي  واقعاً . واقع سعادتي است كه تو را خوشبخت كنم در . خوشبختي ات انجام خواهم داد
  . است منظورم همينواقعاً ،  مي گويم هيرو

 زهرگ قبالًمي دانم چون حالتي در چشمان و صورت و صدايش بود كه : ير لب گفت هيرو ز
متوجه  هرگز قبالًهيرو انديشيد كه چرا  . را به اخالص تعبير كردآن  وجود نداشت و مي شد

سن  از چون،  ه بودناتنكه فكري فرو .دارد بزرگ مي شود حتماً  نبودش نشده و فكر كرد كه
  . گ شدن خودش مغرور بودپانزده سالگي به بزر

ني اش ااما جو، بي مالحظه بوده است  فهميد كه او هم جوان و هوشيارانه به كلي نگاهي كرد و
ولي هيرو  . همان قاطعيت دردآوري كه جان مردم را گرفته بود درست به، در اپيدمي مرده بود 

پدر هرزه ، ود داشتند يت وجصدر كلي دو شخ . تغيير كرده باشد هنوز باور نداشت كه او خيلي
سهم قدرت اولي تمام شد بود و امكانش . و معمولي اش  و وحشي اش و مادر عاشق خانه
يكي ، و هيرو فكر كرد كه روزي پسر زن عمو ابي  بگيرد وجود داشت كه دومي جاي اولي را

بوده  به خود مي بالند كه در دوران خود آدمهاي بي قيدي مرداني مي شود كه در حاليكهآن  از
هاي جواني گذاشته و مصلحتا تمام  هايشان را به گردن شيطنت مسئوليت ولي فرار از،  اند

فراموش كرده و وانمود مي كنند كه هميشه پاك بوده اند و نسل جوان بعدي  اشتباهات خود را
ولي هيرو هنوز شك داشت كه اصوال كلي هيچ گاه  . اشتباهاتشان سرزنش مي كنند را براي
مقاومت در برابر وسوسه هايي كه مي توانست به شكل پول يا زن پيش چشمانش  قادر به
  . باشد، نمايد  گري جلوه

...  و اگر. هيرو  با تو خوب خواهم بود :كليتون سكوت طوالني را شكست و با اصرار گفت 
 . رفتار كنم قسم مي خورم سعي كنم درست مثل فرزند خودم با او، اگر بچه اي باشد بچه او 



... نكرده بودم كار راآن  اگر،  چون به هر حال اوالد توست و چون تمام ماجرا تقصير من بود
ماجرا آن  در مي خواهم بداني كه مسئوليت خودم را. نيست آن  ولي فايده اي در مرور دوباره

  . انجام مي دهمآن  قبول دارم و هر كاري براي جبران
ديگر به آنها  ولي تمام. به او بگويد  ابود كه اين رآن  اندر كار نبود و االن زم اما ديگر بچه اي

  ؟ آيا عاشق من هستي كلي : در عوض پرسيد. ناگهاني بي اهميت شده بود  طور
  ... اين است كه خب من منظورم...  خب بله-

پس . صورتش خواند  در، اما هيرو پاسخ سوالش را قبل از اينكه كلي لب به سخن بگشايد 
ندارد حرفي بزني  لزومي: بازويش نهاد و او را متوقف كرد و با سرعت گفت دستش را روي 

كنم هميشه مي  فكر مي. چون مي دانم كه نيستي ، ايد اين سوال را از تو مي كردم ، نبكلي 
  .روشي كه منظور من است ، و بدون آن بقيه مسائل اهميتي ندارند آن ...  نه به آن...  دانستم

تمام تالشم را براي جبران  م ورعالقه دا ولي من به تو خيلي، ظورت چسيت مندقيقاً  نميدانم-
هيچ حرفي پشت سرت . حداقل در امان خواهي بود  و، خواهم كرد ، آنچه بر تو گذشته است 

  ... زده نمي شود چون به عنوان همسر من
،  باشد ناام اما هيرو ديگر به او گوش نمي داد چون با تعجب كشف كه كرد كه نمي خواهند در

كلي داشت  با عجله آنچه كه . د و يا حرف نمي زنندزننكه اهميت نمي دهد چند نفر حرف مي 
طمئن م.  خيلي از تو متشكرم كلي : در مورد احترام و فداكاري مي گفت را قطع كرد و گفت

،  لهكرده و مي گفتم ب اگر دوستت داشتم از تو سوء استفاده . ه با من خوب خواهي بودكهستم 
دوستش واقعاً  كه چون روزي كسي را مالقات خواهي كرد .كه نشانه بدجنسي من مي بود 

. را نخواهي بخشيد  ا خودتيخواهي داشت و اگر خود را مقيد به من ببيني آنوقت هرگز مرا 
نيست كه بچه دار شوم  قرار هم. پس نمي توانم اين كار را انجام دهم ، اما من دوستت ندارم 

  . نيست نگران من باشي پس الزم
  ؟! هستي آيا عاشق او :كلي با نتدي گفت 

 يو جوابش پاسخ غيرمنتظره اي بودكامالً  سوال .هيرو بدون اينكه جوابي دهد به او خيره شد 
ولي . ملي بود عغير شايد چون به طور آشكاري. را از خود نپرسيده بود آن  قبالًبود كه هرگز 
را با خشم رد كنند آن فوراً  بود و تمام غرايزش سعي مي كردند كهروبرو شده آن  اكنون كه با
به  در سكوت فكر نمود و وقتي باالخره لبمدت زيادي در عوض براي ، نكرد  نولي چني

  . تعجبي كه در صدايش بود حيرت زده شد زا، سخن گشود 
  . باشم بله فكر مي كنم كه...  بله-



  ! ني با او ازدواج كنيامكان ندارد بتوا : كلي با خشونت گفت
  . دانم مي-
  ؟ از تو تقاضا كرده!  اندازه شعور داريآن  خب خدا شكر كه-

بايد يك شعور و سنجشي ، نه فكر هم نمي كنم بكند  : كلي ادامه داد. تكان داد  هيرو سرش را
ه د، زنند نمحاكمه شده و اگر دارش فوراً ،  به هر حال وقتي كورمورانت برسد!  داشته باشد

  . البته اگر بيست سال نشود، شود  سال زنداني مي
  . نه بعد از تمام آنچه اتفاق افتاد ، االن نمي توانند چنين كاري كنند .باور نمي كنم -
سر موضاعاتي چون عدالت ايده هاي خاص  پيرمرد كله شقي است و بر،  زادوارد چرا كه نه ؟-

روري  آنكه و فكر نمي كنم به داليلي تبسيار هم سرسخت اسآن  خودش را دارد و نسبت به
يك مشت بچه گرسنه استفاده كني او را آزاد  اجازه داده تو از خانه اش براي نگهداريفراست 

تو كه ديگر بايد سرهنگ را شناخته  !نياز است  يير دادن نظرش به داليل بيشتريغبراي ت . كند
  ! باشي

آمد  به نظر مدتها پيش مي .فكر نكرده بودم ن آ من در مورد...  بله من:  گفتآرامي  هيرو به
انديشيد متوجه شد كلي حق دارد و سرهنگ شايد در آن  اكنون كه به . بودم فراموش كرده
تري براي رسيدگي وجود  در شهر غوغا مي كرد و موضوعات ديگر و ضروري حاليكه وبا

اما همانطور كه  . ي نگريستمتر سختگيرانه به روري مك كمتر خرده گيرانه و با نظري، داشتند 
مردي جدي بود و اكنون با پايان گرفتن اپيدمي اجازه نميداد كه احساسات  كلي گفته بود او
او قضاوتش را . دخالت كند ، عدالت مي دانست را آن  او ههيچ نحوي در آنچ شخصي اش به

  . داده بود و تغييرش نمي داد نسبت به روري انجام
كم كم فراموش ، او دور شوي  وقتي از. ولي دوامي نخواهد داشت  متأسفم هيرو : كلي گفت

  . مي كني و تمام اينها را پشت سر خواهي گذاشت
  . مي كنم همينطور باشد فكر...  من-
  ؟ ات چه نقشه اي داريآينده  براي-
صداي هيرو . كنم به بوستون برگردم و همه وقايع را فراموش كنم  فكر مي . نمي دانم كلي-

 . نهار و عصرانه زنانه و برنامه موسيقي و بازي خواهم رفت به مجالس .ان تلخ شد ناگه
ورشيد خ...  كليسا مي گيرم و مراقب رفتارم خواهم بود و فراموش مي كنم جايگاهي در بازار

  . هايشان است مرداني كه سرهايشان زير شانه شور وآب  و باران و
  ؟ مردهايي صحبت مي كني چه در مورد ؟ يعني چه: كلي با گيجي پرسيد 



  . گفت حرفي بود كه بابا يك بار وقتي دختر كوچكي بودم، هيچ -
  ؟ گردي پس همراه ما با نوراكراين برمي. مي فهمم ولي هيچ نفهميده بود ... آه -
  . نات ناراحت نشود اگر عمو ! فكر مي كنم-
ار توست ولي اجازه داد منتظر ديد. هم خواهد شد  ؟ خوشحال ؟ چرا ناراحت شود ناراحت-

  . كه من اول تو را ببينم
ترسيدم كه جدي گفته باشد در مورد اينكه ديگر هرگز با من حرف نخواهد  مي. خوشحالم -
  . را تحمل كنمآن  نمي تواستم. د ز
اما  .فتي ربا فراست  باز هم، ون بعد از آنچه اتفاق افتاده ، چبوده باتي از دستت خيلي عص-

در تراس منتظر  .كند  به تو افتخار ميواقعاً  در مدت اپيدمي چه كرده اي وخبر دارد كه 
  . توست مي روم تا صدايش كنم

به نظر پير و  .گفت ولي رفتارش گيج و پريشان بود  كافي خوشامدي نبانات با مهر عمو
اپيدمي وبا او را بدجوري تكان داده بود و اكنون خبر  تراژدي . فرسوده و مأيوس مي آمد

رفتار هيرو هنوز  . به كشوري غريب را دريافت كرده بود ازدواج تنها فرزندش و عزيمتش
بحث كند و تنها گفت كه خيال مي آن  خواست در مورد برايش موضوعي دردناك بود و نمي

اند و جلوي ضرر را از هر جا كه بگيري منفعت است  كند هر دو طرف اشتباهاتي مرتكب شده
اما معتقد مي باشد كه  . كلي ازدواج نكند متاسف است تصميم گرفته با گفت از شنيدن اينكه. 

هر دو وقايع زيادي را پشت سر گذاشته اند كه فراموش  آنها . حق دارد احتماالًدر اين شرايط 
هيرو بايد هر چه زودتر به  . خوشبخت تر باشند جدا از هم، و شايد مشكل است آنها  كردن

 چون جرج، زودتر ترتيبات اين كار را بدهد  ر است كه هر چهكنسولگري برگردد و اميدوا
همچنين افزوده بود كه اكنون در واقع  . گفته بود در مورد كار فوق العاده هيرو به اوادواردز 

بگذار هر  :عمونات گفت  . هيرو به خانه وجود ندارد كارها تمام شده و دليلي براي بازنگشتن
گونه هيرو را بوسيد و زير لب  . تازه را شروع نماييم ازيدو گذشته را فراموش كنيم و آغ
  .دفترش بازگشت  چيزي در مورد مگسها گفت و به

چون حاضر نشد كه ،  كردند دو تن از مستخدمان كنسولگري هيرو را تا خانه دولفينها همراهي
ري شدن با رو صورت روبرو نه اينكه فكر مي كرد در . كلي اين وظيفه را بر عهده بگيرد

حرف آنها  . نكند بلكه چون بهتر بود ريسك، فراست ممكن است صحنه ديگري روي دهد 
سودي ، نت وخش ديگري براي گفتن نداشتند و از تكرار مكررات و باز پرداخت خشونت با

  ... نمي بردند



جلوي مصطفي علي كه  وقتي از . شده گذشت كاري يك بار ديگر از زير دولفينهاي كنده
وال كوتاه ئبا س چون، شايد اين آخرين بار باشد  :انديشيد ، ب داشت رد شد لبخندي بر ل

 كه اين ديواري. ويران شد ، كليتون ديوار تظاهر و تجاهل كه با دقت بنا نموده بود 

ات به عمو نعدم تمايل  اصل را پنهان مي كرد كه دليل ماندنش نه بچه هاي باقيمانده اند و نه
ميليست كيلي رو نيندازد و نه  يا زا تريودش نمي خواهد به اوليويا بازگشت او و با اينكه خ

بلكه به سادگي دليلش ، را ترك نكند  هيچ دليل ديگري كه بهانه نموده بود تا خانه دولفينها
  . خود روري بود

ولي نه . بدي وجود داشت و او اين را االن مي دانست  خوبي هم به اندازه، در وجود روري 
مي ترسيد  . و همين امر مسئله را برايش دردناك مي كرد دي ديگر اهميت نداشتندخوبي و نه ب

قوي باشد آنقدر ،  ه چيزي ديگريناگر ، بفهمد جذابيت فيزيكي  و برايش تحقير كننده بود كه
مشتاق ، انون و رفتار و روش زندگي اش متنفر است قمردي كه از  كه او را تنها براي ديدن

اين احساس هيرو را طبق معيارهاي ! تاجر برده، هزره ، سياه  گوسفند، و ماجراج .كرده است 
، به تلخي خجالت زده بود آن  اما گر چه از . مي آورد تا سطح يك حيوان پايين، خودش 

روري حسي را بيدار كرده بود كه هيرو نمي دانست در  ونچ . ييرش دهدغولي نمي توانست ت
مثل ويروسي در خونش  . وجودش را تصرف كرده بود وجودش هست و االن همان حس تمام

بدون اينكه به ياد ، را بشنود  توانست صدايش نمي. يا آتشي در جنگل و يا تشنگي شديد 
وجود  شتنها يك كار براي انجام دادن...  زنان فراستاز يكي ... د زمزمه هاي محبتش نيفت

نات از او خواسته كه به كنسولگري  عمو اكنون كه . داشت وآن ترك هر چه سريعتر خانه بود
را بيرون آنها  چشمانت تو را مي رنجانند اگر: ي نرفتن نداشت اديگر بهانه اي بر، برگردد 
بيرون كشيدن يك قلب ، ساده اي نبود  كار اصالً .تنها يك چشم نبود  نولي اي...  بكش

  ؟...بدون قلب  وشخص بدون چشم زنده مي ماند ولي بمراتب مشكلتر است
  . برومفوراً  بايد...  بايد امروز اينجا رو ترك كنم :هيرو انديشيد 

قدمهايش را منعكس  از راه پله سنگي مارپيچ باال رفت و از ايوان خالي كه صدايآرامي  به
. آشنا شده است  با خود فكر كرد كه چه خانه زيبايي است و چقدر برايش. گذشت ،مي كرد 

  ... درست به آشنايي هوليس هيل
جمعه به  . دستهايش پر از لباسهاي تا شده بود . شد در اتاق باز شد و باتي پاتر وارد ايوان

هيرو مكثي . و مي خورد لو تلزير بار صندوقي سنگين ت در حاليكه دنبال او از اتاق خارج شد
  ؟ كنند كرد و پرسيد كه چه مي



رو ترك  خطار دادن كه جزيره؟ به كاپيتان ا نشنيدي مگه، جمع و جور  : باتي به تلخي گفت
  . كنه
  ؟ رويد باتي ا ميج؟ ك كي ؟ اما چرا ؟ منظورت اين است كه داريد مي رويد ؟ ترك كند-
  . نمي گفت، فته و اگه نمي خواست بره گاينجوري . خونه -
  ... ؟ نمي فهمم باتي چه اتفاقي افتاده ... اما من فكر كردم-
 . بسته نامه آورده كه از كيپ گرفته بود ده يهكشتي جديدي كه اوم. خيلي ساده است -

.  مي شه و كورمورانت اونو مي آره ظرف سي روز وارد شسرهنگ پيغام گرفته كه جانشين
  . دادگاه كورمورانت دستور داره كه كاپيتان روري رو ببره به

ناگهان .  بودصداي هيرو بيش از يك زمزمه ن...  نمي توانندآنها ...  آنها نبايد ! نه باتي ! نه-
مي آنها  مي دانست كه. نشست ، روي صندوقي كه جمعه از خستگي روي زمين گذاشته بود 

 ؟ تونن نمي : باتي با شرارت تفي انداخت و گفت . ساس بيچارگي و ناتواني مي كردحا. توانند 
ش پي اما سرهنگ نيم ساعت ! نمي دوني اون كله خوكاي حرومزاده چه كارا كه نمي تونن بكنن

، بمونه  از جزيره خارج بشه و خارج همفوراً  كرد كه هيصاومد اينجا و به كاپيتان روري تو
و سرهنگ  اگه اون اينجا نباشه ديگه اونا كاري نمي تونن بكنن، چون وقتي كورمورانت برسه 

 همين. دادن  قا با هم دستآتا  دو لپس مث. هم قول داده كه بعدها هم حرف بيشتري زده نشه 
.  
باتي فكر مي  ؟ ؟ اما چرا كه سرهنگ به او اجازه ميدهد كه برود...  منظورت اين است كه-

  ؟ تو هم با او مي روي. مهم نيست ...  كردم
دلم واسش تنگ مي شه اما بعد از . ديگه  هخداحافظي با زنگبار بله واسه باتي پاتر ؟ پس چي-

مخصوصا كه عامره هم ديگه ، اسفم تونم بگم واسه تركش مت نمي، آنچه اين آخري ها ديدم 
زندگيه ديگه ،  بخ، آه .خيلي خيلي سخت ، سخته  بقيه ورفته گرچه ترك كردن حاجي 

اگه اشكالي نداره ، ونه خكنم شوما هم مي رين  فكر مي !امروز اينجايي و فردا رفتي ، خانوم 
  . ممنونم خانوم.  بديم چيزها را خوب توش جا عه اينمج واز اون جعبه كثيف پاشين تا من 

مشغول آن  وارد اتاقش شد كه اوليويا هم درآرامي  او با سختي از ايوان پايين رفت و هيرو به
  . وازمش بودلبسته بندي 

حاال  .است  مال ميليست، ؟ نه  ؟ هيرو اين مال توست يا مال تزر كه جا گذاشته اينجايي اوه-
 جرج امروز صبح يك نامه ديگر از، برويم عزيزم ما بايد  .كه از او قرض گرفته بودم آمد  يادم

  ... مثل اين است كه كورمورانت .كيپ دريافت كرد 



هيچ تالشي . تخت نشست و به اوليويا خيره شد  با بي حسي روي.  باتي گفت. بله مي دانم -
 ، دنبرو تبايد قبل از رسيدن كورموران مي گفت كه: گفت  در عوض و براي كمك به او نكرد

نمي ...  كنند و اينكه كسي مزاحمتان نمي شود گفته بايد اينجا را تركآنها  بهادواردز  نگسره
  ؟ كند فهمم اوليويا چرا جرج اين كار را مي

ولي از  . ندارد البته جرج گفت كه در دادگاه ارزشي . خب البته براي حرفي بود كه سلطان زد-
دان كه  بخصوص كه روي پرونده . ندرا كمي متعادل كآن  معتبر هست كهآنقدر  نظر خوش
.  ديد جمعا خيلي زياد مي شود و همين در نظر مقامات بسيار مؤثر است،  بررسي كرد

  . بخصوص كه مسئله زندگي در ميان است
  ؟ هستند چه زندگي اي ؟ نمي فهمم منظورت بچه ها-
جرج ،  منظور نه، ند ساب كرده باشحرا هم آنها  فكر مي كنم بايدآن  ولي االن كه به، خب نه -

  . برده ها بودند
  ؟ اوليويا ؟ در مورد چه حرف مي زني چه برده هايي-
برگردد و مي  قصد نداشته از تصميمش اصالًجرج گفت  . مسلما در مورد كاپيتان فراست-

داني كه مردها  مي. رار نكند فچون قول داده بود  . خواسته كورمورانت روري فراست را ببرد
مورد برده  در، عجيب بود كامالً  اما بعد سلطان حرفي زد كه !چقدر مسخره  . چطور هستند

وقتي جرج  . نماند حتي اگر نيروي دريايي، هايي كه وقتي روري نباشد سود بيشتري مي برند 
  . كه جرج فهميد ؟ او كل داستان را تعريف كرد و اينطوري بود از او پرسيد منظورش چيست

  ؟ چه چيزي را فهميد-
جرج گفت خيلي از كشتي هاي پر از برده  . است كه روري فراست همه كارها را مي كرده -

را كشتي هاي جهنمي خطاب  ااست كه جرج آنه منظورم آنهايي، اي كه دافوديل گرفته بوده 
شدند كه كسي مسيرشان و زمان عبورشان و اطالعاتي از اين  براي اين گرفته مي، مي كند 

ماند و سر بآنها  ي و كجا منتظركمي دانسته كه دقيقاً  پس دان . است دادهقبيل را به او مي 
  مي فهمي كه ؟ . را بگيردآنها  وقت

  ؟ كه روري به دان مي گفته ...اين است كه  رمنظو ...يعني -
نمي دانسته كه  اصالًدان  . ولي مراقبت مي كرده كه خبرها به گوش دان برسد !من نه  خداي-

خوشش نيامد  اصالًاطالعات قراردارد و فكر مي كنم كاپيتان فراست هم  پشت اين چه كسي
ال نمي فهمد جرج ثطوري تظاهر مي كرد كه م !بهش برخورده بود كامالً  در واقع.  كه لو رفت

موردي صحبت مي كند و حاضر نشد جواب صريح به سوال مستقيم جرج كه پرسيد  در چه



 داستان مجيدآنها  تر هم پرسيد وپاآقاي  رج از رئلوب وولي ج .اين كار را مي كرد بدهد  چرا

 روري گفت كه پاسخ پرسشش ساده است و هر احمقي جوابش را مي نهايتاً . را تكرار كردند
چون وقتي از دست رقبايش خالص مي شده قيمت برده هاي ، به خاطر معامله بوده ،  داند

 ه او گفت كه حرف چرت و پرت نزندشد و بي نباجرج خيلي عص . باال مي رفته است خودش
تو كه نمي  .خنديد و گفت كه بايد اقرار كند دليلش اعتقادات بي ارزش بوده است  روري هم .

  ؟ آني كه رويش گل مرواريد بود ؟ مي داني، كاله حصيري ام را كجا گذاشته ام  داني من
  ؟ منظورش از اعتقادات بي ارزش چه بود، دانم  نه نمي-
او گفت كه هميشه عادت داشته موازنه و ... اوه .  بله اينجاست...  دم گذاشتمشفكر مي كر-

بعالوه از خشونت بي جهت يا از احمقهاي خشن  . تراز را حفظ كند تا وجدانش راحت باشد
آزادي  گفت كه داليلش هر چه باشند او مسئول جرج. ل اين ثهم خوشش نمي آيد يا چيزي م
حتي بيشتر از تعدادي كه خودش .  كشتي بوده است هل تا پنجاهبرده هاي زيادي از حداقل چ

اگر چه كاپيتان فراست گفت منطق جرج شكافي  پس مي بيني كه ترازو به نفع اوست، فروخته 
 اما جرج گفت كه ، نمي دانم منظورش چه بود . گذرند ميآن  دارد كه تمام مشرق زمين از

است كه عدالت خودش حساب خودش را انجام مي  ولي هنوز معتقد . آگاه استآن  ازكامالً 
چون  . راحتي خيال است باعث هل مي كند كح دهد و گفت كه همه مسائل او را با مقامات
كاپيتان فراست را تحويل طناب ، اتفاق افتاد  نچهآنمي توانستم تحمل كنم كه جرج بعد از تمام 

خب منظورم اين است ، ه عسلمان بخصوص در ما همآن  البته اگر دارش مي زدند .دار بدهد 
  . وحشتناك مي شد خيلي...  كه آدمي كه دوستش داري و محرم رازت است

  . خب پس مي روند : هيرو با بي حسي گفت
گرچه فكر مي كنم  . داشته باشند اين خانه و زنگبار را ترك كنند فكر نمي كنم دوست. بله -

ولي جرج گفت كه روري فراست ، ش است منظورم خدمه ا . برگردند يزبقيه مي توانند رو
باعث خوش واقعاً  گردد سالم مي ماند و اين موضوعنتا زماني كه بر بايد از جزيره دور بماند و

در  مي مانيم و پس گفتم كه من و تو امشب . صبح با ويراگو مي روند آنها فردا.شانسي است 
وسايل  همهآنها  . ن كارها نمي خورندبدرد اي اصالًمردها  . بسته بندي لوازم كمكشان مي كنيم

تا  نشينند تا بسته شود و چون را به درون چمدان پرت مي كنند و بعد روي در چمدان مي
 ، ولي جرج گفت كه اگر حيف كه وقت كمي دارند . سالها برنمي گردند كار زيادي دارند

  . جدا درست كنيم اين هم يكي ديگر از دامنهاي سيليست بهتر است يك بسته ... كورمورانت
  باالخره به منزل عمويت بر مي گردي ؟-



  . هيرو آنرا نشنيدظاهراً  ، چون دوباره بپرسد وال رائناچرا شد س
  . وقت كه بخواهم مي توانم برگردم گفت هر . بله ... ؟ اوه چي-
 ؟ در مورد كليتون چه . ، چقدر برايت خوشحالم هيروي عزيزم! اوه !  پس آشتي كرديد-

  ؟ مي كنيد خره با هم عروسيباال
زن تيپ او نيستم و او واقعاً  ، فكر مي كنم آسوده شد . نكنيم تصميم گرفتيم كه بهتر است . نه-

  . نيست او هم مرد تيپ من ...
  . منظورت چيست مي فهمم . ، شايد هم نه خب ...؟ فكر مي كردم  چرا نه-

خب مطمئن باش كه  ... اوه:  ارانه گفتباالخره اميدو بعد اخمي كرد و . اوليويا آهي كشيد
  . ، درست همانطور كه من يافتم يافت روزي مرد مناسب خودت را خواهي

  
***  

 
 

كه به خانه دولفينها بازگشت  روري پس از مالقات با مجيد به لنگرگاه رفت و چند ساعت بعد
بود و در بسته بندي زمين زانو زده  ، در حالي يافت كه روي ، هيرو را در اتاقي در طبقه آخر

هيرو صداي آمدن  . كمك مي نمود،  يك صندوق ساخته شده از چوب كافور كنده كاري شده
ابه هم پشت سر فكاسكوي سفيد داشت بال بال مي زد و جيغ مي كشيد و ا ، چون او را نشنيد

ي روري چند لحظه اي دم در ايستاد و او را تماشا كرد و آرزو نمود كه ا . هم حرف مي زد
صورت مي توانست آن  ، چون شايد در به عشقش به هيرو آگاه نبود نسبتآنقدر  كاش

  . ، بگيرد اكنون احساساتش وادارش مي كردند تصميمي غير از اينكه
فتن رسئله اي براي تصميم گمبه طرز وحشتناكي ساده بود چرا كه  نيم ساعت پيش موضوع

يا همه چيز را تغيير داده بود و در حين مكالمه مختصر در كنار در اما يك . وجود نداشت
بازنده شد و اين خود شكست آن  با خود درگير نبردي شده بود كه در ، بازگشت از لنگرگاه

 چون گرچه صدائي درنياورد ولي سر هيرو . را داشتآن  مي خواست اگر مدرك هم .بود 
درست  . است گاه شدهتكاني خورد و روري فهميد كه او از حضورش آ به عقبفوراً تقريباً 

براي لحظه اي طوالني  . آگاه بود مثل خودش كه هميشه از حضور هيرو در جاي جاي خانه
 ، بعد روري به تندي گفت بار بود خصومتتقريباً  ، نگاهي يكنواخت و همديگر را نگاه كردند

زي هست ؟ چي با من بيرون مي آيي ، براي يك ساعت و اندي قايقي در ساحل آماده كرده ام: 
بعد وارد اتاق  . شانسي است كه دارم كه مي خواهم نشانت دهم و مثل اين است كه اين آخرين



با حالتي كه گوئي مطمئن بود رد . كه به بلند شدن هيرو كمك كند  شد و دستش را دراز كرد
 را بگيرد يا بي ميلي خود را به انجام اين كار پنهان كندآن  اينكه هيرو بدون . نخواهد شد

  . انداخت نگاهي به دست
، باتي هم با ما مي آيد و اگر اصرار داشته  ندارد ؟ لزومي ؟ مي ترسي چه شده:  روري غريد

چون به من گفته كه تحمل ،  گرچه ترجيح مي دهم نبريم . ، اوليويا را هم با هم مي بريم باشي
دا همين موقع او رفته و همه ؟ فر چرا نه:  هيرو انديشيد . وزد قايق را ندارد و باد تندي هم مي

دولفينها خالي شده و باتي و رئلوب و جمعه و حدير در ويراگو و  خانه . چيز تمام شده است
، بادبان كشيده و براي هميشه از زندگي او خارج شده اند و  اقيانوس هند آبي و پهناورآب  در

  ... اين آخرين بار است . كه نرود هيچ دليلي نبود
پس خودش به آرامي بلند  . مي ترسيدآن  ، چون از لمس را نگرفت روري او دست تقديمي

اگر تنها يك لحظه صبر كنيد  . كه اوليويا را به زحمت بيندازم احتياجي نيست:  شد و گفت
  . دارم كالهم را بر مي

كننده اي مي تابيد و انوار  اواسط بعدازظهر بود و خورشيد روي درياي مواج به نحو كور
بادي كه در ميان  . فرستاد زالل براي ماهيان و مرجانها ميآب  گ خود را ميانطالئي رن

آب  خورشيد و ترشحات هيرو از شدت نور . ، ديگر بوي فساد نمي داد بادبان مي وزيد
، چون  احتياجي نبود كه مقصد قايق را بپرسد . زد در هم كشيده بود و حرف نمي چشمانش را

گرچه نمي دانست  . يواليمي مي رفتندكداشتند به . دش فهميد ، خو لنگرگاه بمحض گذشتن از
مگر اينكه بخواهد به هيرو چيزي از  ، را يك بار ديگر نشانش دهدآنجا  روري خواسته

خودش  . به خوبي مي دانست هيرو هرگز فراموشش نخواهد كرد خودش را نشان دهد كه
رفت و هيرو  فردا او مي وشم كني ،تواني فرام است كه نمي خوشحالي باعث : چنين گفته بود

  . توانست او را فراموش كند نمي نمايد ، هر قدر هم تالش خر عمرش ،آتا 
ساحل محصوري آنها  پديدار شدند و پشت صخره هاي بلند مرجاني فرسايش يافته كم كم

ان زير نور ستارگ ، نظرش از زنگبار است بدون اينكه بداند اين اولين ، ظاهر شد كه بار اول
بر ديوار قلعه نظامي قديمي و خانه بلند  االن خورشيد پايين تر بود و تابش گرمش . ديده بود
در شهر و  ،آنها  پشت . نشاني از عصر داشت ، شد كه از پشت درختان سبز ديده مي عربي ،

ه مرد بيست هزار تن از آخرين باري كه اينجا بود ، بيش از در روستاهاي پراكنده تمام جزيره ،
را اينجا زمان متوقف شده هچون ظا . مشكل بودآن  باور،  اما با نگاه به خانه سايه دار . بودند
ياسمن و رز همه جا را پر كرده بود و يك بار ديگر  بوي خوش باغ سبز بود و خنك و . بود



و  ...درست هماني بود كه در اولين بار ديده بود  .كردند  مي كبوتران در ميان سايه ها بقبقو
  . خرين بارآ
باتي را فرستاد كه با داوود صحبت نمايد و در عوض خودش  . به درون خانه نبرد ي او راررو

هدايت كرد و در مقابل يكي از  ميان راه باريكي كه موازي ديوار خارجي بود ، هيرو را ار
 . دكه با پرده اي از گياهان استوايي و گلهاي شيپوري پنهان شده بو سنگي ، هاي اتاقك

هيرو با بي ميلي اطاعت  و كه هيرو داخل شود دنباله گياهان رونده را بلند كرد . متوقف شدند
 داد و نوري كه از ميان پرده هاي بوي نم و كپك مي محل ، . و كمي نگران شده بود گيج كرد ،

 هيرو حس كرد كه پوست بازو و پشت گردنش سوزن .سبز رنگ بود  يد ،بتا آويزان برگها مي

گويي !  مثل حيواني كه احساس خطر كند! مضطرب شد شديداً  شود و ناگهان وزن ميس
را آن  كمين كرده كه او اطاقك سنگي كوچك ،آن  خطرناك و شرورانه در تاريكي چيزي

و در آمد ناگهان مارمولكي از ميان برگهاي افتاده در. توانست ببيند  ولي نمي كرد حس مي
اولين بار متوجه شد  براي. زنان و ترسيده خود را عقب كشيد رفت و هيرو نفس  سوراخي فرو

با عدم اطمينان  . شنيد كه ضربه اي به سنگي زد . هني و كوتاه با خود داردآاهرمي  يركه رو
  چرا مرا به اينجا آوردي ؟ چه چيزي را ميخواستي ببينم ؟:  پرسيد

چون  . دانست شكاف كجاست مي قبالًحتماً  . ميان شكافي فرو كرد هن را درآو . اين را -
ي رو روآمد  سنگ براحتي بيرون . برگها و گرد و خاك ببيند را زير انبودهآن  امكان نداشت

شعله كوچك در  . و يك قوطي كبريت از جيبش درآورد اهرم را به كناري نهاد و شمعي
خود را از قه پاشيد و هيرو ترس رفلز درخشان زرد رنگ ج تاريكي برقي زد و بر انبوهي از

سنگ مرطوب زانو زد و تكه هاي طال را با انگشتان  عنكبوت و عقرب فراموش كرد و روي
  . لرزان لمس نمود

  ؟ اين چيست-
  . طال-
  پيدايش كردي ؟ را بدست آوردي ؟آن  چگونه!  بايد خيلي قيمت داشته باشد ... اما ...اما -
  . تقريبا-

 گرفت و بلندش كرد و به زير نور ي هيرو راشمع را خاموش كرد و در جيبش گذاشت و بازو
  . خورشيد هدايت نمود

و تمام ماجراي گنج مخفي سلطان سعيد و اينكه چگونه  ... است گنج متعلق به پدر مجيد بوده-
نتراشيد و هيچ يك از جزئياتش را ماليمتر  هيچ بهانه اي . نمود به دستش رسيده را تعريف



نگريست و گاهي نظري به  ي را ميرصورت رو و لب شدجريان منق هيرو با شنيدن .نكرد 
 مثل اين بود كه تنها مخفيگاه يك ثروت افسانه اي را نمي . انداخت هان استوايي مياانبوه گي

جان داد و نفرين آن  كه برا ي بدخواهانه حكيم جادوگر پمبه ، بلكه صورت چروكيده و، بيند 
  . شود نظر مجسم مي نهاد درآن  مرگش را روي

  . ي تمام شدرحرف رو . تمام ماجرا اين بود-
  ؟ چرا اينها را به من گفتي:  پرسيد صداي ضعيفي ، لرزان و با هيرو ،

  . فكر كردم كه بايد بداني-
  را ببينم ؟آن  ؟ چرا خواستي چرا-
كه ثروت فراواني از طال خواهي يافت  يك بار به باتي گفته بودي كسي برايت پيشگويي كرده-
با خودمان ببريم يا بگذاريم همينجا  راآن  به نظرت خواهي اينجاست ، را ميآن  گرا خب ، ،

  . تصميم گيري نداريم بماند ؟ وقت زيادي براي
  ما ؟-
  ؟ گذارم ؟ كردي پس چه كسي ؟ تو كه خيال نكردي تو را پشت سرم جا مي-

ديگر  . شد از سايه خورشيد از سطح ديوار خارجي باغ پايين تر رفته بود و ناگهان همه جا پر
مي  از بين وزيد و تا بامداد باد با شدت كمتري مي. بلكه عصر رسيده بود ، نبود  ربعدازظه
آماده  حال بازگشت به آشيانه هاي خود بودند تا براي استراحت شبانگاهي پرندگان در . رفت

  . شوند، بزودي شب فرا مي رسيد
آن  درست مثل . نور مهتاب سفيد خواهد شد زامشب ماه خواهد بود و باغ ا:  هيرو انديشيد
طر گلهاي عها در سايه ها پرواز مي كنند و  هپرشب . ها شب ديگر كه خواهند آمدشب و صد

  . امواج بر ساحل مرجاني شنيده خواهد شد ، فضا را سنگين مي كند و صداي برخورد عجيب
فوراً  بايد . مي گفت يد چيز، باي واضح نبود فكرش ... بگذار آواز پريان دريايي را بشنوم

كه باعث تحقير است و حتي ، با او برود  قصد ندارد اصالً، كه  ممكن استبگويد كه غير
اما زندگي  . دنو روغن مي مانآب  مثلآنها  كه، پيشنهاد چنين چيزي نهايت گستاخي است 

. هرگز به نظر كوچك و محدود نمي رسيد  روري خسته كننده نخواهد شد و دنيا اهرگز ب
زماني .  شورآب  خورشيد و باران و و .هاي گسترده و وزش باد وجود داشت  شه افقهمي

انساني ماشيني كه بقيه . زنده خواهد بود  ، موجودي نيمه گمان كرده بود اگر با كلي ازدواج كند
اما هرگز در كنار ، در واقع همان مرگ بود  ، كه شايد عمرش يكنواخت و بي معني خواهد بود

  . ، يا نيمه زنده بودن ماشيني بودنآدم  ، يا دن نمي كردروري احساس مرده بو



و به پدر هيرو اشاره كرده بود كه بهتر  . خري حداقل جنس تقلبي نمي ... كلي زماني گفته بود
آدم  كلي گفته بود اگر دخترش عاشق يك از هر كس دخترش را مي شناخت و يكبار به

، ولي اگر در ازدواج با  خواهد كرداعتراض ن چندان ، ، ولي چشمانش باز باشد نامناسب شود
 . فكر كرد كه روري كلكهاي زيادي بلد است هيرو . ، نابود خواهد شد يك شياد كلك بخورد

روش بد و خودش هم هرگز نمي تواند آن  به ، اما نه بودآن  مسئله اسلحه ها يك نمونه از
  ... باز كامالً،  باز بودند ، بلكه وانمود كند كه چشمانش باز نبوده اند

  ؟ كجا مي روي:  هيرو پرسيد
  . انگلستان-
نه  : روري خنده كوتاهي نمود و گفت . حرفش را قطع كردفوراً  هيرو ... مي كردم اما فكر-

اما جايي است كه مي  . مجهت رنج نمي برآن  از يك تغيير قلبي و احساسي در . عزيزم عشق
داشتم روزي صاحبش شوم و دارم كه هميشه قصد آنجا  رفت و بعالوه ملكي درآنجا  به شود
  . به نظر زمان بسيار مناسبي مي رسد اكنون

  ؟ بمانيآنجا  گرفته و منظورت اين است كه مي خواهي سر و سامان-
يك نقطه لنگر انداخته و همانجا  ؟ نه من دنيا را بيشتر از اين دوست دارم كه در براي هميشه-

  . بيندازمآن  كشيد تا يك نگاه ديگري به مهر از چند گاهي لنگر را باال خواه احتماالً. بمانم 
  . لحن هيرو تلخ بود ! و برده ببري و قاچاق كني و اسلحه بفورشي-

براي  اصالًتجرد بودند و  مشغوليات دورانآنها  ، نه ديگر . خنده روري اثري از افسوس داشت
ن كنم در جهت درست قانو در آينده سعي مي . يك مرد محترم و موقر و متأهل مناسب نيست

مطمئن باش در انگلستان كار  ؟ ؟ يا اينكه تو هم بايد كار خير انجام دهي راضي هستي .م بمان
فقط در مشرق زمين نيست !  خودت هم درست در مقابل خانهآن  ! به اندازه كافي پيدا ميكني

فكر نمي كنم بتواني . من هم هستم  و بعد!  كنند كه مردم در بدبختي و عدم بهداشت زندگي مي
اين همان  ايدش .تواني سعي نمايي  اما هميشه مي . حداقل زياد عوض كني . مرا عوض كني

، يك شهروند مفيد و  قاچاقچي برده ناجور يعني از يك . كاري است كه تو بايد انجام دهي
امور همسايگانت به نظر كار اصالح  تالشهايت براي البته شايد در مقايسه با . مطيع بسازي
شنيده اي چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام  كه ، همانطور ، ولي خب كوچكي برسد

  ؟ مگر چه گفتم ؟ مي كني چي شده ، چرا مرا اينطوري نگاه . است



جيسون زد كه من هميشه  اين حرفي بود كه بيد... كاري كه بايد انجامش دهي :  هيرو گفت
و رويش تختم را مرتب مي كنم  و اينكه خودم ...، انجام مي دهم و  آنچه را بايد انجام دهم

  . دراز مي كشم
  . عزيزم ، محبوب همه ما اين كار را مي كنيم-
اينكه به رتق و فتق  پسر دايي جوشيا گفت كه مردم بايد قبل از ...من فكر مي كنم  ...من -

  . ، مشكالت خودشان را حل نمايند امور ديگران برسند
  . درست است كامالً-
  . كنم مجبور نيستم با تو ازدواجاما تو جزو امور و مسائل من نيستي و من هم -
را بدزدم تا  حتي اگر مجبور شوم دوباره تو . ، ولي به هر جهت با من عروسي مي كني االن نه-

، ديدم  دادي ، ولي وقتي بچه را از دست زماني فكر مي كردم باالخره ناچاري!  مجبورت كنم
  . مكه تنها شانسم را از دست داده ام و اينكه مجبورم تسليم شو

  ؟ ؟ از كجا فهميدي چه كسي به تو گفت : زمزمه كرد وهير
  . خانه من بودآنجا  : روري ، با لحني سرد گفت

  ؟... چرا كه اينطور ، پس ...من -
دلم مي خواست  را ديده بودم وادواردز  تازه. امروز صبح كنار دريا مالقاتش كردم . ترز -

را هم با خودم مي برم  رسيد كه آيا توپ فورا . گلويم را ببرم وقتي به او گفتم كه مجبورم بروم
  . انجام دهم ، كه بايد كار درست را ؟ مي دانستم كه نبايد تو را ببرم يا خير

او  ... اما به هر حال از زندگيت خارج شوم و بيرون هم بمانم كهاين بود خب كار عاقالنه -
مي  آيا ، ، امكان چنين چيزي نبود گفت كه بچه را مي خواستي و اگر مرا دوست نمي داشتي

  ؟ خواستيش
  . بله-

گاه براي مدت طوالني در هيچ رسيده است ، چون گرچه شايد اوآرامش  هيرو فهميد كه به
او كاري را كه بايد انجام . است  ، هميشه برايش خانه يكجا نماند ، ولي هرجايي كه او باشد

چون قدرت  ... خواهد خوابيد ، انجام خواهد داد و روي تختي كه خودش درست كرده دهد
  . تخاب ديگري نداشت و نمي خواست هم داشته باشدان

آرامي ، كلماتي را در كنار گوشش زمزمه مي كرد كه به نظر مي رسيدند انعكاس  روري به
ي با او ازدواج كنم نيستي ، تو زتيپ زني كه امكان داشت رواصالً  تو:  خودش باشد افكار
 ، اما به تحمل كنم را دارا هستي صفاتي كه دوست نداشتم و فكر مي كردم نمي توانمآن  تمان



بيرونت  نمي خواهماصالً  حتي . توانم دوباره بيرونت كنم گونه اي به خونم راه يافتي و نمي
زندگي است آن  روري چانه اش را گرفت ، صورتش را بلند كرد و دانست كه اين پايان . كنم

باشد و  تفاوتكه هميشه عاشقش بود و آغاز زندگي جديدي است كه مي توانست بسيار م
مثل خودش  بسيار مشكل ، چون باور نداشت كه مردم تغيير بنيادي كنند و هيرو هم احتماالً

  . بعيد بود كه به فرد متفاوتي تبديل شود
، و  را به صورتش خواهدزدآنها  گناهان او را به ياد آورده و كه هيروآمد  هايي خواهد زمان
 . و از خود هيرو خشمگين مي شودآنها  از تقواي او متنفر شده و هايي كه خودش از زمان

هرگز نمي توانست تصرف كند و بخشي از خودش وجود داشت كه  بخشي از هيرو بود كه او
 براي هم مناسب بودندآنها  ، قابل دركياما به دليل غير، ماند  هميشه دور از دسترس هيرو مي

 وقتي تقدير احتماالًودند و هردو مكمل كمبودهاي ديگري ب. ولي بودند ،  ، البته نبايد مي بودند
روي عرشه به ميان اقيانوس پرتاب كرد و اجازه داد كه اموري فراست او  ، هيرو هوليس را از

  . دانست كه قرار است چه اتفاقي بيفتد ، مي را نجات دهد
 يادآوري يكي از نقل قولهاي محبوب حاجي ؟ روري با خداوند بزرگترين تدبير كننده است

قصد نداشت با كسي اصالً  چون . لب نبود اما اين لبخند تنها يك حركت . لبخندي زدرئلوب 
البته مي خواست امتحاني ، قيد بماند  خواست تا آخر عمرش آزاد و بي او مي. ازدواج كند 

، تبديل كند و موفق  ، از گوشت و خون گرم كرده و مجسمه مرمري و يخ زده يوناني را به زني
  . او زندگي كند بدون اندوتولي اكنون مي فهميد كه نمي ، شده بود 

 خب ، مي:  گفت هانآ باتر از ميان سايه هاي باغ بلند شد و خطاب بهباتي  صداي خشن
  . بريدش يا مي ذاريدش ، خيلي وقت نداريم

هيرو به گونه اي كه انگار از  . روري بدون شتاب ، او را رها نمود هيرو سرش را بلند كرد و
چه چيزي را بايد ببريم ، :  زد و به پيرمرد گفتباشد چشمانش را بر هم  رويايي بيدار شده

  ؟ يتبا
  ؟ اون نياوردت اينجا ه، مگه واس را طال-
  . ، دوباره رويش را بپوشان نداريمآن  نه احتياجي به:  هيرو لرزيد ... آه ، آن-
سالم اصالً  ، اون كثافت زرد رنگ گفتم اما درست هموني كه خودم: گفت  ي، تاييد كنانتبا

  . ست، روش خون ه نيست
، سنگ را سرجايش  بسيار خوب دو به يك:  انداخت و گفت روري شانه هايش را باال

همچنان صاحب اين  ، هم برنگردم حتي اگر خود، بماند  گذاريم همينجا مي . برگردان عمو



در راهي بهتر آن  را پيدا كند و ازآنها  به اينجا آمده و خانه هستم و شايد روزي يكي از پسرانم
  . كند ، خرج نستماز آنچه من مي توا

اندازدش تو دريا  البته اگر عقلش به مامانش بره ، درش مي آره و مي:  ، گفت ، با كنايه يتبا
  . كه بهترين جا واسشه

، برگشت و با  در حاليكه اهرم را حمل مي كرد ، از زير بوته هاي استوايي رد شد و مدتي بعد
بهتره قبل از اينكه باد رو از  خالص شديم و ديگه خيلي تميز از دستش: آسودگي اعالم نمود 

  . بايد تا قبل از صبح تموم بشه. مونده  كارهاي زيادي . برگرديم، دست بديم 
و با آمد  موسمي جنوب شرق به استقبالشان در دست هم از باغ خارج شدند ، باد وقتي دست

، حاشيه  آورد و برگهاي درختان نارگيل ها و گلهاي استوايي راخود عطر ميخك و دريا
 . بخششان فضا را پر نمودآرامش  م ساييد و نواي زيبا وهل سفيد زنگبار را به سواح

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پایان
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باد موسمی
 مالی کای

 
 :مشخصات کتاب

 باد موسمی:نام
 مالی کای:نویسنده

 667 تعداد صفحات
 ١٣٧۵،    ن زری:  ران ھ ت

  


