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  يشك هـقرع
  جكسون شرلي :هدنسيون

  
  

  گلشيري احمد: مترجم
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 ژانر در مريكاييآ نويسان  رمان و نويسندگان از يكي) 1965 آگوست 8 -1916 دسامبر 14( 1جكسون شرلي

 او كارهاي اخير هاي سال در. بود معروف بسيار اش زندگي انزم در كه بود مرموزانه هاي  داستان و وحشت

 است) التاري( كشي قرعه داستان خاطر به او معروفيت بيشترين. است گرفته قرار منتقدان توجه مورد دوباره

  .دارد اشاره زمان آن مريكايآ كوچك شهرهاي در روستايي نادرست رسوم و آداب به كه

 فراواني وصدايسر انتشار محض به و رسيد چاپ به 2ركرنيويو مجله رد 1948 ژوئن 26 بار اولين داستان اين

  .ديسر پاچ هبThe Lottery and Other Stories "  " باتك رد ناتساد نيا دعب لاس .برانگيخت

 قرباني آيين و شده جمع هم دور دهكده مردمان سال هر ژوئن 26 در كه است اي دهكده داستان 3التاري

  .شود مي انتخاب) كشي قرعه( التاري با قرباني. دهند مي انجام را كسي كردن

 مردمان پيداست اسامي از كه جور آن و افتد مي اتفاق بيستم قرن اوايل در دهكده يك در داستان روايت

  .هستند انگليسي دهكده

 جعفر توسط راب نيلوا داستان اين .روند مي شمار به آن هاي ويژگي از آن سمبليك وجه و داستان خشونت

  .است شده برگردانده فارسي به "ديگر داستانهاي و چخوف ، التاري" باتك رد صادقي مدرس

  :نوسكج يلرش راثآ تسرهف

  نامر

 )1948( راويد نايم زا يا هداج - 1

2 - Hangsaman  )1951( 

 )1953(  نايشحو نايم يگدنز - 3

 )1954( هدنرپ هنايشآ - 4

                                                            
١ - Shirley Jackson 
٢ - New Yorker 
٣ - Lottery  
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 )957( نيطايش دوعص - 5

 )1958( يباتفآ تعاس - 6

7 - The Haunting of Hill House )1959( 

 )١٩۶٢( ميدركيم يگدنز هعلق رد هشيمه ام - 8

   هاتوك ناتساد

1 -  The Lottery and Other Stories)1949( 

2 - Come Along With Me )1968( 

3 - Just an Ordinary Day )1963(  
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 داشت؛ را تابستان وسط روز يك آور نشاط گرماي و بود آفتابي و صاف هوا ژوئن هفتم و بيست روز صبح

  .بودند خرم و سبز ها علف و شكوفه غرق ها   گل

 بعضي در آمدند؛ مي گرد بانك و پست ادارة ميان ميدان در رفته رفته روستا مردم ه،د ساعت هاي نزديكي 

 ششم و  بيست روز از را كار ناچار و كشيد مي طول روز دو كشي قرعه كه شد مي جمع آدم قدر آن شهرها

 ساعت دو از تر كم كشي قرعه ته تا سر داشت، آدم نفري سيصد فقط كه روستا، اين در اما كردند؛ مي شروع

 روستا، مردم كه كردند مي تمام موقع به طوري و كردند مي شروع ده ساعت در را كار بنابرين گرفت؛ مي وقت

  .بودند شان هاي خانه توي ظهر ناهار، براي

 براي آزادي احساس و بود شده تعطيل تابستان آمدن با ها تازگي مدرسه. شدند مي جمع اول البته ها، بچه

 مدتي كنند، پيدا راه شور و شر پر بازي توي كه آن از پيش خواست، مي شان دل بود؛ آزاردهنده ها آن تر بيش

 هايش جيب 4مارتين بابي. بزنند حرف تنبيه و كتاب و معلم، و كالس از باز و شوند جمع هم دور سروصدا بي

 گردترين و ترين صاف او، از پيروي به كه، نگذشت چيزي ديگر پسرهاي و بود، انباشته سنگ   قلوه با لبق از را

 صدايش 7ري دالك ها روستايي كه( 6ريكس دالك ديكي و 5جونز هري و بابي كردند؛ جمع را ها سنگ

 نگاه ديگر هاي بچه بودند مراقب و كردند جمع ميدان گوشة در سنگ قلوه بزرگي تل آخر دست )كردند مي

  . نيندازند آن به چپ

 و ؛ زدند مي ديد را پسرها گرداندند مي بر را سرشان و بودند اختالط گرم هم با و بودند ايستاده كناري دخترها

 گرفته محكم را شان بزرگ وخواهرهاي برادرها دست يا زدند مي غلت خل و خاك توي كوچولو پسرهاي

 و تراكتور باران، و محصول از و پاييدند مي را شان هاي بچه شدند، جمع كم كم مردها كه نگذشت چيزي.بودند

 تعريف لطيفه آهسته و بودند، ايستاده ميدان گوشة سنگ قلوه تل از دور هم، كنار. زدند مي حرف ماليات

  . زدند مي لبخند قهقهه دادن سر جاي به و كردند مي

                                                            
٤ -  Bobby Martin 
٥ - Harry Jones 
٦ - Dickie Delacroix 
٧ - Dellacroy 
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 به. شد پيدا شان مردهاي از بعد اندكي بودند، پوشيده ژاكت و خانه رفتة رو و رنگ لباس كه ها، زن كلة سرو

 تعريف هم براي زنكي خاله هاي حرف بپيوندند شان شوهران به رفتند مي كه طور همان و كردند سالم ديگر هم

 پنج چهار كه ها بچه و زدند صدا را ها بچه و ايستادند شان شوهرهاي كنار ها زن كه نكشيد طولي. كردند مي

 خالي جا مادرش شدة دراز دست زير از مارتين بابي. رفتند افتادند راه ميلي بي با بودند، زده شان صداي بار

 سرعت به بابي و زد داد سرش كرد بلند را صدايش پدرش. برگشت سنگ قلوه تل طرف به دوان دوان و داد

  .ايستاد ، برادربزرگش و پدر ميان جايش، سر و برگشت

 كه بود، سامرز آقاي عهدة به )8هالووين جشن و ها نوجوان باشگاه ميداني، هاي رقص مثل( كشي قرعه ادارة

 و شاد و داشت گردي چهرة 9سامرز آقاي. بكند محلي هاي فعاليت صرف تا داشت جسمي توانايي و فرصت

 چون سوخت؛ مي حالش به شان دل مردم و كرد مي زندگي سنگ زغال فروش و خريد راه از و بود شنگول

  .بود دهني بد آدم زنش و بود كور اجاقش

 تكان دست او و درگرفت ها روستايي ميان پچي پچ گذاشت، ميدان به پا دست، به چوبي سياه صندوق وقتي، 

 به دست، به پايه سه عسلي ،10گريوز آقاي يعني پست، رئيس» .رفقا شد، دير كم يه«: گفت بلند و داد

 ها روستايي. داد جا رويش را سياه صندوق سامرز آقاي و شد گذاشته ميدان وسط در عسلي رفت؛ مي دنبالش

 من به حاضرن كيا«: گفت سامرز آقاي وقتي و بودند، ايستاده عسلي از دور و بودند كرده حفظ را شان فاصله

 و رفتند جلو ،11باكستر بزرگش، پسر و مارتين آقاي يعني مرد، نفر دو كه اين تا ماندند دودل »كنن؟ كمك

  .زد هم به را تويش كاغذهاي سامرز آقاي و گرفتند محكم عسلي روي را صندوق

 دنيا به از پيش حتي بود، عسلي روي حاال كه صندوقي و بود شده گم پيش ها سال كشي قرعه اصلي لوازم

  . رفت مي كار به كشي قرعه توي روستا، مرد ترين مسن پيره، 12وارنر آمدن

                                                            
٨ - Halloween 
٩ - Summers 
١٠ - Graves 
١١ - Baxter 
١٢ - Warner 
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 دلش كس هيچ اما كنند؛ درست يينُو صندوق كه بود كرده صحبت ها روستايي با بارها سامرز آقاي

 كه كردند مي تعريف. برود ميان از بود كرده حفظ را سنت و مانده جا به كه سياهي صندوق اين خواست نمي

 اين به ها آدم اولين آمدن با كه صندوقي يعني شده، درست آن از پيش صندوق هاي قطعه از حاضر صندوق

 را نو صندوق ساختن موضوع سامرز آقاي كشي، قرعه از بعد سال هر. بود شده ساخته روستا كردن بنا و محل

 سياه صندوق. شد مي سپرده فراموشي دست به موضوع بگيرد، سر كاري كه آن بي سال هر اما كشيد؛ مي پيش

 رنگ و بود برداشته خش طرفش يك و بود افتاده سياهي از ديگر حاال كه اين تا شد؛ مي تر فرسوده سال هر

 پسر و مارتين آقاي. بود شده پك و لك و بود رفته هم جاهايش بعضي رنگ و شد مي ديده آن چوب اصلي

. زد هم به دست با خوب را كاغذها سامرز آقاي كه اين تا داشتند نگه محكم را سياه صندوق باكستر، بزرگش،

 را كاغذ هاي قطعه راحت خيلي سامرز آقاي كه بود شده فراموش يا گذاشته كنار قدر آن مراسم برگ و شاخ از

  .بودند كرده استفاده ها آن از پياپي هاي نسل كه كرد چوبي هاي باريكه جانشين

 اما بود كوچك خيلي روستا كه خورد مي زماني درد به چوب هاي باريكه كه بود كرده استدالل سامرز آقاي 

 استفاده چيزي از بود الزم شد، مي هم تر بيش احتماالً و بود شده بيشتر نفر سيصد از جمعيت شمار كه حاال

 كاغذ هاي قطعه گريوز آقاي و سامرز آقاي كشي، قرعه از پيش شب. بگيرد جا صندوق توي تر راحت كه كنند

 سنگ  زغال شركت گاوصندوق توي بردند مي را صندوق و ريختند مي صندوق توي و كردند مي درست را

 ميدان به را آن شد مي آماده سامرز آقاي كه بعد روز تا كردند مي قفل را درش و دادند مي جا سامرز آقاي

 و گذاشتند مي گريوز آقاي انبار توي سال يك. دادند مي جا جا آن و جا اين بردند مي را صندوق سال بقية. ببرد

 و دادند مي جا مارتين خانوادة بقالي قفسة توي گاهي و بود پا و دست زير پست، ادارة توي ديگر سال

 پا به زيادي جنجال كند، اعالم را كشي قرعه شروع سامرز آقاي كه آن از پيش.باشد جا همان گذاشتند مي

 اسم از صورت يك خانواده؛ تك تك بزرگ اسم از صورت يك كردند، مي آماده هايي صورت بايست مي. شد مي

 مجري كه را، سامرز آقاي سوگند مراسم پست رئيس. خانوار هر اعضاي از صورتي و خانوارها تك تك بزرگ

  .آورد مي بجا بود، كشي قرعه
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 آن و كرد مي اجرا كشي قرعه مجري كه بود كار در هم خواني تك جور يك كه آمد مي يادشان مردم بعضي 

 عقيده مردم بعضي. گرفت مي سر عجوالنه مقررات مطابق سال هر كه بود آهنگي بدون و سرسري آواز

 كه داشتند عقيده ديگران ايستاد، مي جا يك آواز دادن سر يا خواندن موقع كشي قرعه مجري كه داشتند

 كه بود كار در هم سالم مراسم. بود ورافتاده مراسم از قسمت اين پيش ها سال اما.  رفت مي راه مردم الي البه

 با هم مراسم اين اما. بياورد بجا آمد مي قرعه برداشتن براي كه كسي به خطاب بايست مي كشي قرعه مجري

 طرف به كه كسي به خطاب است الزم مجري كه شد مي احساس حاال كه اين تا بود كرده تغيير زمان گذشت

  . بكند صحبتي رود مي صندوق

 يك كه طور همان جين، شلوار و سفيد پيراهن با او گذاشت؛ مي تمام سنگ كارها اين همة در سامرز آقاي

 را آوري مالل صحبت ها مارتين و گريوز آقاي به خطاب و بود گذاشته سياه صندوق روي سرسري را دستش

 و كرد تمام را هايش صحبت سامرز آقاي كه وقتي درست.كرد مي جلوه ابهت با و مقتدر بود، كشيده پيش

 بود، انداخته شانه روي را ژاكتش كه 13سن هاچين خانم برگرداند، آمده گرد هاي روستايي طرف به را رويش

 ريكس، دالك خانم به و داد جا جمعيت سر پشت را خود و پيمود رسيد مي ميدان به كه را اي جاده شتاب با

 خانم. خنديدند آرام دو هر و» .يه روزي چه امروز بود رفته يادم پاك«: گفت بود، ايستاده كنارش در كه

 و كردم نگاه بيرونو پنجره از كه بعد كنه، جمع هيزم رفته برگشته شوورم كردم فكر«: گفت باز سن هاچين

 و» .رسوندم دو به خودمو و هفتمه و بيست امروز كه افتادم صرافت به وقت اون نيستن، ها بچه ديدم

  .كرد پاك دامنش با را هايش دست

 سرك سن هاچين خانم».زنن مي حرف دارن جا اون هنوز. رسيدي موقع به اما«: گفت ريكس دالك خانم 

  .اند ايستاده جلو هاي نزديكي جايي كه ديد را هايش بچه و شوهر و كرد نگاه را جمعيت الي البه و كشيد

  

                                                            
١٣ - Haatchinson 
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 خوش با مردم. گشود راه جمعيت الي از و زد ريكس دالك خانم بازوي به خداحافظي عنوان به را دستش 

 خانمت، م اين«: گفتند شد، شنيده جمعيت جلو تا كه باصدايي نفر سه دو بگذرد؛ او تا دادند كوچه خلقي

 كه سامرز، آقاي و رسيد، شوهرش به سن هاچين خانم» .14بيل رسوند، خودشو خرهالاب«  و» .سن هاچين

  ».15تسي كنيم، شروع تو بدون بايد كردم مي خيال«: گفت بشاشي چهرة با بود، ايستاده منتظر

 مبِ حرف تا هزار اومدم مي كردم مي ول دستشويي تو نشسته ظرفامو اگه«: گفت خنده با سن هاچين خانم 

 گرفتند، مي قرار خودشان جاي سر سن هاچين خانم ورود از پس مردم كه طور همان و، »جو؟ زدي، نمي

  .پيچيد جمعيت ميان در آرامي خندة

 و كار سر برگرديم تا بكنيم كارو اين كلك كنيم، شروع بهتره گمونم خب،«: گفت موقرانه سامرز آقاي

 انداخت اسامي صورت به نگاهي سامرز آقاي».16دنبار دنبار، دنبار،«: گفتند نفر چند»نيومده؟ كي. مون زندگي

 و» .من گمونم«: گفت زني»كشه؟ مي قرعه جاش كي. شكسته پاش بابا اين. درسته دنبار، 17كاليد«: گفت و

 بزرگ پسر تو. كشن مي قرعه شووراشون جاي به ها زن«: گفت و كرد نگاه را او برگرداند را رويش سامرز آقاي

 خوبي به را سوأل اين جواب ديگر هاي روستايي و سامرز آقاي گرچه »؟18جيني بكشه، جات به كه نداري

  .بپرسد را ها سوأل اين رسمي طور به كه بود كشي قرعه مجري وظيفة اين اما دانستند مي

 سالش شونزده هنوز ريسه«: گفت تأسف با دنبار خانم. ماند منتظر ادب به آميخته اي عالقه با سامرز آقاي 

 كه صورتي روي و» .باشه«: گفت سامرز آقاي».بكشم قرعه شوورم جاي به بايد خودم امسال گمونم. نشده

  .كرد يادداشت چيزي بود دستش

 برد، باال را دستش جمعيت وسط از قدي بلند پسر»كشه؟ مي قرعه امسال 19واتسن پسر«: پرسيد سپس 

: مثل گفتند چيزهايي جمعيت الي البه از نفر چند وقتي و» .كشم مي مادرم و خودم براي من حاضر،«: گفت

                                                            
١٤ - Bill 
١٥ - Tessie 
١٦ - Dunbar 
١٧ - Clayde 
١٨ - Janey  
١٩ - Watson 



١٠ 
 

 مژه عصبي حالي با پسر» .برداره قرعه جاش به كرده پيدا مرد يه مادرت كه خوشحاليم« يا» .20جك آفرين،«

 نفر يك »كنه؟ مي شركت پيره وارنر. هستن همه پس خب،«: گفت سامرز آقاي. برد پايين را سرش و زد

 صورت به نگاهي و كرد صاف را گلويش سامرز آقاي كه همين.داد تكان سر سامرز آقاي و» .حاضر«: گفت

 هر بزرگ اول خونم، مي اسمارو اآلن ن؟ آماده همه«: گفت گرفت، بر در را جمعيت ناگهاني سكوتي انداخت،

 دست تو شده تا طور همون كاغذو. دارن مي بر صندوق تو از كاغذ يه و جا اين آن مي مردا وقت اون خونواده،

 زده دست كار اين به بارها كه مردم»شد؟ روشن. كنن نمي نگاه ش به ن برنداشته همه وقتي تا و دارن مي نگه

 به و زدند مي گاز را شان هاي لب بودند، ساكت بيشترشان نبود؛ دستورها اين به شان گوش قدرها آن بودند،

  . كردند نمي نگاه طرفي هيچ

 آقاي. آمد بيرون و شد جدا جمعيت از مردي» 21.آدامز«: گفت و برد باال را دستش يك سامرز آقاي سپس

 به عصبي حالي با و حوصلگي بي با و» .جو سالم،«: گفت آدامز آقاي و »،22استيو سالم،«: گفت سامرز

 گوشة. آورد بيرون اي شده تا كاغذ و كرد صندوق توي را دستش آدامز آقاي وقت آن. زدند لبخند ديگر هم

 نگاه دستش به كه آن بي و برگشت جمعيت توي جايش سر شتاب به و چرخيد بود، گرفته محكم را كاغذ

  . ايستاد اش خانواده از دور اندكي كند

 انگار«: گفت گريوز خانم به ريكس دالك خانم عقب، رديف در».25بنتام....24اندرسن ،23الن«: گفت سامرز آقاي

 آخه،«: گفت گريوز خانم».داشتيم كشي قرعه كه بود پيش هفتة همين انگار افته، نمي فاصله كشيا قرعه ميون

 كه طور همان و» .من شوور از اينم«: گفت ريكس دالك خانم».ريكس دالك كالرك»« .گذره مي تند وقت

  .بود داشته نگه را نفسش رفت مي پيش شوهرش

  

                                                            
٢٠ - Jack 
٢١ - Adams 
٢٢ - Steve 
٢٣ - Allen 
٢٤ - Anderson 
٢٥ - Bentham  



١١ 
 

 از يكي رفت، مي صندوق طرف به محكم هاي گام با كه طور همان دنبار خانم و» .دنبار«: گفت سامرز آقاي

 بعدش«: گفت گريوز خانم» .دنبار از اينم«: گفت ديگري و» .جيني كني، مي كار چه ببينم برو«: گفت ها زن

 و كرد سالم سامرز آقاي به موقرانه گذشت، صندوق جلو از كه كرد مي تماشا را شوهرش و» .ماس نوبت

 توي را كرده تا كوچك كاغذهاي مردها جمعيت جاي همه در ديگر حاال. آورد بيرون صندوق توي از كاغذي

  . كردند مي رو و زير عصبي حالي با و بودند گرفته شان برزگ هاي دست

... 26هاربرت«. بود گرفته مشت توي را كاغذ تكه دنبار خانم بودند، ايستاده هم كنار پسرش دو و دنبار خانم

 آقاي» .جونز«. زدند خنده زير او كنار هاي آدم و» .بيل نموني، عقب«: گفت سن هاچين خانم».سن هاچين

 خوان مي كه پيچيده بااليي روستاي تو گن مي«: گفت بود، ايستاده كنارش در كه پيره، وارنر به آدامز

 احمق مشت يه«: گفت و داد نشان را خود ناخشنودي فين، صداي با پيره، وارنر».بندازن رو رو كشي قرعه

 تو بريم خوايم مي گن مي آن مي در يم روزي يه. رن نمي هيچي بار زير كه دن مي گوش جوونا حرف به. ديوونه

 يه قديما اون. بگذرونيم جوري اين مدتي يه خوايم مي نداره، كردن كار خيال كسي ديگه. كنيم زندگي غار

 مون خوراك وقت اون بگذره مدتي يه بذارين. رسيدن گندم فصل/ ژوئن ماه كشي قرعه: گفت مي كه بود مثلي

 قدر همين«: كرد اضافه خلقي كج با وقت آن» .بوده كشي قرعه بوده تا. بلوط پزو آب القزاز حشيش بوتة شه مي

  ».بسه مون پشت هفت برا كنه مي يخ رو سنگ جا اون رو همه داره جوون سامرز جو اين كه

 يه. شه مي زار كارشون«: گفت رك پيره وارنر».افتاده ور كشي قرعه ديگه جاها بعضي«: گفت آدامز خانم

. رفت مي صندوق طرف به كه كرد مي نگاه را پدرش مارتين بابي و» .مارتين»«.ابله جوون مشت

 عجله كاش. كردن مي عجله كاش«: گفت بزرگش پسر به دنبار خانم».پرسي..... 27اُوردايك«

 خبرو بابات به بري بدو بايد شو، آماده«: گفت دنبار خانم».ميشه تموم داره ديگه«: گفت پسرش».كردن مي

  ».برسوني

                                                            
٢٦ - Harburt 
٢٧ - Overdyke  



١٢ 
 

 صندوق توي از كاغذي ورقه و گذاشت پيش قدم دقت به سپس و خواند را خودش اسم سامرز آقاي

 هفتاد«: گفت گذشت، مي جمعيت وسط از كه طور همان پيره، وارنر».وارنر«: زد صدا وقت آن. كرد چين دست

 الي البه از ناشيانه قدبلند پسر» .واتسن»«.بار هفت و هفتاد يعني كنم، مي شركت كشي قرعه تو ساله هفت و

  . رفت پيش جمعيت

 مكثي سپس».29زانيني»« .28يسرپ باش، آروم«: گفت سامرز آقاي و» .جك باشي، عصبي نبينم«: گفت كسي

 خيلي«: گفت ، گرفت هوا توي را كاغذش قطعه سامرز آقاي كه اين تا گير، نفس مكثي شد، برقرار طوالني

  .شد باز كاغذها همة سپس و نخورد تكان كسي اي لحظه» .رفقا خب،

 خونوادة« »اومد؟ كي گير« »افتاد؟ كي به«: گفتند مي كردند، صحبت به شروع هم با همه ها زن ناگهان 

 خانم».افتاد سن هاچين بيل به» « .بيله سنه، هاچين«: پيچيد جا همه سپس »واتسنه؟ خونوادة«  »دنباره؟

 بيل. كردند نگاه ها سن هاچين به برگشتند مردم».برسون بابات به خبرو برو«: گفت بزرگش پسر به دنبار

 تسي ناگهان. كرد مي نگاه دستش توي كاغذ به بود انداخته زير را سرش. بود يستاده آرام سن هاچين

 من برداره، خواس مي كه رو كاغذي ندادين فرصت بش شما« كشيد، داد سامرز آقاي سر بر سن هاچين

  »!كردين انصافي بي. بود تون به چشمم

 بيل».بود يكي ما همة فرصت« :گفت گريوز خانم و» .تسي نزن، جر«: گفت بلند ريكس دالك خانم

 پيش تند خوب جا اين تا. كنين گوش همه خوب،«: گفت سامرز آقاي».تسي شو، خفه«: گفت سن هاچين

: گفت و كرد وارسي را خود ديگر صورت» .بشه تموم موقع به كار تا كنيم عجله تر بيش بايد حاال و .رفتيم

 خانم»باشه؟ شما خونوار جزو كه هس هم اي ديگه كس. كشيدي قرعه سن هاچين خونوادة براي تو بيل،«

 دخترها«: گفت آرام سامرز آقاي».بردارن كنين وادار هم اونارو. هستن هم اوا و دان«: كشيد فرياد سن هاچين

  ».دوني مي اينو همه مث هم تو. كنن مي شركت كشي قرعه تو شووراشون خونوادة طرف از

                                                            
٢٨ - Percy 
٢٩ - Zanini 



١٣ 
 

 دختر. جو گه، مي خود بي«: گفت شرمندگي با سن هاچين بيل».كردين انصافي بي بگم خوام مي«: گفت تسي

 اي ديگه كس ها بچه اين جز به من و. نشده هم انصافي بي شه، مي حساب شوورش خونوادة جزو من

 در خانوارو اگه و اومده در تو اسم به قرعه بگيريم نظر در رو خونواده اگه«: داد توضيح سامرز آقاي».ندارم

  »داري؟ قبول دراومده؛ تو اسم به قرعه باز بگيريم نظر

 سن هاچين بيل»داري؟ بچه تا چند«: پرسيد رسمي طور به سامرز آقاي».دارم قبول«: گفت سن هاچين بيل

 هري، خب، خيلي«: گفت سامرز آقاي».تسي و خودمو و. كوچولو ديو و نانسي پسر، بيل تا، سه«: گفت

 بندازشون«: گفت سامرز آقاي. گرفت باال را كاغذ هاي قطعه و داد تكان سر گريوز آقاي»گرفتي؟ هاشونو ورقه

 آورد پايين توانست مي كه جا آن تا را صدايش سن هاچين خانم».تو اون بنداز و بگير هم بيلو مال. صندوق تو

  ».ديدن همه. كنه سوا ندادين فرصت بش. نبوده منصفانه گم مي كنيم، شروع سر از گم مي من« :گفت و

 را ها آن باد و ريخت زمين روي را ديگر هاي ورقه. بود انداخته صندوق توي و گرفته را ورقه پنج گريوز آقاي

 آقاي».باشن شاهد همه«: گفت اطرافش و دور هاي آدم به خطاب سن هاچين خانم.برد خود با و برداشت

 آقاي.داد سرتكان و كرد هايش بچه و زن به گذرا نگاهي سن هاچين بيل و »بيل؟ حاضري،«: گفت سامرز

 كوچولو ديو به تو هري،. بردارن همه تا كنين نمي بازشون و دارين مي بر هارو ورقه باشه، يادتون«: گفت سامرز

  .رفت صندوق پاي تا گريوز آقاي راه هم رغبت با او و گرفت را كوچولو دست گريوز آقاي» .كن كمك

 تا كاغذ و گرفت باال را بچه دست گريوز آقاي» .دار نگه براش تو هري،. بردار يكي فقط«: گفت سامرز آقاي 

 بود، ايستاده كنارش در كه كوچولو، ديو و داشت نگه دست در و. آورد در او محكم مشت توي از را شده

 ساله دوازده نانسي» .يه نانسي نوبت بعد«: گفت سامرز آقاي.كرد مي نگاهش وواج هاج و بود كرده باال را سرش

 را دامنش. افتاد شماره به شان نفس ايش مدرسه هم دوستان رفت مي صندوق طرف به كه طور همان و بود

 با بيلي و »پسر، بيل«: گفت سامرز آقاي. آورد بيرون صندوق توي از را كاغذي قطعه ظرافت با و كرد جمع

 را صندوق بود نمانده چيزي آورد، مي در كاغذي قطعه كه طور همان بزرگ، حد از بيش پاهاي و سرخ چهرة

  .بيندازد



١۴ 
 

 هايش لب سپس و انداخت اطراف به نگاهي مبارزجويانه ماند، دودل اي لحظه زن».تسي«: گفت سامرز آقاي 

  .داشت نگه سرش پشت و زد قاپ را كاغذي. رفت صندوق طرف به و فشرد هم بر را

 يك با را دستش آخر دست و گشت و كرد صندوق توي دست سن هاچين  بيل و» .بيل«: گفت سامرز آقاي

 تا نجوايش صداي و» .نباشه نانسي كاش«: گفت نجوا به دختري. بود ساكت جمعيت.آورد بيرون كاغذ قطعه

 آقاي».نيستن قديما مث ديگه مردم. نيس رسمش و راه اين«: گفت پيره وارنر.رسيد جمعيت هاي كناره

 باز را كاغد گريوز آقاي».كن باز رو كوچولو ديو كاغد ، هري. كنين باز رو كاغذها خب، خيلي«: گفت سامرز

  .كشيدند راحتي نفس هم با همه است سفيد كه ديد جمعيت وقتي و گرفت باال و كرد

 به رو برگشتند. خنديدند و شدند شاد دو هر و كردند باز هم با را شان كاغذ هاي ورقه پسر بيل و نانسي 

 آقاي سپس و بود مكث اي لحظه» .تسي«: گفت سامرز آقاي.گرفتند سرشان باالي را ها ورقه و كردند جمعيت

 نوبت«: گفت سامرز آقاي.بود سفيد. داد نشان و كرد باز را كاغذش بيل كرد، نگاه سن هاچين بيل به سامرز

 و رفت پيش زنش طرف به سن هاچين بيل».بده نشون ما به كاغذشو بيل،«: شد آرامتر صدايش و» .يه تسي

 توي پيش شب سامرز آقاي كه سياهي نقطة بود؛ رويش سياهي نقطة. آورد در دستش از زور به را كاغذ ورقة

  . بود گذاشته رويش درشت قلم با سنگ زغال دفتر

 خب، خيلي«: گفت سامرز آقاي.شد ديده جمعيت توي جوشي و جنب و گرفت باال را كاغذ سن هاچين بيل

 اصلي سياه صندوق و بودند كرده فراموش را مراسم چند هر ها روستايي».بكنيم رو قضيه قال زود بذارين. رفقا

 سنگ ريكس دالك خانم. شد مي ديده سنگ قلوه تل. بود يادشان سنگ از استفاده هنوز اما بود، رفته ميان از

 عجله باش، زود«: گفت و كرد دنبار خانم به رو و كند بلند دست دو هر با شد ناچار كه كرد انتخاب بزرگي

 ، جلو برو تو. ندارم دويدن ناي من«: گفت زنان نفس نفس و بود سنگ دستش دو هر توي دنبار خانم».كن

  . داد كوچولو ديو دست به كوچك ريگ چند نفر يك و بودند برداشته سنگ ديگر ها بچه».رسم مي بت

   



١۵ 
 

 پيش طرفش به ها روستايي كه طور همان و بود ايستاده خالي فضايي وسط در حاال سن هاچين تسي

 وارنر.خورد سرش طرف يك به سنگي» .نيس منصفانه«: گفت و آورد پيش نوميدانه را هايش دست رفتند، مي

 كنارش در گريوز خانم و بود ها روستايي جمعيت جلو در آدامز استيو» .هم با همه ياال، ياال،«: گفت پيره

  .ريختند سرش روي همه سپس و» .نيس عادالنه نيس، منصفانه«: كشيد جيغ سن هاچين خانم.شد مي ديده

 

ناياپ  


