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داستان  : )1پسرک زبل ( ) the fire boy
نوشته  :استفن رابلی ( ) Stephen Rabley

این داستان درباره پسرکی به نام "هاپو" است که در سرزمین مصرر باسرتان در
زمان ملکه "کلئوپاترا" زندگی می کرد  .پردر "هراپو" بره نرام "برا " مالر
کارگاه کوچکی بود که در زمینه سراتتن لروازم زینتری ایاییره از طرن
مهارت داشت "هاپو" در کارها به پدرش کم

ر

می کرد  .ا که پسری زبل

بسیار باهوش بود  ،هر ر ز در کنار کوره آتش بره کمر

سریله ای برا دسرت

بلند قرار می گرفت تا بتواند با فاصله مناسب از گرمرای آترش کرار کنرد  .کرار
آنها در شرایطی بسیار گرم دشوار انجام مری شرد امرا چراره ای طر ایرن کرار
نداشتند  .تانواده "هاپو" بسیار فقیر بودند
داشتند .
3

برای گذران زنردگی بره پروی نیراز

هر ر زغر ب بعد از اتمام کارها " ،هاپو"

پردرش در کنرار ر دتانره "نیرل"

می نشستند در باره هم کارهایی که باید در ر ز بعد انجام بدهند  ،با همدیگر
گفتگو می کردند.
یکبار پدرش گفت  :عاقبت ی

ر ز ما هم یر تمند می شویم .

"هاپو" درحالیکه به چشمان تسته پدر پیرش نگراه مری کررد  ،گفرت  :مرا هرم
یر تمند می شویم ؟
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پدرش پاسخ داد  :بله  ،من حاال نمی دانم که چطور چه زمانی امرا براالتره مرا
هم یکر ز یر تمند تواهیم شد  .سپ

پدر "هراپو" بلنرد شرد گفرت  :پاشرو ،

دیگر دیر شده باید به تانه بر یم .

سه ر ز از این ماطرا گذشت " ،هاپو" پردرش در حرای سراتتن میر کروپکی
بودند  .کارگاه آنهرا بسریار گررم برود  .ناگهران "برا " دسرت از کرار کشرید .
"هاپو" گفت  :چه شده پدر ؟
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پدر پاسخ داد  :نمی دانم چطورم شده اما احسرا
نیست  .سپ

مری کرنم کره حرالم تروش

به آرامی چشمانش را بست ادامه داد  :سَرَم بره شردت درد مری

کند نمی توانم .....
ا نتوانست حرف هایش را تمام کند ناگهان بر ر ی زمرین افتراد " .هراپو" بره
رف پردرش د یرد گفرت  :پردر  ...یر

دسرت ترود را زیرر سرر پردرش

گذاشت به آرامی با صدایی لرزان ادامه داد  :پدر  ...حالت بهتره ؟
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"با " تمام ر ز بعد را در تانره توابیرد  .ا بره پسررش گفرت  :مت،سرفم  ،مرن
تیلی دلم می تواهد که با هم برای کارکردن به کارگاه بر یم اما نمی تروانم
احسا

می کنم که مریض شده ام " .هاپو" تیلی نگران شد با ترود گفرت :

پدرم تیلی سخت کار کرده حاال که بیمار شده است ما به پروی بیشرتری نیراز
داریم اما من نمی دانم که باید چه کار بکنم ؟
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ناگهان فکری به سرش زد با تود گفرت  :البتره  ،مرن بایرد سرعی کرنم کره بره
تنهایی کار بکنم

بهتر است که چی هایی برای افراد یر تمند بسازم  .چی هرایی

که افرادی مثل ملکه آن را بپسندند برایش پوی توبی بدهند .
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"با " به مدت د هفته در بستر توابید "هراپو" در تمرام ایرن مردت بسرختی
کار کرد توانست تعدادی می
گردنبندی زیبا از

صرندلی بسرازد عر ه برآنهرا توانسرت کره

درست کنرد  .سررانجام قتری سراال سراتته شرده تمامرا

آماده شدند" ،هاپو" لبخنردی از رارایت برر لبرانش آ رد برا ترود اندیشرید :
گردنبند بسیار زیبایی سراتته ام اگرر ملکره "کلئوپراترا" از آن توشرش بیایرد
ممکن است پوی زیادی بابت آن به من بدهد  ......من فکر می کنم که توشرش
بیاید .
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صبح ر ز بعد " ،هاپو" به سمت قصرر ملکره بره راه افتراد  .ا گردنبنرد را داترل
کیسه کوچکی گذاشته در زیر پیراهنش پنهان کرده برود " .هراپو" بر دی بره
ن دیکی قصر ملکه رسید  .د نگهبان در حالیکه هر کردام شمشریری در دسرت
داشتند  ،در حای مراقبت از قصر بودند  .یکی از نگهبانان از "هاپو" پرسید  :چره
می تواهی ؟
"هاپو" گفت  :من می تواهم ملکه را ببینم .

هر د نگهبان تندیدند به ا گفتند  :به تانه ات بر  .ملکه د ست ندارد که با
مردم عادی مثل تو م قات کند .
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"هاپو" تیلی ناراحت غمگین شد فکر کررد کره حراال چکراری بایرد انجرام
دهد ؟ ا قصر ملکه را تر

کرد بطرف تانه براه افتراد  .دقرایقی بعرد  ،ا د

نفر را در بازار دید که از طلرویش گذشرتند داشرتند برا یکردیگر گفتگرو مری
کردند  .یکی از آن د گفت  :شنیده ام که ملکه "کلئوپاترا" فرردا برا کنیر انش
برای ترید به اینجا می آیند  .آنها صبح ز د تواهند آمد تا مقدار زیرادی لبرا
ساال زیبا گرانقیمت تریداری کنند.

"هاپو" فکر کرد که این می تواند تبر بسیار توبی برایش باشد .
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پسر

زبل صبح تیلی ز د از تواب برتاست  .ا فنجانی چرای شریرین بررای

تود پدرش آماده کرد پ

از صرف صبحانه بطرف بازار براه افتاد  .ا فکر

کرد که  :من باید به هر ریقی گردنبند را به یکی از کنی ان :کلئوپاترا" برسرانم
تا ا آنرا از طانب من به ملکه نشان بدهد " .هاپو" منتظر ماند منتظر ماند .
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برای مدتی هیچ اتفاقی رُخ نداد اما بره ناگهران صردای نرواتتن برل بره گروش
رسید لحظاتی بعد " ،هاپو" صفی از مردم را دید که بطرف برازار در حرکرت
بودند  .آنها از سمت قصر ملکه می آمدند .
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چهار مرد بسیار قوی تختی زرین بسیار زیبا را حمل می کردنرد یر

زن برر

ر ی تخت نشسته بود " .هاپو" برای اینکه توب آنها را ببیند  ،یکدست تود را
سایبان چشمانش قرار داد با تود گفت  :ا ملکه است که بره ایرن ررف مری
آیند  .دقایقی بعد "کلئوپاترا :با همراهانش ارد بازار شدند به ناگهان همه طرا
را سکوت فرا گرفت .
"هاپو" با تود اندیشید  :این لحظه ای است که منتظرش بودم  .ا بطررف تخرت
ملکه د ید فریاد زد :لطفا بایستید  ،لطفا بایستید .
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ملکرره "کلئوپرراتر" نگرراهی برره ا انررداتت بره همراهررانش گفررت  :ا چرره مرری
تواهد؟
"هاپو" طلو رفرت گردنبنرد را بره ملکره تقردیم کررد " .کلئوپراترا" مجرذ ب
زیبایی گردنبند شد پرسید  :آیا حقیقتا تو آنرا درست کرده ای ؟

"هاپو" فورا پاسخ داد  :بله  ،بله  ،من آنرا ساتته ام .
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ملکه ر به همراهانش کرد گفت  :به ایرن پسرر مقردار کرافی پروی بدهیرد  .ا
سپ

در حالیکه گردنبند را در دسرتان ترود گرفتره برود  ،زم مره کررد  :بسریار

زیباست  .پ

آنگاه با همراهانش آنجا را تر

کردند .

"هاپو" درحالیکه به شدت توشحای راای بنظر مری رسرید  ،بره ررف تانره
شان ر انه شد .پدرش هنوز در بستر بیماری بود  .ا به پدرش ن دی

شد پوی

هایی را که از ملکه بابت گردنبند دریافت کرده بود  ،به ی نشان داد " .با "
ابتدا چشمانش را بستو کمی بعد آنها را گشود نجروا کررد  :امرا چطرور ؟ مرن
نمی فهمم .
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"هاپو" لبخندی زد ن دی

پدرش برر ر ی زمرین نشسرت تمرامی مراطرا را

برایش تعریف کرد  .قتی صحبت های "هاپو" به انتها رسرید " ،برا " نگراهی
به ا انداتت گفت  :تو پسر بسیار توب با محبتی هستی من از تو ممنونم.
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آن شب "هاپو" درحالیکه در تاریکی به ستاره هرا چشرم د تتره برود  ،برا ترود
اندیشید :
حاال من می توانم برای پردرم یر

دکترر بیرا رم ترا ا را معالجره کنرد پردرم

د باره قوی نیر مند شود  .ا در همین موقع به یکباره بسیار تعجب کررد زیررا
یکی از محافظان ملکه در طلو ا ایستاده بود  .ا شمشریری بلنرد برر کمرر بسرته
بود.
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مرد گفت  :تو "هاپو" هستی  ،پسر "با " ؟
پسر

نگاهی از تر

به ا انداتت پاسخ داد  :بله  ،همینطوره .

مرد محافظ گفت  :ترو بایرد همرراه مرن بیرایی  .ملکره "کلئوپراترا" از کرار شرما
توشش آمده است  .ا مایل است تا به تو شغلی در قصر بدهد .
"هاپو" گفت  :اما من شغل دارم  .من با پدرم کرار مری کرنم نمری تروانم ا را
تر

کنم  ،شما متوطه هستید که ......
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مرد محافظ گفت  :نه  ،شما متوطه نیستید  .قتی ملکه بررای کسری شرغلی را در
نظر می گیرند  ،آن فرد باید آنرا بپذیرد  .سرپ
ر ی قبضه شمشیر می فشرد  ،ادامه داد  :حاال بر

درحالیکره یر

دسرتش را برر

با پدرت تداحافظی کن ترا

با همدیگر به قصر ملکه بر یم .

آنها قتی به قصر رسیدند به ن د ملکره رفتنرد " .کلئوپراترا" گردنبنرد زیبرا را برر
گردن آ یخته بود  .ا ر به پسر

کرد گفرت  :مرن مری ترواهم کره ترو در

اینجا زندگی کنی تعرداد زیرادی از سراال زینتری قشرنب بررایم بسرازی .
"هاپو" به آرامی گفت  :من از شما ملکه نیل بسیار سپاسگ ارم اما ...
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ملکه نگاهی به "هاپو" انداتت گفت  :اما چره ؟ پسرر

ادامره داد  :امرا مرن

نمی توانم در اینجا زندگی کنم  .آتر میدانید  ،پدرم به شدت مرریض اسرت ..
سپ

"هاپو" تمامی اعیت تود پدرش را برای ملکه تعریف کرد .
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قتی سخنان "هاپو" به پایان رسید  ،ملکه نگاهی به ا انرداتت گفرت  :بسریار
توب  ،تو می توانی به تانه ن د پدرت برگردی امرا " ...هراپو" پرسرید  :امرا
چه ملکه ؟ ملکه ادامه داد  :اما از امر ز به بعد هر د تای شما باید فقط برای مرن
کار بکنید  ،فهمیدی ؟ "هاپو" لبخندی زد  .پسر
 .حاال ا

به شدت توشحای شده برود

پدرش می توانستند تعداد زیادی از سایل زیبرا بسرازند برا فرر ش

آنها به ملکه یر تمند شوند  .پ
"هاپو" پردرش پر

با تبسم به ملکه گفت :بله  ،البته کره فهمیردم .

از آن ترا سرای هرای سرای برا تر ش شرادمانی در کنرار

همدیگر زندگی کردند ر ز به ر ز بر ر نق کار آنها اف ده شد .
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داستان  : )2رودخانه مَرد مُرده ( ) dead man`s river
نوشته  :الیزابت الیرد ( ) Elizabeth Laird
مردی که نامش "طونا

ک ر " است  ،ارد بان

بسیار پیش از این ا را می شناتت  ،ن دی

شد به دتتر تانمی که

شد به آرامی گفرت " :هتری" ،

د ست من .

دتتر لبخندی زد " .طونا " ادامه داد  :من شما را د ست دارم  .آیا حااری با
مررن ازد اک کنرری ؟ "هترری" گفررت  :ا ه طونررا
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 ،مررن  ...در ایررن لحظرره آقررای

"گری" پدر "هتی" از دفتر کارش در بان
طونا
ی

تویی ؟ ا ه نه طونا

تارک شد گفت  :چه شرده ؟ ا ه

 .من دتترم را به تو نمری دهرم  .ا نمری توانرد برا
قتی که پوی زیرادی بره دسرت آ ردی

مرد فقیر ازد اک کند  .حاال بر

به اینجا برگرد تا ببینم چه می شود .......

"طونا " تیلی ناراحت عصبانی شد  .پ

قدم زنان به ررف قهروه تانره ای

که در پااین تیابان قرار داشت  ،براه افتراد  .ا فنجرانی قهروه سرفارش داد برر
ر یی

صندلی نشست " .طونا " تیلی دلش مری تواسرت ترا کراری پیردا

کند به اندازه کافی پوی بدست آ رد  .اما چگونه ؟ "هَری پیر" در ن دیکری ا

24

نشسته بود کیسه ای پر از

بر ر ی می ش قرار داشرت  .ا اصر توشرحای

بنظر نمی رسید  .د مرد بر باالی سَرش ایستاده بودند با ا صحبت می کردنرد
 .آنها بسیار تشمگین می نمودند اما هیچگونه توطهی به "طونا " نداشتند .
مرد تنومند گفت  :این

ها را از کجا بدست آ رده ای ؟

"هری" پاسخی نداد اما مرد د م که الغر اندام بود  ،گفت " :برنی" ب نش  .مرد
تنومند که نامش "برنی" بود  ،ارباتی چند به "هری" زد ترا اینکره "هرری" بره
زبان آمد گفت :
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من آنها را از ر دتانه "مرد مُرده" بدست آ رده ام اگر مرا ن نید  ،مری تروانم
شماها را به آنجا ببرم " .برنی" نگاهی به د ستش "پیت" انرداتت گفرت  :مرا
از آنجا توشمان نمی آید  .مردم می گویند که تعداد زیادی ر ح سرگردان در
آن حوالی طود دارند .

"پیت" گفت  :احمق نشو "برنی" ،ما نباید به حرف های مردم گوش کنیم .
"پیت" "برنی" به همراه "هری پیر" از قهوه تانه تارک شدند " .برنی" گفت
 :حاال ز دباش

ما را به ر دتانه مرد مرده ببر گرنه ......
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"هری پیر" به تندی گفت  :بله  ،بله  ،با من بیایید " .پیت" در این موقع گفت :
کمی صبر کنید  ،ما ا ی باید به ی

مغازه بر یم  .مرا کره نمری تروانیم

هرای

داتل ر دتانه را با دست هایمان طمع آ ری کنیم " .پیت" "برنی" به داترل
مغازه ای رفتند تعدادی بیل سینی برای طدا کردن ذرات ر از شرن هرای
ر دتانه تریداری کردند  .آنها همچنین مقداری مرواد غرذایی بررای تودشران
تریدند  .آنها متوطه نبودند که "طونا " در تعقیب شان است .

آن سرره نفررر سرروار اسررب هایشرران شرردند بطرررف ر دتانرره ر انرره گردیدنررد .
"طونا " به دنبای آنها براه افتاد اما بطوریکه نتواننرد ا را ببیننرد  .آنهرا پر

27

از

مدتی به ر دتانه ای رسیدند که از داتل کوه ها می گذشرت  .آنهرا سرواره بره
راهشان ادامه دادند که ناگهان "هری پیر" ایستاد گفت  :همینجا است  .مردهرا
از اسب ها پیاده شدند  .آنها بیل ها سینی هرا را برداشرتند بره کنرار ر دتانره
رفتند  .آنها با بیل شن های ر دتانه را در داتل سینی ها می ریختند ،با آب مری
شُستند به دنبای ذرات

می گشتند .

"طونا " آنها را تماشا می کررد  .سرپ

ا هرم بیرل سرینی را کره بره همرراه

آ رده بود  ،برداشت به کنار ر دتانه رفت " .طونا " مثل آنهرا برا بیرل شرن
های ر دتانه را در داتل سینی می ریخت آنها رابا آب مری شُسرت ترا ذرات
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را پیدا کند  .ذرات شن به رنب قهوه ای تاکسرتری بودنرد ا نتوانسرت
حتی ی

ذره

ی زرد رنب در آنها بیابد  .ا این کار را تا مردتی ادامره داد .

تورشید در حای غرر ب کرردن برود " .طونرا " مری تواسرت مقرداری غرذا
بخررورد بعررد بخوابررد امررا ناگهرران ا د عرردد چکمرره را در آب ر دتانرره در
ن دیکی تود دید  .براستی ا کی بود ؟

"طونا " سرش را بلند کرد "برنی" را در کنار تود دید " .برنی" برا صردای
کلفتی گفت  :تو کیستی ؟ اینجا چکار می کنری ؟ سرپ
رف "طونا " ن دی

کرد  .ا ی

ترود را بیشرتر بره

دستش را در داتل پلتو قررار داده برود .
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"طونا " با تود فکر کرد  :آیرا ا اسرلحه ای در دسرتش دارد ؟ "طونرا "
بلند شد " .برنی" تیلی از ا درشت تر قوی تر بود بسریار تشرمگین بنظرر
می رسید " .طونا " که ترسیده بود به ناگهان برگشت به سرمت مقابرل فررار
کرد " .برنی" فریاد زد  :دیگر به اینجا برنگرد گرنه تود را مُرده بدان .

تورشید غر ب کرده بود "طونا " به تروبی نتوانسرت راه برگشرتن را پیردا
کند  .ا در کنار ر دتانه ایستاد به صدای طریان آب گوش فررا داد  .ناگهران
صدایی شنید  .آن صدا از چه می توانست باشد  .پ

باز هم گروش داد  .مرردی

در ن دیکی ا بود  .ا داشت ی را صدا مری زد از ا کمر
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مری تواسرت .

"طونا " گفت  :تو کجایی ؟ صدا از مرد بلند شد که  :من اینجرام  ،طلروتر
بیا کمکم کن " .طونا " طلوتر رفت در کنار سنگی ب رگ مردی را دید
با تعجب پرسید " :هری" تویی ؟ اینجا چکار می کنی ؟
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"هری" گفت  :من از دست "برنری" "پیرت" فررار کررده ام امرا پاهرایم سرالم
نیستند نمی توانم تند سریع راه بر م " .برنی" "پیت" دنبالم مری گردنرد
بسیار هم عصبانی هستند  .تو باید بدانی که هیچ
ندارد .
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یی در ایرن ر دتانره طرود

"طونا " گفت  :چه ؟ اما تو در قهوه تانه بره آنهرا گفتری کره  .....حراال مری
گویی که

یی در ر دتانه نیست ؟ "هری" کیسره

تارک کرد گفت  :نگاه کن ،

هرا را از زیرر لباسرش

ها اینجاست ....

اما من آنها را از داتل ر دتانه ب رگ طمع کرده ام که صدها کیلومتر از اینجرا
فاصله دارد  .تانه من در کنار ر دتانه بر رگ قررار دارد مرن سرای هرا روی
کشیده است تا

ها را بدست آ رم حاال تمامی آنها به من تعلق دارند .

پاهای "هری" به شدت درد می کردند این مواوع از چشم هایش معلوم بود.
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"هری" گفت " :طونا
"هری" انداتت

" لطفا کمکم کن " .طونا " باز یش را به د ر کمر

به ا گفت  :بلند شو تا با همدیگر بر یم  .من سعی می کرنم

تا ترا به تانه ات برسانم .
در این موقع "طونا " صدایی شنید بره آن سرمت نگراه کررد  .یر
رفشان می آمد  .ا تیلی سریع متوطه شد که آنهرا یر

مررد بره

نفرر نیسرتند بلکره د

نفرند  .آنها "برنی" "پیت" بودند " .طونا " به "هری" گفت  :همینجا کمی
صبر کن " .برنی" "پیت" داشتند .
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زیر بوته ها پشت تخته سنگها را برای پیدا کردن "هری" طستجو می کردنرد .
"طونا " کام مراقب آنها بود  .آنهرا طلروتر طلروتر آمدنرد  .در دسرت هرر
کدام تفنگی دیده می شد .

"طونا " سریعا فکری به نظرش رسید  .ا پیرراهنش را از ترنش ترارک کررد
آنرا بر ر ی سرش کشید .
حاال کام شب شده بود اما ماه در آسمان می تابید " .طونرا " سرر ترود را از
تخته سنگی بیر ن آ رد با صدایی بلند گفت  :هو
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" ....برنی" "پیت" به

ا نگاه کردند  .آنها شبحی با سر کله سفید را می دیدند " .طونرا " ادامره
داد  :من مرد مُرده ر دتانه هستم

این ر دتانره فقرط مرای منره  .حراال دیگرر

صورت "پیت" مثل گچ سفید شده بود  ،پ

گفت " :برنی"  ،بیا سریع از اینجا

فرار کنیم  ....تودش فورا فرار کرد " .طونا " بازهم ادامه داد  :هرو
که در این موقع "برنی" هم پا به فرار گذاشت .

"طونا " به ن د "هری" برگشت  .آنها از ته دی تندیدند .
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....

"طونا " گفت  :حاال بهتر است تو را به تانه ات ببرم  .راستی اسبت کجاسرت
؟ من فکر می کنم که ن دی

ر دتانه باشد " .طونا " اسب را پیدا کررد

"هری" را سوار کرد .
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"هری" قتی سوار اسب شد بره "طونرا " گفرت  :لطفرا کیسره

هرایم را بره

دستم بده .
سپ

ا کیسه

ها را باز کرد از داتل آن د بست کروچکتر را بیرر ن آ رد

به دست "طونا " داد گفت " :طونا "  ،تو د ست توبی برای من بروده
ای  ،پ

این

ها را از من بپذیر .
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"طونا " ر ز بعد به بان

رفرت

قتری بره ن دیکری دتترر مرورد ع قره اش

رسید  ،گفت " :هتی" آیا تو مرا د ست داری ؟ آره یا نه ؟ "هتی" گفرت  :ا ه
"طونا "  ،بله  .....طونا

حااری با من ازد اک کنی ؟

گفت  :پ

"هتی" گفت  :آره اما پدرم چه ؟
"طونا " گفت " :هتی"  ،تو باید بین من پدرت یکی را برای زندگی کرردن
انتخاب کنی .
توب بگو کدامی

؟ "هتی" گفت  :تو را "طونا "  ،من تورا بعنوان شوهر

می پذیرم .
در این موقع بانکدار پیر به آنها ن دی

شد .

"طونا " گفت  :آقای "گری"  ،من دتترتان را از شما تواستگاری می کنم .
آقای "گری" گفت  :اما " .....طونا " ادامه داد  :تمام این
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ها مای منه .

بانکدار پیر گفت  :چی ؟ تو آنها را از کجا بدست آ رده ای ؟
"طونا " پاسخ داد  :داستانش مفصله  ،اما آنها حاال بره مرن تعلرق دارنرد مرن
مرد یر تمندی هستم " .هتی" گفت " :طونا " شوهرمه .
آقای "گری" هم گفت " "طونا " پسرمه  .سپ

همگی آنها تندیدند .

به این ترتیب آقای "گری" تا سرای هرا برا دتترر  ،دامراد نروه هرایش زنردگی
شیرینی را گذرانید .
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داستان  : )3چه کسی آرزو دارد که ستاره هنر بشود ؟
( ? ) who wants to be a star

نویسنده  :مارگریت ایگولدن و جولیا آلن

"تینا دانیل" با اینکره فقرط  13سرای داردامرا بعنروان یر
شناتته شده است .
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سرتاره در عرصره هنرر

ا در زمینه موسیقی فعالیت می کند اغلب مرردم د سرتش دارنرد  .آنهرا ا را
"فری" صدا می زنند زیرا دارای موهای فرفری زیبایی است .
بسیاری از ا تقااای عکر

مری کننرد ا تقااراهای آنهرا را برا رغبرت مری

پذیرد.
اما آیا ا براستی شادمان است ؟ آیا می تواهرد کره همیشره بعنروان یر

سرتاره

هنری باقی بماند ؟

مادرش همواره نگران ا ست مدام رفتارهای ا را زیر نظر دارد مث می پرسد:
"تینا" چرا شک ت می توری ؟

"تینا" پاسخ می دهرد  :مامران  ،آنهرا تیلری

توشم ه هستند .
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مادر ادامه می دهد  :بدین ترتیب تو چاق تواهی شد هنرمند چاق نمری توانرد
ی

ستاره باقی بماند موفقیت بدست آ رد  .آیا تو د ست نداری کره درآمرد

توبی داشته باشی ؟ "تینا" می گوید  :نه  ،د ست ندارم " .تینا" از ایراد های
مادرش بسیار عصبانی می شرود  .ا اتراق نشریمن را ترر

مری کنرد بره اتراق

تودش پناه می برد شر ع به گریه می کند .

"تینا" بسیار غمگین است  .ا نمی تواهد که ی

سرتاره هنرری باشرد  .ا آرز

دارد که ایکاش زندگی آرامی داشت  .یکر ز فکری به سرش زد  .د ست هرم
مدرسه اش "ماری" مادر ب رگی دارد که ا را "تانم ایرت" صردا مری زننرد .
"تانم ایت پیر" در حومه شهر در محلی بنام "کلیسای سنگی" زنردگی مری
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کند " .تینا" عکسی از د ستش دارد که "ترانم ایرت" را در طلروی تانره اش
نشان می دهد  .منطقه "کلیسای سنگی"  ،محلی بسریار دیردنی اسرت شرلوغی
شهر را ندارد .
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"تینا" به ترمینای شهر می ر د  .ا شرلوار نخری بلروزی کهنره پوشریده اسرت
بدین ترتیب کسی نمی تواند ا را بشناسد .
مرد بلیط فر ش داتل باطه از ا می پرسد  :دتترر ترانم  ،بره کجرا قصرد داری
بر ی ؟
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"تینا" گفت  :لطفا ی

بلیط با قطار بعدی برای "کلیسای سنگی" بدهید .

مرد درحالیکه بلریط را بره ا مری داد  ،مادبانره گفرت  :قطرار رت

سراعت  2از

سکوی سوم حرکت می کند .

"تینا" قتی ارد منطق "کلیسای سنگی" شد با مناظری از تانه های قردیمی در
کنار ر دتانه مواطه شد سپ

تانه داتل عک

را پیدا کرد که برا براغی پُرر از

گلها درتتان احا ه شده بود " .تینا" فکر کرد " :تانم ایت" حتمرا در اینجرا
زندگی می کند .
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پ

به طلو درب ر دی تانه رفت زنب آنرا بصدا در آ رد  .لحظره ای بعرد

تانم مسنی با موهای سفید سیمایی مهربان درب را بررایش گشرود  .در همرین
موقع گربه سیاهرنگی از فرصت استفاده کرد از تانه بیر ن پرید .
تانم مسن گفت  :عصرتان بخیر  ،شما کی هستید ؟
"تینا" طواب داد  :ا ه  ،س م "تانم ایرت"  ،مرن "تینرا" همک سری نروش شرما
"ماری" هستم .
تانم پیر گفت  :همک سی "ماری" ؟ از دیدن شما توشرحالم  .شرما در منطقره
"کلیسررای سررنگی" چکررار مرری کنیررد ؟ "تینررا" طررواب داد  :مررن از زنرردگی در
شلوغی شهر تسته شده ام .
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تانم پیر با مهربانی گفت  :باشد ع ی م  ،حاال به داتل تانه بیا تا فنجانی چای برا
همدیگر بنوشیم .
"تینا" ارد تانه شد  .آنها با یکدیگر چرای نوشریدند کلری صرحبت کردنرد .
"تانم ایت" تبر نداشت که "تینا" یر

هنرمنرد شرناتته شرده اسرت زیررا ا

تلوی یون رادیو نداشت این باعث توشحالی "تینا" شده بود " .تانم ایت"
گفت " :تینا" تو می توانی برای ی

هفتره در تانر مرن بمرانی امرا ا ی بایرد بره

مادرت تلفن ب نی ماطرا را به ا تبر بدهی .
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"تینا" از مادرش تیلی عصبانی بود پ

بد ن اینکه به ا تلفن ب ند درحالیکره از

تودش تجالت می کشید به "تانم ایت" گفرت  :بره مرادرم تلفرن زده ام ا
راایت دارد .
د ر ز بعد " ،تانم ایت" درحالیکه با "تینا" در حای قدم زدن بود  ،گفت  :به
بره های طوان نگاه کن که چطور از زندگی لذت می برند " .تینا" گفت  :بلره ،
من آنها را د ست دارم .
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ایکاش من هم یکی از آنها بودم  .آنها می توانند بد ند  ،طَسرت تیر کننرد
توشحای باشند .
"تانم ایت" گفت " :تینا" ترو هرم مری تروانی برد ی  ،طَسرت تیر کنری
توشحای باشی .
"تینا" با لحنی غمگین گفت  :نه  ،من نمی توانم .
"تانم ایت" متعجبانه گفت " :تینا" تو طروانی بایرد تحرر
شادی کنی .
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داشرته باشری

بدین ترتیب "تینا" زندگی متفا تی را به د ر از هیاهوی شهر تجربه مری کررد
همواره چی های طدیدی می دید  .شب شرده برود "تینرا" "ترانم ایرت"
منتظر ساکت نشسته
بودند زیرا هرشب چند طوطه تیغی به داتل باغ می آمدند "تانم ایت" غرذا
برایشان می گذاشت " .تانم ایت" به آرامی گفت  :من بینری هرای قهروه ای
بلندشان را د ست دارم .
"تینا" گفت  :ما حاال باید چکار بکنیم ؟
"تینا" ناگهان با هیجان گفت  :ا ه  ،نگاه کنید  ،ی
د د.
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ر باه قهروه ای در براغ مری

"تینا" از دیدن ر براه تیلری توشرحای شرده برود زیررا ا هرگر نمری توانسرت
ر باهی را به این صورت در شهر ببیند  .ا سپ

متوطه شد که ر براه چیر ی را

به دهان گرفته است آن یکی از مُرغ های "تانم ایت" بود .
"تانم ایت" تیلی عصبانی شده بود بطوریکه اگر مری توانسرت ر براه را تفره
می کرد .

آنها به حرکات ر باه نگاه می کردند  .صداهای زیادی از النه مرغ تر

ها

به گوش می رسد " .تانم ایت" گفت  :دیگر از تخم مرغ برای صربحانه فرردا
تبری نیست .
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"تینا" پرسید  :منظورت چیه ؟ "تانم ایرت" تواریح داد  :مررغ هرا پریشران
هراسان شده اند

قتی آنها به این صرورت ناراحرت شروند  ،دیگرر تخرم نمری

گذارند  .بنابراین فردا صبح باید نان برشته با آب پرتغای تازه بخوریم .

سه ر ز گذشت " .تینا" با اسب "تانم ایت" که نامش "بر " اسرت  ،مشرغوی
بازی بود.
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"تینا" "ب " را د ست داشت به ا مقداری قنرد داد  .آنرر ز پسرتچی نامره ای
برای "تانم ایت" آ رد زمانیکه "تینا" را دید با تعجرب گفرت  :برا رم نمری
شود که "فری" اینجا باشد  .پ

به ا گفت :همه در بارش تو حرف می زننرد

در طستجویت هستند .
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عک

تو را در تمام ر زنامه ها چاپ کرده اند برای ایبات گفته هایش بطرف

انت قرم رنگش د ید تا تعدادی از ر زنامه ها را برایش بیا رد .
"تانم ایت" ر زنامه را از پستچی گرفت آنرا تواند ؛سرپ

گفرت " :تینرا"

تو همان ستارش تلوی یون گم شده هستی ؟ آره ؟ من نمی فهمم  ...اما مادرت ؟
"تینا" گفت  :بله  ،من همان "فری" هستم اما لطفا مرا به تانه ام برنگردانید  .من
توشبختی می نمایم .

از اینکه با شما زندگی می کنم  ،احسا

"تانم ایت" گفت  :من همراه تو برای دیدن مادرت می آیم  .من ایرده طرالبی
بفکرم رسیده است .
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مادر "تینا" از دیدن د باره دتترش بسیار توشرحای شرد " .ترانم ایرت" ایرده
طالبش را برای مادر "تینا" بازگو کرد  .ا گفت " :تینرا" مری توانرد بره مدرسره
دتترانه ای که در ط یره"گرین ی" بین انگلستان فرانسه است  ،برر د  .ا مری
تواند د ستان زیادی در آنجا داشته باشد که هیچکردام هرم از شرهرتش برا تبرر
نیستند .
"تانم دانیل" گفت  :چی ؟ من د ست دارم که دتترم "تینا" ی

ستاره هنرری

باشد .
"تررانم ایررت" بررا تونسررردی پاسررخ داد  :امررا ا بایررد در زنرردگیش احسررا
توشبختی نماید .

56

"تینا" به مدرسه دتترانه در ط یرره "گرینر ی" رفرت  .ا د سرتان سررگرمی
های طدیدی پیدا کرد  .یکر ز یکی از د ستان "تینا" مجلره ای را رق مری زد
که درباره ستاره های فریلم تلوی یرون نوشرته برود  .مجلره دارای تعرداد زیرادی
تصا یر زیبا از هنرمندان مورد ع قه مردم بود هری

از آنها بنحوی توشحای

بنظر می رسیدند .
د ست "تینرا" گفرت  :آنهرا چره زنردگی طرالبی دارنرد " .تینرا" لبخنردی زد
د ستش ادامه داد :
بچه ها کدامتان می تواهید که ی

ستاره هنری باشید ؟ "تینا" پاسرخ داد  :مرن

که نمی تواهم .
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داستان  : )4جزیره "تینکر ها" ()Tinker`s Island
نویسنده  :استفن رابلی ()Stephen Rabley

ماطرا در ماه نروامبر (آبران) سرای  1798مری دی در شرهر زیبرای لنردن پایتخرت
کشور انگلستان رُخ داده است " .طنی تینکر" چهارده سراله اسرت  .ا

پردرش

"سام" در بازارچه "کواینت گاردن" کار می کنند  .آنها میوه سرب یجات مری
فر شند  .تانواده "تینکر" هرر ر ز صربح تیلری ز د از ترواب برمری تی نرد
بسختی تا دیر هنگام کار می کنند  .یکبرار "طنری" مرردی را در پایران ر ز مری
بیند  .آن مرد درحالیکه سراعت گرانقیمتری را در دسرت داشرت  ،بره تنردی مری
د ید .
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مرد ن دی

شرد سراعت را بره دسرت "سرام" داد فریراد زد  :ا اینجاسرت ،

بگیریدش ...
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چند یانیه بعد تعداد زیادی از مردم تشمگین "سرام" را بره ررف پرااین تیابران
تعقیب می کردند  .مرد پیری که همراه مردم بود  ،فریاد می زد  :ا ن دُزده  ،ا ن
ساعت

ی منوی دُزدیده  ،دستگیرش کنید  .د پلی

سر رسیدند "سام" را

از دست مردم نجات دادند گفتند  :تو باید همراه ما بیایی  .پلی
توطهی به توایحات "طنی" نکردند .
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هرا هیچگونره

"طنی" مجبور بود که از آن پ

تنها زندگی کند زیرا مادر  ،بررادر ترواهری

نداشت .
ا کسی را نداشت تا با ا درد دی بکند  .پ

به رف تانه "پیتر استون" بره راه

افتاد .
"پیتر" هم مثل آنها در بازارچه کار می کرد " .طنری" از "پیترر" پرسرید  :حراال
چه اتفاقی برای پدرم تواهرد افتراد ؟ "پیترر" نگراهی بره صرورت نگرران دتترر
انداتت گفت  :د لت دزدها را به استرالیا می فرستد " .پیتر" راست می گفت
چونکه ی

هفته بعد " ،طنی" کشتی ب رگی را که "ستاره سریاه" نرام داشرت ،

مشاهده کرد که در ساحل ر د تایم لنگر انداتته است سپ
به همراه عده ای دیگر بر عرصه کشتی ایستاده اند .
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پدرش را دید که

"طنی" اندیشید  :چطور می توانم به پدرم کم

کنم ؟ در این لحظره چشمشربه

شلوار پیراهن مردانه ای افتاد که برای تشر

شردن برر ر ی نرابی در کنرار

منازی آ یخته بودند " .طنی" با ترود گفرت  :بلره  ،راهرش همرین اسرت  .چنرد
دقیقه بعد " ،طنی" با لبا

مردانه ر بر ی کاپیتان کشتی بر ر ی عرصه ایستاده

بود  .ا گفت  :اسم من "نِد بِل" است دنبای کار می گردم  .کاپیتان نگاهی بره
ا انداتت گفت  :بسیار توب  ،چرا که نره ؟ تروب "نِرد" ترو مری تروانی بره
آشپ کشتی کم

بکنی .

"طنی" به مدت  6هفته در کشتی "ستاره سیاه" با طدیت کار کرد تا اینکه یر
شب مخفیانه به کابین کاپتان کشتی رفت  .کاپتان معموال کلید کلیره اتراق هرای
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کشتی را در کنار تختخوابش می گذاشرت امرا آن شرب ا کلیردها را ر ی میر
نهاده بود .
"طنی" به تندی کلیدها را برداشت فورا به رف اتاقهرای بقره پرااین کشرتی
رفت .
ا در آنجا پدرش را پیدا کرد  .پردر برا دیردن دتتررش گفرت " :طنری" !!! ترو
اینجا چکار می کنی ؟ "طنی" طواب داد  :یواش تر پدر  ...لطفا دنبالم بیایید .
ی

ربع بعرد "تینکرهرا" برر ر ی یر

قرایق کوچر

نشسرته بودنرد کشرتی

"ستاره سیاه" را پشت سر گذاشتند  .آنها بج صردای براد امرواک دریرا چیر ی
نمی شنیدند .
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شب زیبایی بود ماه کامل در آسمان می تابید  .نور م یرم مراه چهرره تسرته
تکیده "سام" را ر شن کرده بود " .طنی" نگاهی به پردرش انرداتت گفرت :
ا ه پدر  ،توب شد که آزاد شردی  .سرپ

مراطرایش را بررای پردرش برازگو

کرد.

سه ر ز به همین منوای گذشت " .سرام" "طنری" تیلری گرسرنه تشرنه شرده
بودند .
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 5ر ز بعد به ناگهان "طنی" پرنده سرفید رنرب ب رگری را از د ر نظراره کررد .
پرنده مقداری علف تازه را در منقار داشت " .طنی" گفت  :پدر نگاه کرن  .آیرا
فکر نمی کنی که ی
شد در قایق کوچ

ط یره در همین ن دیکی هرا باشرد ؟ "سرام تینکرر" بلنرد
ایستاد  .ا ی

دستش را سایبان چشم هایش قررار داد

به د ر دست ها نگریست .
گفت " :طنی"  ،تو درست مری گرویی  .مرن حراال مری تروانم تشرکی را

سپ
ببینم.

ی

ط یره در آنجا است .
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ط یره بسیار ب رگ به نظرر مری رسرید سرتاسرر آن از درتتران تنومنرد بلنرد
پوشرریده شررده بررود  .قبررل از همرره "سررام" "طنرری" در طسررتجوی آب غررذا
برآمدند  .آنها ر دتانه کوچکی را یافتند که آب ذالی تنکری در آن طریران
داشرت  .آنهررا از آن آب نوشرریدند نوشرریدند  .نارگیررل هررای زیررادی در برراالی
درتتان دیده می شدند  .ترانواده "تینکرهرا" قرب میروه نارگیرل را در بازارچره
"کواین گاردن" دیده بودند " .سام" د تا از آنها را چید ا لی را که با سرنب
شکست به دست "طنی" داد .
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آن شب را "سام" "طنی" بر ر ی شن های ساحل دریا توابیدند  .آنها آنقدر
تسته بودند که تا صبح چی ی نفهمیدند  .صبح ر ز بعد که بیدار شدند  ،شرر ع
به ساتتن کلبه ای از چوب علف های طنگلی کردند  .آنها کارشان را پ
 4ساعت ت ش طان فرسا به اتمام رسانیدند  .سرپ

از

"سرام" برا پیرراهنش بیرقری

درست کرد آن را بر باالی کلبه نصب نمود  .آند با هم به تماشای بیرق کره
در حاالحت از بود  ،پرداتتند " .سام" گفت  :حاال اینجا ط یره "تینکرها" اسرت
ما مجبوریم که در اینجا زندگی کنیم  ،پ
فراهم نماایم تا اندکی احسا

بهتر است سرایلی را بررای ترود

راحتی داشته باشیم .
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"سررام" "طنرری" ا لررین سررای حضورشرران در ط یررره را بررا ترروبی توشرری
گذراندند  .آنها هر ر ز با همدیگر کار می کردند  ،غذا مری توردنرد سپسربه
صحبت شنا کردن می پرداتتند  .آنها از زندگی در تانره طدیدشران احسرا
راایت می کردند  .منطقه ای از ط یره کره کلبره آنهرا در آنجرا قررار داشرت ،
بسیار آرام توش منظره بود  .یکر ز صبح ز د آبستن اتفاقاتی برود " .طنری"
داشت ماهیگیری می کرد "سام" در طستجوی یافتن میوه های نارگیل بره هرر
گوشه ای سَرَ

می کشید  .ا اص متوطره مرار کلفرت دراز تطرنراکی کره

برررر ی زمررین مرری ت یررد  ،نشررد پ ر

بمحررض اینکرره پررای "سررام" ر ی مررار

قرارگرفت  ،مورد هدف نیش مار زهری اقع شد .
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"طنی" که از تر،تیر پردرش دلشروره داشرت  ،توانسرت  2سراعت بعرد ا را در
حالیکه ر ی زمین افتاده بود  ،بیابد  .پردرش قرادر بره راه رفرتن نبرود "طنری"
مجبور شد که ا را از راه ساحل تا کلبه بر ر ی زمرین بکشراند ".طنری" کراری
ط تمی کردن محل زتم از دسرتش برر نمری آمرد " .سرام" تیلری ارعیف بره
نظرمی رسید  .ا قادر نبود که چی ی بخورد یا بیاشامد .
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"طنی" به مدت سه شبانه ر ز در کنار بستر پدرش ماند از ا پرستاری نمود تا
اینکه یکبار "سام" چشم هرایش را گشرود لبهرایش تکرانی توردنرد  :طنری ؟
طنی ؟ تو اینجایی ؟
بعد از سپری شدن  10ر ز شبانه ر ز  ،حای "سام" د باره انردکی بهترر شرد امرا
هنوز توان قبل را نداشت  .ا بره اطبرار همچنران اسرتراحت مری کررد "طنری"
تمامی کارها را انجام می داد .
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"طنی" به تنهایی ماهیگیری مری کررد  ،میروه هرای نارگیرل را طمرع آ ری مری
نمود آتش برای پخت پ فراهم می آ رد  .ا یکرر ز صربح چی هرایی را در
دریا مشاهده کرد
ن دی

قتی بیشتر دقت نمود  ،فهمیرد کره یر

کشرتی بره سراحل

می شود  .ا بره سررعت بطررف کلبره د یرد ترا پردرش را مطلرع کنرد .

"طنی" قتی به کلبه رسید  ،فریاد زد  :پدر  ،پدر  ،پاشو بیا آنجا را نگاه کن .
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"سام" تود را به دَم در کلبه رسانید گفت  :تو فکر مری کنری کره ایرن همران
کشتی "ستاره سیاه" باشد ؟ "طنی" طواب داد  :راستش نمی دانرم " .سرام" برا
دقت به کشتی نگریست  .ا توانست  3مرد را تشخیص دهد که قایقی را بره آب
دریا انداتته بطرف ساحل هدایت می کردند " .سام" گفت  :از ایرن مواروع
اص توشم نمی آید  ،بیا بر یم دتترم  .ا سپ

درحالیکره "طنری" کمکرش

می کرد  ،شر ع به راه رفتن کردند .

بیست دقیقه وی کشید تا قایق به ساحل رسید  3مرد از آن پیاده شدند .
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"سام" "طنی" پشت تنه ب رگ درتتی پنهان شدند آنها را زیر نظر گرفتند .
"طنی" گفت  :پدر  ،حالت توبه ؟ من فکر نمی کنم که آنها از کشرتی "سرتاره
سیاه" آمده باشند  .در همین موقع یکی از مردان که تفنگری در دسرت داشرت ،
بطرف آنها برگشت گفت  :چه کسی آنجاسرت ؟ "طنری" برا صردای لررزان
طواب داد  :لطفا ما را نکشید  .مرد درحالیکه از شگفتی دهانش بازمانرده برود ،
بطرفشان آمد گفت  :شما ها انگلیسی هستید ؟
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غر ب آنر ز یکی از مردان به "تینکرها" گفت  :ما با کشتی "رُز قرم " بطررف
قاره طدید می ر یم  .آیا شما حاارید برا مرا بیاییرد ؟ شرما مری توانیرد زنردگی
طدیدی را در آنجا شر ع کنید  .ر ز بعد ا ی ژانویه سرای  1800مری دی برود .
"سام" "طنی" بر ر ی عرصه کشتی "رُز قرم " ایستاده بودند  .آنها توشحای
اما نگران آینده بودند .
ط یررره آنهررا از د ر دیررده مرری شررد  .آنررد یکصرردا بررا همرردیگر فریرراد زدنررد :
تداحافظ ط یره"تینکرها"  ،تداحافظ  ،تداحافظ ...
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داستان  : )5سایمون و جاسوس ( ) Simon and the spy
نوشته  :الیزابت الیرد ( ) Elizabeth Laird

"سایمون سیمپل" در ایستگاه بود  .ا قصد داشت سوار قطرار شرود امرا مشراهده
کرد که تعداد زیرادی از افرراد پلری

در ایسرتگاه داترل قطارهرا بره طسرتجو

مشغولند با طدیت دنبای چی یا کسی می گردند " .سایمون" از مردی پرسید :
آقا چرا این همه پلی
عک

در اینجا طمرع شرده انرد ؟ مررد برا اشراره گفرت  :ایرن

را ببین " .سایمون" به ر زنام مررد نگراهی انرداتت زیرر عکر

چنین تواند  :آیا این مرد را می شناسید ؟ ا ی
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طاسو

است .

ایرن

هر کسی ا را یافت  ،فورا متوقفش نموده ب فاصله به پلی

ا

ع دهد .

"سررایمون" نگرراهی برره مردمرری کرره در ایسررتگاه در حررای رفررت آمررد بودنررد ،
انداتت.

ا تعداد زیادی از دانش آموزان را با لبا

های متحدالشکل مدرسره مردانری

با کرت شرلوار را مشراهده نمرود  .همچنرین بچره هرایی را دیرد کره بره همرراه
الدینشان در حای عبور بودند اما نتوانست طاسوسری را تشرخیص بدهرد  .حراال
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ساعت  10/57دقیقه بود قطار "سایمون" در ساعت  11/00حرکت می کررد .
"سایمون" به رف قطار ر انه شد  .در کنار "سایمون" پیر زنی قرار گرفت کره
چتری به همراه داشت  .پیرر زن در حالیکره کیفری در دسرت داشرت  ،برا عجلره
حرکت می کرد .

در ی

لحظه کیف پیر زن بره پرای "سرایمون" برترورد کررد "سرایمون" بره

زمین افتاد در کیف دستی اش باز شد تمرام سرایلش برر زمرین ریختنرد  .از
شدت برتورد آنها  ،کیف پیر زن نی باز شده بود برتری سرایلش بره همرراه
ی

پاکت نامه ر ی زمین پخش شدند .
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"سایمون" که سعی داشت سایلش را طمرع کنرد  ،اشرتباها نامره پیرر زن را نیر
در ن کیف تودش گذاشت اما متوطه این مواوع نشد " .سایمون" بره پیرر زن
برای طمع کردن سایلش کم

کررد سرپ

کیرف ترودش را برداشرت بره

سمت قطار به راه افتاد .

"سایمون" ارد قطار شد بر ر ی صندلی نشسرت  .دتترر طروانی در صرندلی
کناریش نشسته بود " .سایمون" س م کرد دتترر طروان هرم طروابش را داد .
"سایمون" چشمش به پیر زن افتاد که در گوشه دیگری از قطار نشسته بود  .پیرر
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زن مدام به کیف "سایمون" نگاه می کرد می تواست بره ریقری نامره اش را
بدست آ رد  .تعدادی پلی

هم در قطار بودند این نشان مری داد کره تراکنون

هیچ طاسوسی را نیافته اند  .پیر زن نگاهی به پلی
دیگری از قطار حرکت نمود .
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ها انداتت به رف بخرش

"سایمون" به دتتر طوان گفت  :ی

رستوران در داتل قطار است .

آیا مایلی تا با هم فنجانی قهوه در آنجا بنوشیم ؟
با موافقت دتتر " ،سایمون" کیفش را برداشت با همدیگر به رف رسرتوران
رفتند .
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پیر زن بین راه منتظر آنها بود اما "سایمون" توطهی بره ا نداشرت پر

متوطره

پاهای دراز شدش پیر زن نشد .

قطار در حرکت بود با اند

برتورد پاهای پیر زن به "سایمون"  ،هر د نفرر

بر ر ی زمین افتادنرد  .پیرر زن از "سرایمون" عرذر ترواهی کررد "سرایمون"
کم

کرد تا پیر زن از طایش بلند شود  .کفش های پیرر زن توطره "سرایمون"

را طلب کردند  .پ

نگاهی به کفش ها نگاهی به چهره پیر زن انرداتت برا
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تود اندیشید  :پوشیدن چنین کفش هایی از ی
به کنار پیشخوان رفت پ

پیر زن بعید است " .سرایمون"

از تریدن د فنجان قهوه به می برگشت .

مدتی گذشت قطار در محلی توقف نمود " .سایمون" بره همرراه دتترر طروان
پیاده شدند  .آنها می تواستند  ،سوار قایق شوند پ
در اینجا هم تعدادی پلی
پلی

به رف قایق براه افتادنرد .

در حای پرسه زدن دیرده مری شردند  .دتترر پرسرید :

ها دنبای چی می گردند ؟
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"سایمون" طواب داد  :آنها دنبای ی

طاسو

می گردند  .دتترر گفرت  :امرا

من طاسوسی در اینجا نمی بینم  .آند به ا رافشان نگراه کردنرد طر تعردادی
دانش آمروز  ،ترانواده هرا پیرر زن کسری را ندیدنرد " .سرایمون" پاسرخ داد :
درسته  ،من هم طاسوسی در اینجا نمی بینم .
ر ز زیبایی بود  .تورشید در آسمان می درتشید گسرتره آب بره رنرب آبری
دیده می شد .
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"سایمون" دتتر طوان در ن دیکی سراحل نشسرتند منتظرر ماندنرد  .قرایق در
حای ن دی

شدن بود " .سایمون" پرسید  :اسم شما چیه ؟ دتتر طرواب داد :

"سامانتا" " .سایمون" گفرت  :اسرم مرن هرم "سرایمون" اسرت نرام هرای مرا
"سایمون" "سامانتا" اسامی مشابهی هستند  .آنها کمی با هرم قردم زدنرد لری
پیر زن را که با چترش ن دی

می شد  ،ندیدند .
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ناگهان مردی فریاد زد  :مواظب کامیون باشرید " .سرایمون" "سرامانتا" بره آن
رف نگاه کردنرد  .کرامیونی برا سررعت بطررف آنهرا مری آمرد پر

سرریعا از

طایشان بلند شدند به عقب پریدند  .پیر زن هم که یکه تورده بود  ،بره عقرب
پرتاب شد .

شلوار پیر زن نظر "سایمون" را طلب کرد " .سایمون"اندیشید  :معموال پیرر زن
ها چنین شلواری نمی پوشند  .صدای "سامانتا" به گوشش رسید " :سایمون" بیا
تا سوار قایق بشویم  .از اینر آنها سوار قایق شدند .
"سررایمون" کرریفش را برراز کرررد بسررت نهررارش را از آن تررارک کرررد بررا ایررن
حرکتش  ،نامه پیر زن نی به بیر ن افتاد امرا "سرایمون" آنررا ندیرد " .سرایمون"
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پرسید " :سامانتا" ساند یچ می تروری ؟ "سرامانتا" طرواب داد  :بلره  ،لطفرا .
"سامانتا" هم بست نهارش را از کیفش تارک نمود به "سایمون" تعارف کرد :
شما سیب میل دارید ؟ پیر زن پشت سر آنها قرار داشت بطوریکه "سایمون"
"سامانتا" ا را نمی دیدند  .آنها متوطه حرکت دستان پیر زن نبودند .

قایق به سرعت حرکت می کرد باد هم با شدت می زیرد  .موهرای "سرامانتا"
بر ر ی صورتش پیچ تاب می ترورد طلروی چشرم هرایش را گرفتره برود .
زش باد پاکت نامه پیر زن را از طا پراند در وی قرایق بره حرکرت درآ رد .
"سامانتا" گفت  :آن پاکت چه بود ؟
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آیا بلیط های قایقت در آن قرار داشت ؟ "سایمون" گفت  :نه  ،چیر ی در ایرن
مورد نمی دانم .
ا سپ

بلند شد د ان د ان بطرف پاکت رفت درحالیکه پیر زن هم با ا مری

د ید  .ا هم قصد داشت نامه را بدست آ رد .

"سایمون" پیر زن درحالیکه می د یدند در ی
ناگهان سگی با سرعت ن دی

لحظه به پاکت رسیدند .

شد پاکت را به دهان گرفت د ر شد .

"سایمون" داد زد  :ا ن بلیط مای منه  .پیر زن فریاد کشید  :ا ن نامه مای منه .
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سب بد ن توطه به آنها به رف دیگر قایق می د ید " .سرایمون" ادامره داد :
سب را بگیرید .
پیر زن فریاد کشید  :ا نو متوقفش کنید .
سب از اینکه آنها به دنبالش بودند  ،بسیار شاد سرمست بود  .ا فکر می کررد
که "سایمون" پیر زن با ا بازی می کنند  .سب "سامانتا" را ندید " .سرامانتا"
در ی

لحظه طستی زد ا را گرفت گفت " :سایمون" ز د براش بیرا  ،مرن

ا نو گرفتم .
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"سایمون" پیر زن به رف "سامانتا" رفتنرد  .پاکرت همچنران در دهران سرب
بود.
"سایمون" نگاهی به نامه انداتت گفت  :نره  ،ایرن بلریط مرن نیسرت  .پیرر زن
ن دی

شد گفت  :ا ن نامه مای منه .
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سب همرانطور کره از "سرایمون" "سرامانتا" توشرش آمرده برود  ،از پیرر زن
توشش نیامد پ

طستی زد گوشه ای از کت پیرر زن را بره دنردان گرفرت

آنرا محکم کشید .
کت بر ر ی زمین افتاد باد ک ه پیر زن را از سرش پرانید به همرراه موهرایی
که به آن متصل شده بودند به داتل آب انداتت " .سایمون" "سامانتا" به پیر
زن تیره شدند .
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آنها در کنارشان مردی را می دیدند " .سایمون" ب فاصرله فریراد زد  :پلری
پلی

 ،بیایید اینجا  ،ا ن طاسوسه .

پلی

ها که تیلی توشحای شده بودند به "سایمون" "سامانتا" گفتند :

،

ما از شماها تشکر مری کنریم امرا بایرد پراکتی را کره نرام برتری افرراد آدر
هایشان در آن است را هم بیابیم  .آیا شما آنرا ندیده اید ؟
"سایمون" نگاهش را به رف سب برگردانیرد گفرت  :نامره در دهران سرب
است .
ا بود که باعث شد تا ما متوطه طاسو

بشویم .
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داستان  : )6روز خوب آنیتا ( ) Anita`s big day
نوشته  :الیزابت الیرد ( ) Elizabeth Laird

امر ز یکر ز توب برای "آنیترا" اسرت  .ا نگراهی بره صرورتش در آاینره مری
اندازد

با تودش می گوید " :من می توانم ی

دانم که می توانم " .
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هنرپیشه مشرهور بشروم  ،مری

ا نامه ای را از کیف دستیش بیر ن می آ رد مجددا شر ع به تواندنش مری
کند :
"د شی ه ر سیلی ع ی  ،لطفرا در سراعت  10صربح ر ز سره شرنبه بره اسرتودیو
فیلمبرداری تشریف بیا رید تا آقای "استین" با شرما مصراحبه نماینرد " .در ایرن
لحظه تلفن زنب زد ا گوشی را برداشت گفت  :ا ه "دان"  ،شما اید .

امر ز برای "دان" هم ر ز ب رگی محسروب مری شرود زیررا ا صراحب ماشرین
طدیدی شدهاست  .ماشین طدیدش سریع  ،قرم رنرب بسریار شری

اسرت .

"دان" فکر می کند که "آنیتا" مردانی را که ماشین هرای سرریع زیبرا دارنرد ،
تواهد پسندید حاال ا می تواند بخودش امید ار باشد " .دان" ی
تلفن بیسیم در ماشین طدیردش دارد پر

شرماره "آنیترا" را مری گیررد

دسرتگاه
برا ا

صحبت می کند  :س م "آنیتا"  ،مایلی با ماشین طدیردم د ری در شرهر بر نیم .
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"آنیتا" پاسخ مثبت می دهد در ادامره مری اف ایرد " :دان"  ،مری تروانی مررا ترا
استودیو فیلمبرداری یرسانی ؟
"دان" قبوی می کند اتومبیل را بطرف تانه "آنیتا" هدایت می کند .
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"دان" با دیدن "آنیتا" می گوید " :آنیتا"  ،امر ز توب به سر
ای لبا

اعت رسریده

بسیار زیبایی پوشیده ای " .آنیتا" تشکر می کند مری گویرد  :حراال

بر یم  ،من با آقرای "اسرتین" در سراعت  10صربح قررار م قرات دارم  " .دان"
ارد اتوبان می شود با سررعت بطررف اسرتودیو حرکرت مری کنرد " .دان" از
تعریف "آنیتا" که گفت  :دست به فرمانت بسیار توب است  ،کلی بره ترودش
بالید " .دان" کام مجذ ب صحبت با "آنیتا" شده بود بطوریکه ع مت ایسرت
در پایان اتوبان را اص ندید .

آنها به انتهای اتوبان رسیده بودند که "دان" گفرت  :طراده کجاسرت ؟ مرا حراال
کجا هستیم ؟
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تعداد زیادی کامیون در حای کار بودند اما ماشین شخصری در آن حروالی دیرده
نمی شد .
"آنیتا" گفرت  :بهترر اسرت دنبرای آن کرامیون بر رگ برر یم " .دان" بره دنبرای
کامیون حرکت کرد .
کامیون ناگهان به سمت راست پیچیرد امرا آنهرا همچنران مسرتقیم ادامره دادنرد .
"آنیتا" گفت  :ما کجا هستیم ؟ "دان" پاسخ داد  :فکر مری کرنم مشرکلی پریش
آمده باشد  ،بهتر اسرت چشرمانت را لحظره ای ببنردی بره طرایی نگراه نکنری .
ماشین باال باالتر رفت " .دان" همچنان اصرار کرد " :آنیتا" فع چشمهایت را
باز نکن .
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ماشین کم کم پااین تر آمد تا اینکه "دان" گفت  :حاال می توانی چشرمهایت را
بازکنی  ،ببین ما د باره در مسیر طاده قررار داریرم  .ا ماشرین را بره سرمت طلرو
هدایت کرد  .طاده حاال بسیار سیع

روالنی بنظرر مری رسرید یر

ترط از

چراغ های ر شن در هر رفش دیده می شدند " .دان" گفرت  :ببرین  ،فعر مرا
تنها ماشینی هستیم که در طاده دیده می شرود  ،پر

بیرا ترا برا سررعت بیشرتری

برانیم " .آنیتا" به حرف "دان" تندید چی ی نگفت .
ناگهان "آنیتا" صردایی را در پشرت سرشران شرنید گفرت  :ایرن دیگره چیره ؟
ناگهان تنده برلبهایش تشکید ادامره داد  :ا ه نره  ،ا ن یر

هواپیمرا اسرت ،

هواپیما بر ر ی طاده چکار می کند ؟ "دان" طوابی نداشت تنهرا برر سررعتش
اف د سعی داشت که طلوتر از هواپیما براند نگذارد به آنها برسرد " .آنیترا"
برره گریرره افترراد گفررت " :دان" چکررار مرری کنرری ؟ بهتررر اسررت کرره ماشررین را
نگهداری تا من پیاده بشوم .
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"دان" همچنان ادامه می داد  .ا گفت  :ا ااع توبره مرا فعر سرالم هسرتیم .
فراموش نکن که باید به موقع به محل م قات بر یم باید سراعت  10در آنجرا
باشیم .

"آنیتا" عده م قات با آقای "استین" را بیاد آ رد نگاهی به ساعتش انداتت
گفت  :حق با توست  .من اص دلم نمی تواهد که دیر به آنجرا برسرم  .بهترر
است سریعتر بر یم .
"دان" به سرعت ع ام مسیر تر ک از فر دگاه را دنبای کرد .
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صف درازی از اتومبیل ها در طاده منتهی به فر دگاه در حرای حرکرت بودنرد
این مواوع امکان سرعت بیشتر را از "دان" گرفته بود  .ا از "آنیتا" پرسید  :ترا
استودیو چقدر راه راه مانده است ؟ "آنیتا" طواب داد  :حرد د د کیلرو مترر .
"دان" گفت  :این طاده بسیار شلوغ اسرت  ،بهترر اسرت از طراده فرعری برر یم .
"دان" فرمان اتومبیل را بره سرمت راسرت چرتانیرد آنهرا ارد طراده براریکی
شدند  .حاال ا می توانست د باره با سرعت بیشرتری حرکرت بکنرد امرا ناگهران
طاده به انتها رسید " .دان" نتوانست بموقع توقف کند پر
درتتان زمین پوشیده از علف راند .
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ماشرین را بره ررف

اتومبیل به ی

ر دتانه کوچ

رسید  .پل کم عرای فقط برای عبور عرابرین

پیاده بر ر ی ر دتانه احداث شده بود " .دان" نگاهی به پل انداتت گفرت :
حاال تماشا کن " .آنیتا" فهمید که "دان" چه کار تطرناکی را می تواهد انجام
بدهد  .ا فریاد زد  :نه "دان"  ،ماشینو نگهدار  ،من شنا بلد نیستم " .آنیتا" قصد
داشت درب ماشین را باز کند تود را به بیرر ن پرتراب نمایرد  .در ایرن لحظره
"دان" ماشین را بر ر ی پل هدایت کرد  .صورت "آنیترا" از ترر

سرفید شرده

بود اص یارای صحبت کردن نداشت  .ا چشمهایش را از تر

بسته بود .
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"دان" اتومبیل را بره سر مت از پرل عبرور داد توقرف کررد گفرت  :تروب
دیدی؟
کار سختی نبود  ،مگه نه ؟ مردی که ظاهر متشخصی داشت  ،از د ر آنها را مری
دید اما آنها متوطه ا نشردند " .دان" مجرددا ماشرین را بره سرمت طراده اصرلی
هدایت کرد .

101

حاال آنها بخش اعظم ترافی

را پشت سر گذاشته بودند " .آنیتا" گفرت  :نگراه

کن  ،ما تقریبا به استودیو رسیده ایم  .ا ه "دان"  ،تو اقعا راننده ماهری هستی .
اتومبیل آنها طلو درب ر دی استودیو توقف کرد  .نگهبان از آنهرا پرسرید  :برا
چه کسی قرار م قات دارید ؟ شرما بررای ر د حتمرا بایرد دعروت نامره داشرته
باشید " .آنیتا" گفت  :من نامه ای از آقای "استین" دریافت کرده ام اما آنررا در
تانه طا گذاشته ام .
"دان" با عصبانیت به نگهبان گفت  :رای

شما آقای "اسرتین" رت

سراعت 10

با نام دم قرار م قات دارند  ،بهتر است در ازه را باز کنری  .نگهبران پاسرخ داد :
مت،سفم  ،من اطازه چنین کاری را ندارم .

102

"دان" ناگهان پنجه پایش را برر ر ی پردای گراز فشررد چررخ هرای ماشرین برا
ص دای گوش تراشی به حرکت درآمدند  .نگهبان فریاد زد  :هری  ...شرما نمری
توانید  .اما اتومبیل از در ازه گذشته بود آنهرا نگهبران را پشرت سرر ترود مری
دیدند  .ماشین در طلو ساتتمان استودیو توقف کرد "آنیترا" درب اتومبیرل را
گشود پیراده شرد " .دان" گفرت " :آنیترا" سرریعتر برر  ،مرن مطمئرنم کره در
مصاحبه قبوی می شوی شغل مورد ع قه ات را بدست می آ ری " .آنیترا" برا
سرعت ارد ساتتمان شد .
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لحظاتی بعد  ،اتومبیل سیاهرنگی ارد محو ه استودیو شد مرد درشت انردامی
با سیگاری بر لب از ماشین پیاده شد "دان" گفت  :آیا تو از سریر

یرا طرایی

مثل آن می آیی ؟ من دیدم که از ب رگراه تارک شدی  ،در طلرو یر

هواپیمرا

در باند فر دگاه رانندگی کردی  ،از ر ی ی

پل باری

گذشرتی حراال هرم

از در ازه ساتتمان اسرتودیو برد ن اطرازه برا سررعت ارد شردی  .شرما کری
هستید ؟ "دان" گفت  :من "دان" هستم مهارت در رانندگی را د ست دارم .
شما کی هستید ؟ مرد گفت  :من آقای "استین" رای
هستم .
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این استودیو فیلمبرداری

آقای "استین" ادامه داد  :آیا شما دنبای ی

شغل نمی گردید ؟ "دان" پرسید :

چه طور شغلی ؟ آقای "اسرتین" گفرت  :مرن بره یر

راننرده مراهر بررای فریلم

طدیدم نیازمندم  .کار بسیار مشکلی است  .آیا می توانی اتومبیل را برر ر ی برام
ی

ساتتمان برانی ؟ "دان" گفت  :برایم کار دشواری نیست  .آقرای "اسرتین"

ادامه داد  :آیا قادری اتومبیل را به داتل ی

ر دتانه بیندازی ؟ "دان" گفرت :

البته  .آقای "استین" گفت  :بسیار توب  .ا در این لحظه متوطه "آنیترا" شرد
گفت  :آیا شما د شی ه "ر سیلی" هستید ؟ من فکر می کرنم  ،قرد شرما انردکی
کوتاه است  .من برای بازی در فیلم دنبای دتتری با قد بلنرد مری گرردم  ،بسریار
مت،سفم .
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"دان" گفت  :ی

لحظه صبر کنید  .اگر شما مری تواهیرد ترا مرن برایتران کرار

کنم باید د شی ه "ر سریلی" را هرم اسرتخدام کنیرد" .دان" ایرن را گفرت بره
رف ماشینش براه افتراد  .آفرای "اسرتین" ب فاصرله آنهرا را صردا زد مجرددا
نگاهی به "آنیتا" انداتت به "آنیتا" گفت  :آیا مایلید بعنروان منشری در دفتررم
مشغوی بکار شوید ؟ "آنیتا" پاسخ مثبت داد  .آقای "استین" گفت  :شما هرر د
می توانید از ر ز د شنبه کارتان را در این استودیو آغاز نمااید موفق باشید .
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داستان  : )7بازگشت به خانه ( ) flying home
نوشته  :استفن رابلی ( ) Stephen Rabley

"فلیک " پرنده ای برزیلی با پرر برای هرای آبری زرد اسرت  .ا برا ترانوادش
"باکستر" در شهرنیویور

زندگی می کند  .تانره ا را قفر

می دهد  .آپارتمان آنها در بقره چهلرم یر

سراتتمان بلنرد مرتبره قررار دارد .

"فلیک " "باکسترها" را آنها هم ا را د ست دارند .
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ب رگری تشرکیل

آنها به ا مرتبا غذا می دهند  ،با ا صحبت می کنند ا را به د ستانشران نشران
می دهند اما "فلیک " بهیچوطه تود را توشبخت نمی داند  .ا آرز دارد کره
به النه اش در برزیل برگردد.

"فلیک " هر شب آسمان را نظاره می کررد  .ا از پنجرره آپارتمران مری توانرد
بخش ب رگی از شهر را ببیند  .منظره شرهر بسریار زیبرا مهریت اسرت  .گواینکره
شهر محل مناسبی برای زندگی "باکسترها" است اما بررای ا طاذبره ای نردارد .
ا شبهایی را بخا ر می آ َرَد که به آسمان می نگریست ماه درشت نقره ای
رنب را در آسمان برزیل تماشا می کرد  .ا در ذهن تود آترین ر ز زنردگی
اش در طنگل را مر ر کرد  .ر زی که د مرد با ک ه های سفید رنرب طعبره
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ای ب رگ ا را بدام انداتتند پ
در نیویور

از مسافرتی والنی به مغازه پرندگان زینتی

فر تتند .

"فلیک " برای لحظاتی چشمهایش را بست  .ا زیبایی هرای شرهر دانره هرای
درشت برف در حای باریدن را از ذهن زد د به تجسم چی هایی پرداتت کره
در زندگی به آنها عشق می رزند .
ا با تود گفت  :ایکاش ر زی به النره ام برگرردم در فضرای ا ررافش پرر از
کنم  .فضایی که مملو از درتتان همیشه سب

هروایی گررم دلپرذیر اسرت  .ا

سرش را زیر یکی از بالهایش پنهان کرد ادامه داد  :عاقبت یکر ز به آنجرا برر
می گردم .
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د هفته بعد  ،یکرر ز آقرای "باکسرتر" درب قفر

را گشرود ترا مقرداری غرذا

برایش بری د که تلفن زنب زد  .ترانم "باکسرتر" از آشرپ تانه صردایش کررد :
"طورک" لطفا به تلفن طواب بده  ،من مشغوی آشپ ی هستم  .آقای "باکسرتر"
گفت  :باشه  ،ب فاصله به سمت تلفن رفت اما فراموش کررد کره درب قفر
"فلیک " را ببندد " .فلیک " نگاهی به درب باز قف

انداتت فکری کرد :

این لحظه ای است که مدتها منتظرش بودم .

"فلیک " فورا از قف

تارک شد از پنجرره آپارتمران بره بیرر ن پرر از کررد.

هوای بیر ن تیلی سرد بود  .ا در پشت سرش صدایی شنید  :هی " ،فلریک " .
اما ا توطهی به آن نکرد " .فلیک " نگاهی به سراتتمانها تیابانهرایی کره در
زیر پاهایش قرار داشتند  ،انداتت به سمت دیگر شهر پر از نمود  .دتتر بچره
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ای که با مادرش ر ی صندلی کافه ای در حای صرف کردن بستنی آب میروه
بودند  ،ا را دیرد گفرت  :مامران  ،ا نرو ببرین  .امرا مرادرش در حرای توانردن
ر زنامه بود حرفهای ا را نشنید .

111

"فلیک " بعد از ی

ساعت پر از کردن توقف کرد  .ا برر ر ی سرر مجسرمه

آزادی نشسته بود  .پرنده کوچکی برا برای هرای تاکسرتری سرفید در کنرارش
نشست از ا پرسید  :تو کجایی هستی ؟ "فلیک " پاسخ داد  :مررا از برزیرل
به اینجا آ رده اند  .پرنرده د براره پرسرید  :حراال بره کجرا مری ترواهی برر ی .
"فلیک " درحالیکه د باره به پر از درآمده بود بالهایش را در آسمان آبی
هوای سرد می گشود  ،گفت  :تداحافظ  ،من قصد دارم به تانه ام برگردم .
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"فلیک " به سمت طنوب پر از کررد  .بر دی دیگرر نمری توانسرت سراتتمان
های شهر نیویور
اقیانو

را ببیند  .حاال آنچه ا می دید  ،تنهرا تنهرا آبهرای بیکرران

بود  .ا اتر ر ز شد تورشید در د ر دست ها شر ع به غر ب کردن

نمود  .آسمان به رنب های قرم  ،زرد آبی درآمده بود .

همه طا زیبا بنظر می رسید " .فلیک " احسا
تیلی توشحای بود .

113

گرسنگی کررد امرا بیشرتر از آن

این ا لین دفعه ای بعد از د سای بود که ا احسا

آزادی مری کررد  .ا تیلری

دلش می تواست که تمام مدت شب را پر از کند .

د ساعت به همین منوای گذشت آسمان شر ع به باریدن نمود  .آسرمان تیرره
تار شد .
"فلیک " اص نمی توانست ماه یا ستاره هرا را ببینرد  .ا فکرر کررد  :مرن حراال
کجا هستم ؟ ا قف

گرمش را در تانر "باکسرتر هرا" بخرا ر آ رد برا ترود

اندیشید  :آیا من کار درستی انجام داده ام ؟
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"فلیک " نظری به دریای سرد زیر پاهایش انداتت به ناگهان چیر ی نظررش
را طلب کرد  .آن چی مثل دیدن ستاره ای در میان آبهای تیره بود  .اما آن نمری
توانست ی
ی

ستاره باشد  .ا د باره نظری بره آن انرداتت  .آنچره ا مری دیرد ،

کشتی ب رگ بود .

"فلیک " پااین رفت به رف کشتی پر از نمود  .صدها ماهی صرید شرده برر
ر ی عرصه کشتی به چشم می توردند  .ا با عجله تعردادی از آنهرا را بلعیرد
سپ

در گوشه ای به استراحت پرداتت  .تا صبح به همین منوای سرپری شرد ترا

اینکه یکی از م حان چشمش به ا افتاد گفت  :ا ه نه  .به رف "فلیک "
براه افتاد  .ا فقط مری تواسرت عکسری از "فلریک " بگیررد امرا "فلریک " از
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رفتار مرد ترسید د باره به آسمان پر از کرد " .فلریک " برا ترودش گفرت :
بسیار توب  ،باران دیگر نمی بارد من هم گرسنه نیستم .
د ر ز وی کشید تا "فلیک " سرتاسر کشور "پر " را پر از کند  .ا نگراهی
به زیر پاهایش انداتت بقایای شرهر باسرتانی سرتپوسرتان "اینکرا" را مشراهده
نمود که مردم محلی آنررا "مراچو پیچرو" مری نامیدنرد  .تمرامی سراتتمان هرا از
سنگهایی ساتته اند که به زیبایی تراشیده شده بودند " .فلیک " تصمیم گرفت
که شب را در آنجا اقامت کند  .ا از ارتفراع ترود کاسرت بره ررف بقایرای
ساتتمان های قدیمی پر از کرد " .فلیک " در آنجا با پرندش زیبرایی آشرنا شرد
که بالهایی به رنب هرای سریاه سرفید داشرت برر ر ی تختره سرنب ب رگری
نشسته بود .
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پرندش زیبا با دیدن "فلیک " به ا گفت  :س م  ،من فکر نمی کرنم کره شرما از
پرنده های کشور "پر " باشرید  ،اینطرور نیسرت ؟ "فلریک " کنرار پرنردش زیبرا
نشست داستان زن دگیش را برای ا تعریف کرد  .پرنده بعرد از شرنیدن حررف
های "فلیک " گفت  :یعنی تو د سرای را در ن قفسری در نیویرور

زنردگی

کرده ای ؟ "فلیک " پاسخ داد  :بله اما حاال قصد دارم که به تانه ام بر م .

آیا تو می توانی مرا راهنمایی بکنی که چطور به آنجا بر م ؟ پرنده گفرت  :مرن
د ستی به نام "آکا" در شرهر "ریرو" دارم  .ا تمرام طنگرل هرای منطقره را مری
شناسد  .بهتر است به شهر "ریو" بر ی ا را بیابی  .باید از ا تواهش کنی ترا
تورا راهنمایی کند .
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"فلیک " از "پر " به سمت "ریو" پر از کرد  .ا قتی بره آنجرا رسرید  ،عرده
زیادی از مردم را در تیابان ها دید .

صدای موسیقی از تانه ها به گوش می رسید پرندگان زیادی بر ر ی درتتان
به طنب طوش مشغوی بودند  .آیا "آکا" در میان آنها بود ؟ پ

با صدای بلند

فریاد زد :
"آکا  ،آکا "  .یکی از پرندگان طواب داد  :بله  ،من "آکا" هستم  ،با من چکار
داری ؟ "فلیک " هنوز نمی توانست ا را ببیند .
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در این موقع پسر بچه ای متوطه "فلیک " شرد بره پردرش گفرت  :پردر  ،آن
پرندش قشنب را ببین  ،آیا می توانی ا را برای من بگیرری ؟ لطفرا بگیررش  ،مرن
د ست دارم که مای من باشد .

در ابتدا "فلیک " پسر بچه پدرش را ندید زیررا ا فقرط بره پرنرده هرای ر ی
درتتها نگاه مری کررد " .فلریک " صردا زد " :آکرا  ،آکرا"  .در همرین لحظره
احسا

کرد که دستی گلوی ا را می فشرارد  .ا برا برای هرا پنجره هرایش بره

شدت تقلا می نمود صدامی کرد  :کم

 ،کم

.

"آکا" به کمکش آمد با نوکش محکم بره دسرت مررد کوبیرد بطوریکره مررد
فریاد زد  :آخ ...
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د پرنده به آسمان پر از کردند " .فلیک " گفت " :آکا"  ،متشکرم  ،تو مرا از
دست آن مرد نجات دادی  .سپ

ماطراهایی را که به سرش آمرده برود  ،بررای

"آکا" تعریف کرد .

"فلیک " "آکا" از "ریو" به سمت طنگل پر از کردند ن دی

غرر ب بره

آنجا رسیدند.
"فلیک " گفت  :بله  ،من آن دهکده را بخا ر می آ رم  .الن مرن در ن دیکری
آنجا قرار دارد النه ام فقط " . ....فلیک " به ناگهان حرف تود را قطع کرد.
ا دید که در مقابل آنها تعداد زیادی از مرردم ماشرین آالت بر رگ در حرای
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کار کردن هستند " .آکا" گفت  :ا ه نه  ،آنها د باره دارنرد طراده طدیردی در
طنگل احداث می کنند " .فلیک " گفت  :پ

الن من کجاست ؟

تانوادش من کجا رفته اند ؟
آند از فراز طادش طدیرد پرر از کردنرد برر ر ی درترت بلنردی در ن دیکری
دهکده نشستند .
"فلیک " به شدت نگران تسته بود " .آکا" گفت  :من مت،سرفم " .فلریک "
تکه ای پَر به رنگهای زرد آبی نظیر پَرهای تودش را در هوا دید  .ا به رف
ر بر نگاهی انداتت .
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چهار پرنده در باالی شراته هرای درترتِ مقابرل دیرده مری شردند " .فلریک "
گفت :آنجا را نگاه کن  ،من فکر می کنم که آنها تانوادش مرن باشرند  .پر

بره

رف پرنده ها پر از کرد  .پرنده ها ا را دیدند یکصدا فریاد زدند " :فلیک
 ،فلیک "  ،این تو هسرتی ؟ "فلریک " برا شروقی صرف ناپرذیر درحالیکره
بغض راه گلویش را گرفته بود  ،طواب داد  :بله  ،بله  ،من به تانه برگشته ام .
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داستان  : )8مارسل و مونالیزا ( ) Marcel and the Mona Lisa
نوشته  :استفن رابلی ( ) Stephen Rabley

"مارسل" ی
در پرراری

موش فرانسوی بسیار باهوش کنجکا است  .ا د ستان زیادی
شررهر محررل زنرردگیش دارد کرره یکرری از آنهررا "سرریلین" نررام دارد .

"سیلین" موش بسیار زیبایی است که در هنر نقاشی مهارت فرا انی دارد .

"سیلین" النه تود را در موزه "لرو ر" طاایکره بسریاری از آیرار تراریخی طهران
نگهداری می شوند  ،ساتته است "مارسل" اغلب شب ها برای توردن شام با
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ا به آنجا می ر د " .مارسل" غرر ب یکری از ر زهرای مراه مره برا دسرته ای از
گلهای صورتی به دیدن د ستش "سیلین" رفت اما با دیدن نگهبانی که در طلرو
درب ر دی موزه ایستاده بود  ،متعجب شد  " :مرن ا را تراکنون ندیرده ام  ،ا
باید طدیداآمده باشد "" .مارسل" درحالیکه فکرهای مختلفی به ذهنش هجروم
آ رده بودند  ،پا به در ن موزه گذاشت .

د د ست تمامی غر ب را توردنرد  ،نوشریدند دربراره مواروعات مختلرف
صحبت کردند .
"سیلین" نقاشری ترازه اش را بره "مارسرل" نشران داد  .آنهرا در مرورد تعطری ت
مشترکشان در شهر "لو

آنجل " گفتگو کردند  .آند لحظات شادی بخشری
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را با یادآ ری تا رات گذشته گوش دادن به موسیقی گذراندنرد " .مارسرل"
در ساعت  11شب کتش را پوشید گفت " :دیگر دیر شده است من باید بره
تانه برگرردم"  .لحظراتی بعرد درحالیکره "مارسرل" آنجرا را ترر

مری کررد ،

د ستش با ا تداحافظی شب بخیر گفت درب النه را پشت سرش بست .

"مارسررل" سرتاسررر بقرره همکررف را رری نمررود از لحظرراتی کرره بررا د سررتش
گذرانیده بود  ،بسیار توشحای بنظر می رسید  .سرسرا تاری
چی هایی شد با تود گفت " :آن سیاهی چیست ؟ ی
کارد بلند ؟ بله درسته " .دهان "مارسل" از تر

تش

تود را به کنار دیوار کشانید لحظاتی بعد د باره سَرَ
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بود امرا ا متوطره

مرد ؟ ی

مرد با ی

شده بود  .پر
کشید .

سرریعا

حاال می توانست حتی صورت مرد را هم ببینرد  .ا اندیشرید " :ایرن مررد همران
نگهبان طدید است  ،ا ی

دزد است که قصد دارد تابلو معر ف "مونرالی ا" را

بدزدد ".

ی

کیف چرمی سیاهرنب در کنار مرد قرار داشت  .مرد دقرایقی بعرد ترابلوی

"مونالی ا" را در ن کیفش گذاشت  .ا لبخندی بر لب آ رد کیف را برداشت
اما لحظه ای بعد د باره آنرا بر زمین نهاد  .ا با تودش گفرت  :کلیردها را کجرا
گذاشته ام ؟ سپ

شر ع به گشتن کلیه طیب هایش کررد " .مارسرل" تیلری

سریع تصمیم گرفت  :بسیار توب  ،این لحظه ای است که منتظرش بودم  ،حراال
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یا هیچوقت  .پ

به تندی از کنار دیوار حرکت کرد  ،از لبره هرای بلنرد کیرف

تود را باال کشید تودش را به داتل آن انداتت .

"مارسل" به زحمت می توانست ا رافش را ببیند  .چند لحظه گذشرت ترا چشرم
هایش به محیط عادت کرد " .مارسل" چهره مونالی ا را دید که به ا لبخنرد مری
زد  .از تودش پرسید :
حاال چکاری باید انجام بدهم ؟ لی پاسخی برای ساالش نیافت  .در ایرن موقرع
کیف شر ع به حرکت کرد " .مارسل" صداهای متعددی را از بیر ن می شنید .
صداهایی مثل صدای استارت ی

موتور  ،صدای عبور مرر ر سرایل نقلیره ،
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نوای موسیقی که از رادیو پخش می شد  . ....ناگهان کیف بد ن حرکت ماند
" .مارسل" از نقاشی لوی شده باال رفت به بیرر ن نگراهی انرداتت  :ا اینر
تود را در ایستگاه قطار می دید .
چند دقیقه ای وی کشید تا نگهبان موزه سوار قطار شد  .ا در کنرار مررد الغرر
اندامی نشست که عینکی به چشم ژاکت سفیدی به تن داشت  .مرد الغر اندام
پرسید  :ا نو بدسرت آ ردی  ،آنترونی ؟ نگهبران طرواب داد  :بلره  .سرپ
شر ع به حرکت کرد صداهای مختلفی از ا راف به گوش می رسید .
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قطرار

"مارسل" با تود گفت  :ا ه نه  ،حاال دیگر نمی توانم چیر ی بشرنوم  .امرا ا بره
سختی توانست بطور طسته گریخته کلماتی را بشنود  .کلماتی چرون  :ایتالیرا ،
تمام آن گربه ها ...

"مارسل" نگاهی به چهره مونالی ا انداتت  .چشمهایش درشت بسریار طرذاب
بودند  .ا فکری کرد  :گربه ها  ،اما آنها موش ها را می کشند می تورنرد  .از
آن گذشته  ،حاال ما به کدام بخش از ایتالیا می ر یم ؟ شهر رم ؟ می ن ؟ ناپل ؟
 ...در ایررن لحظرره  ،آنتررونی کرریفش را در زیررر صررندلی گذاشررت " .مارسررل"
اندیشید  :حاال دیگر حقیقتا محای است چیر ی را بشرنوم  .پر
بخوابد اما تواب های بسیار بدی به سراغش آمدند .
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سرعی کررد کره

صبح ر ز بعد  ،آفتاب سر زده بود در آسمان می درتشرید " .مارسرل" چشرم
هایش را گشود چهرش متبسم مونالی ا را دید  .ا بخا ر آ رد که کجا هست .

پ

بسختی تود را باال کشید از لبه کیف نگاهی به آنتونی هنرری انرداتت
با تود گفت  :بسریار تروب  ،فعر کره هرر د توابیرده انرد  .لحظراتی بعرد ،

"مارسل" بر ر ی لبه پنجره ایستاده بود  .ا می توانست دهکرده ای کوچر
کوه هایی را به موازات ریل های قطار ببیند " .مارسل" تابلویی را مشراهده کررد
که ر یش نوشته شده بود  :تا شهر " نی "  180کیلو متر .
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د ساعت بعد  ،آنتونی هنری سوار ی

قایق بودند که در تیابران هرای پرر از

آب شرهر " نیر " بعنروان تاکسرری بره طابجررایی مسرافران مرری پردازنرد آنهررارا
"گوند ال" می نامند .
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آنتونی با تنده گفت  :اینجا را ببین  .ا ر زنامه ای را به هنرری نشران داد تیترر
ب رگ آنرا تواند " :دزدان نقاشری دا ینچری را ربودنرد"  .هنرری فرورا گفرت :
ساکت باش  ،ب فاصله ر یش را به رف قایقران برگرداند به ا گفرت  :آن
قصر ب رگ را در سمت چپ می بینی  /قصر آقای اسپادینی را مری گرویم  ،آره
همینجا  ،لطفا نگهدارید .

سپ

کلماتی بین آنها رد بدی شد که مارسل بخوبی از آنها سر در نیا رد .

تانم مسنی درب قصر را برایشان گشود بره د دزد گفرت  :بیاایرد ترو  ،آقرای
ایپادینی منتظر شما هستند  .سپ

آنها را به اتاق ب رگ نیمره تراریکی هردایت
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کرد که مرد چراقی پشرت میر ب رگری نشسرته برود  .مررد از آنهرا پرسرید  :ا نرو
آ ردید ؟
هنری طواب داد  :بله قربان  .کیف را در کنرار ا گذاشرت  .مارسرل برا ترود
گفت  :من نمی توانم بریش از ایرن در اینجرا مخفری شروم  .پر
کیف بیر ن آمد پشت پایه های ی

صندلی پنهان شد .
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طسرتی زد از

مارسل اندیشید  :بسیار توب  ،حاال مرن مری تروانم  ....امرا در ایرن لحظره مثرل
اینکه آب سردی به ر یش ریخته باشرند  ،چشرمش بره گربره هرا افتراد  .آنهرا را
شمرد  ،در آنجا  9گربه در گوشه کنار اتاق لو بودنرد  .ناگهران حررف هرای
هنری به یادش آمد  :تمام آن گربه ها  ...سپ

تواب های پریشان شب گذشرته

در قطار مجددا به نظرش رسیدند .

ا چکار می توانست بکند ؟ کجا می توانست پنهان شود ؟ امرا دیگرر دیرر شرده
بود چون یکی از گربه ها ا را دیده بود  .صدایی از گلوی ماسرل بیرر ن آمرد :
کم

 ...ب فاصله تود را از پرده اخیم قرم رنب پنجره باال کشید .
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لحظاتی بعد گربه ها هم شر ع به باال رفرتن از پررده کردنرد  .مارسرل صرداهای
آنها را در پااین پایش می شنید  .ا می بایست سریعا چاره ای بیندیشرد کراری
بکند اما چه کاری ؟ ا  2عدد شمع ر شن را در باالی سرش دیرد فکرری بره
مغ ش رسید  :بله  ،این چاره کار است  .مارسرل ب فاصرله طسرتی زد برر ر ی
قفسه کتاب ها پرید سعی کرد تا شمع ها را هُل دهد به پااین بینردازد  .شرمع
ها برایش تیلی سنگین بودند اما سرانجام موفق شد  .ا شنید که  :ا
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...

آنتونی پرسید  :این صداها چیه ؟ هنری در طوابش گفرت  :آنجرا را نگراه کرن ،
قالی آتش گرفته است  .آقای اسپادینی بلند شد ایستاد به تانم مسرن گفرت :
آنجلینا  ،ز دباش
مقداری آب به اینجا بیا ر  .مارسل از باالی قفسه کتاب ها به پرااین نگراه کررد .
ا توانست نقاشی مونالی ا را بر ر ی می آقای اسپادینی ببیند  .پ

فکری کررد :

بسیار توب  ،حاال باید کاری بکرنم  .مارسرل بره سررعت از پررده پرااین آمرد
بطرف می رفت  ،ب فاصله از میر براال رفرت نقاشری مونرالی ا را برداشرت برا
آترین توانش از اتاق تارک شد .
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مارسل تا مدتی همچنان می د ید  .ا فکر کرد  :من می توانم نقاشی مونرالی ا را
به س مت از اینجا تارک بکنم امرا بره کجرا ؟ دقرایقی گذشرت ا در تیابرانی
تلوت ایستاد  .ی

ایستگاه پلی

در مقابلش قرار داشت در طلروی آن یر

طعبه پُست به چشم می تورد .

مارسل اندیشید  :از این بهتر نمیشه  ،بایرد همینکرار را بکرنم  .مارسرل بره سرختی
تود را باال کشید با زحمت زیراد توانسرت نقاشری مونرالی ا را بره داترل طعبره
پُست بیندازد .
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د ر ز بعد  ،مارسل مجددا به پاری

برگشرت  .در ایسرتگاه قطرار چشرمش بره

ر زنامه ای افتاد که بر ر یرش نوشرته شرده برود  :پلری

ایتالیرا توانسرت نقاشری

مونالی ا را که دزدیده شده بود  ،پیدا کند  .مارسل بطررف مروزه لرو ر د یرد ترا
ماطرا را برای د ستش سیلین بازگو کند  .سیلین پ

از شنیدن ماطرا برا تعجرب

گفت  9 :گربه !؟ ا ه مارسل چه توب شد که سرالم برگشرتی  .مارسرل گفرت :
بله  ،من کام سالم هستم  .سپ

بر ر ی پنجره النه سیلین رفت گفت  :آنجرا

را ببین  ،نقاشی مونالی ا هم کام سالم است در سر طایش قرار دارد  .سیلین با
توشحالی به مارسل نگاه می کرد لبخند می زد .
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داستان  : )9یوزپلنگ و چراغ دریایی ( The Leopard and the

) lighthouse
نوشته  :آن کولین ( ) Anne Collins

"سیندی" ط یره ای در شرق قاره آفریقا است که سواحل زیبای پوشیده از شرن
های سفید دارد  .آب دریا بسیار شفاف به رنب آبی دیده می شرود  .گلهرای
بسیار زیبا درتتانی دیدنی طالب در ط یره "سریندی" مری ر ینرد  .دهکرده
ای کوچ

با تانه هایی برنب سفید در ط یره ساتته شده انرد یر

دریایی قدیمی در مجرا رت دهکرده برفرراز صرخره ای ن دیر
139

فرانو

دریرا احرداث

گردیده است که درحای حاار هیچگونه استفاده ای از آن نمری شرود مترولی
ندارد فقط برتی ا قات بچه های دهکده برای بازی کردن به آنجا می ر ند .

ط یره "سیندی" تنها در حد د  500متر با سررزمین اصرلی آفریقرا فاصرله دارد .
حیوانات زیادی نظیر میمونها  ،فیل ها یوزپلنب ها در سررزمین اصرلی آفریقرا
زندگی می کنند تا اینکه یکرر ز یروزپلنگی ترود را بره دریرا زد شرناکنان بره
ط یره رفت  .حیوان قتی در ساحل از آب تارک شد  ،در راستای طادش منتهری
به دهکده براه افتاد  .یوزپلنب تیلی گرسنه بود برای پیدا کردن غذا به هر طرا
سَرَ

می کشید .
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بازاری در دهکده "سیندی" طود دارد که اغلب بسیاری از مردم برا بچره هرای
کوچ

طهت ترید به آنجا می ر ند  .در بازار دهکده موادی چون گوشرت ،

میوه ها سب یجات عراه می شوند  .ناگهان یوزپلنب گرسنه ارد برازار شرد .
مردمی که ا را دیدند  ،به هر رف فرار نمودنرد بچره هرا از ترر

بره شردت

گریه می کردند  .مردها به رف یوزپلنب سنب پرتراب مری کردنرد بطوریکره
برتی از سنب ها به سر بدن یوزپلنرب اصرابت نمرود حیروان را مجبرور بره
تارک شدن از بازار کرد .
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یوزپلنب در تیابان های باری

دهکده سرگردان بود  .بسیاری از مردم دهکده

به دنبالش ر ان شدند مدام به رف ا سنب پرتاب می کردند  .مردم دهکده
بسیار عصبانی بودند  .آنها بهیچوطه تحمل حضور یوزپلنب حشی تطرنا
را در دهکده کوچکشان نداشتند  .یوزپلنب بسیار تسته شرده برود امرا حراال بره
کجا می توانست پناه ببرد ؟

حیوان راه باریکی را در میران دیوارهرای بلنرد دیرد بره سررعت ارد آن شرد .
درحالیکه مردم دهکده همچنان به دنبالش می آمدند .
یوزپلنب راه باری

را به تندی ی کرد  .ا به هیچوطه سمت دیگر دیوارها را

نمی دید  .حیوان دیگر راه برگشتن نداشت هریچ راه دیگرری هرم دیرده نمری
شد .ناگهان ساتتمانی بلند نظرش را طلب کرد  .بنابراین از الب ی درهای نیمره
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بازش ارد شد در آنجا ایستاد  .حاال باید چکار مری کررد ؟ مرردم دهکرده بره
دنبالش بودند  .یوزپلنب پله هایی را مشاهده کرد به رفش رفت شرر ع بره
باال رفتن کرد  .این ساتتمان همان چراغ دریایی ط یره بود .
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مردمی که بره دنبرای یوزپلنرب مری آمدنرد بره ناگهران متوقرف شردند  .آنهرا از
همدیگر می پرسیدند  :چه اتفاقی افتاد ؟ پ

یوزپلنرب کجرا رفرت ؟ در همرین

لحظه یکی از مردم دهکده چشمش بره براالی سراتتمان چرراغ دریرایی افتراد
گفت  :نگاه کنید  ،یوزپلنب به باالی چراغ دریایی رفته است  .مردم به باال نگاه
کردند  .آنها یوزپلنب را دیدند که در باالی ساتتمان چراغ دریایی ایستاده بود
به آنها نگاه می کرد  .مردم هم با تعجب یوزپلنب را تماشا می کردند .

یوزپلنب به مدت  3شبانه ر ز در همانجا ماند هیچ غذا آبی نخورد اما از پله
ها پااین نیامد  .مردم از تود می پرسیدند  :حاال چکار باید بکننرد ؟ چگونره مری
توان یوزپلنب را از چراغ دریایی تارک کرد ؟ آنها مردتها برا یکردیگر گفتگرو
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کردند اما طرتت ارد شدن به چراغ دریرایی را نداشرتند لرذا مرردم از پرااین بره
یوزپلنب نگاه می کردند یوزپلنب نی از باال به مردم مری نگریسرت هرر د
همچنان منتظر بودند .
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کدتدای دهکده "سیندی" محمد نام داشت  .ا دارای دتتری طوان زیبا بره
اسم "تین ا" بود  .مردم از محمد می پرسیدند  :حاال باید چکار کنیم ؟ یوزپلنب
به شدت گرسنه شده ممکن است به بچه ها صدمه ب ند  .ما باید به هر ریق ا
را بگیریم اما چگونه ؟ محمد مدتی فکر کرد بعد گفت  :من رفع ایرن مشرکل
را به صورت ی

مسابقه رقابت بین طوانان دهکده "سیندی" اع م مری کرنم

برنده مسابقه اطازه دارد که با دتترم "تین ا" ازد اک کند .
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بسیاری از طوانان دهکده "سیندی" آرز داشرتند کره برا "تینر ا" ازد اک کننرد.
یکی از آنان احمد نام داشت که تانه ای ب رگ تعداد زیرادی احشرام داشرت
اما ا چند سرای از "تینر ا" ب رگترر برود دتترر کدتردا اصر ع قره ای بره ا
نداشت  .احمد از قدیم تفنگی در تانه داشت  .پر

آنررا برداشرت بره ررف

چراغ دریایی براه افتاد  .یوزپلنب همچنان در باالی دیروار پشرت برام سراتتمان
نشسته بود به پااین می نگریست  .احمد تفنگش را به رف حیوان نشانه رفرت
آتش کرد  ،بَنب  ....اما یوزپلنب صدمه ای ندید از باالی بام به پااین نیفتاد
" .تین ا" از این مواوع تیلی توشحای بود .
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طمای پسر طوانی از اهالی دهکرده "سریندی" برود  .ا طروانی درشرت انردام
بسیار قوی به نظر می رسید  .طمای فردی بسیار پُر حررف برود "تینر ا" از ایرن
ات ق ا توشش نمی آمد  .طمای ترود را بره میردان آ رد گفرت  :مرن مری
توانم یوزپلنب را بکشم  .من قادرم به سرادگی ا را برا کراردم َسرر ببُررم  .ا بره
رف تانه اش رفت با تود ی

مقرداری نراب آ رد  .طمرای بُر را برا

بُ

ناب به پااین پله های چراغ دریایی بَست منتظر حیوان حشی ماند کره هنروز
در باالی پُشت بام ساتتمان نشسته بود .
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یوزپلنب به شدت گرسنه بود حاال بوی غذا به مشامش می رسید  .ا به توبی
می توانست حضور بُ را ح

کند پ

با احتیاط از پله ها پااین آمد  .یوزپلنب

چشمش به بُ افتاد لی نمری توانسرت طمرای را ببینرد  .حراال دیگرر بُر هرم مری
توانست حیوان حشی گرسنه را مشاهده کند پ

به شدت نراب را کشرید .

بعد از چند دفعه به ناگهان ناب پاره شد بُ از آنجا فرار کرد د ر شد .
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یوزپلنب که چنین دید مجددا از پله ها باال رفت  .طمای به شدت عصبانی بود
لی "تین ا" از آنچه می دید احسا

راایت شادی می نمود .

محمد از تودش می پرسید  :حاال چه اتفاقی می افتد ؟ در این موقع طروانی کره
تاکنون ساکت آرام در کناری ایستاده بود به ن د کدتدا آمد گفرت  :شراید
من بتوانم کم

کنم .
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ا به همراهش ی

تفنب داشت که به هیچ طره شربیه تفنرب احمرد نبرود  .ا

همچنین چی هایی در دست دیگرش داشت  .محمد از ا پرسید  :آنها چیسرتند ؟
طوان پاسخ داد  :آن ها دارت هستند  .من می توانم دارت ها را با ایرن تفنرب
به سوی یوزپلنب پرتاب کنم .
کدتدا گفت  :توب بعد چه تواهی کرد ؟
طوان پاسخ داد  :لطفرا تماشرا کنیرد  .ا سرپ
گذاشت .
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یر

دارت را در داترل تفنرب

"تین ا" نگاهی به مرد طوان انداتت  .ا چشرمانی درتشران صرورتی مهربران
داشت  .دتتر از ا پرسید  :نام شما چیست ؟ طوان متبسم مادبانه پاسخ داد:
سعید " .تین ا" هم که از ا توشش آمده بود به ا لبخند زد  .یوزپلنب همچنان
در باالی بام چراغ دریایی به چشم می تورد  .سعید تفنب عجیبش را به سرمت
حیوان حشری نشرانه رفرت شرلی

کررد  ،پروپ  ...امرا هریچ اتفراقی نیفتراد

یوزپلنب از باالی ساتتمان به پااین نیفتاد  .احمرد طمرای شرر ع بره تندیردن
کردند لی سعید با متانت گفت  :بهتر است کمی صبر کنید تا نتیجه را ببینید .
دقایقی سپری شدند سعید گفت  :ببنید  ،یوزپلنب بر زمین افتاد  .بیایید بر یم.
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ا به تندی از پله ها باال رفت مردم هم به دنبالش رفتند " .تین ا" پرسرید  :حراال
یوزپلنب مرده است ؟ سعید در طوابش گفت  :نره  ،دارت مرن بره هریچ طره
حیوانات را نمی کشد  .این حیوان تنها برای مدتی به تواب رفتره اسرت  .برتری
از مردم فریاد می کشیدند  :حاال بیایید تا یوزپلنب را بکشیم اما سعید راه آنها را
سد کرد گفت :این کار را نکنید  .آن حیوان زیبایی است  .لطفرا یوزپلنرب را
به من بسپارید  .کدتدا گفت  :بسیار توب  ،این حیوان از آن شماست .
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سعید دست پای حیوان حشی را با ناب بَسرت ا را بره پرار
نایر بی پایتخت کشورشران کنیرا بررد سرپ

ملری شرهر

بره ط یرره "سریندی" برگشرت .

ب دی سعید "تین ا" با همدیگر ازد اک کردند حاال  5سای از آن تاریخ مری
گذرد .
آنها صاحب سه بچه هستند که د تا پسر ی

دتتر می باشرند  .آنهرا زنردگی

سعادتمندی دارند غالبا همراه بچه ها برای دیدن پار

حیوانرات مری ر نرد

معموال یوزپلنب شران را در آنجرا مری بیننرد  .بچره هرا همیشره از پدرشران مری
تواهند که داستان یوزپلنب چراغ دریایی را برایشران تعریرف نمایرد سرعید
هم هر بار با توشحالی آب تاب ماطرا را برای آنها بازگو می کند .
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داستان : )10مزرعه تینکرها ( ) Tinkers farm
نوشته  :استفن رابلی ( ) Stephen Rabley

این

ماه ژ ان سای  1800می دی است ماطرا در شرهر نیویرور

افتد  .ساعت  7صبح ی

ر ز گرم تابستانی است لحظره ای کره یر

ب رگ ارد شهر بندری نیویور

اتفراق مری
کشرتی

می شود  .کشرتی نرام "رُز قرمر " را برر بدنره

تود دارد " .سام تینکر" دتترش "طنی" د نفر از سر نشینانش می باشند .
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آن د انگلیسی هستند اما حاال قصد دارنرد کره زنردگی طدیردی را در آمریکرا
آغاز نمایند " .طنی" گفت  :پدر  ،نگاه کن مثل اینکه حقیقتا بره مقصرد رسریده
ایم ب دی پیاده می شویم .

"تینکرهررا" بررا د سررتانی کرره اررمن سررفر رروالنی دریررایی پیرردا کرررده بودنررد ،
تداحافظی نمودند سپ

کشتی "رُز قرم " را تر

گفتند  .تعرداد زیرادی از

مردم  ،اسب ها درشکه هرا در لنگرگراه کشرتی هرا دیرده مری شردند " .سرام"
نگاهی به آنها انداتت اندیشید  :بله  ،ما در مقصد هستیم لی حاال باید چکرار
کنیم ؟ ما هیچ پولی برای گذران زندگی نداریم " .سام" طلرو مررد طروانی کره
کت سب رنگی به تن داشت را گرفت پرسید  :ببخشید آقا  ،من دنبای کار مری
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گردم  .مرد طوان ر یش را به ررف "سرام" برگردانیرد طرواب داد  :در ایرن
مورد با آقای " ط

"ط

کران" ی

کران" صحبت کنید .

کشا رز است  .ا دارای قد بلند صورتی باری

هست که دست راستش فقط دارای سه انگشت می باشد .
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ظریف

"ط

" به ماطرای "سام" گوش داد  .ا سپ

ک هش را از سرش برداشرت

گفت  :بسیار توب  ،هر د شما می توانید برایم کار کنید  .من به یر
طدید برای کار در م رعه نیازمندم همچنرین یر
آشپ تانه به سایرین کم

کند  .سپ

کرارگر

نفرر را مری ترواهم کره در

به دتتر طوان سرتپوستی که در براالی

درشکه نشسته بود  ،گفت " :آسمان آبی" اینطور نیست؟ دتتر طوان به "طنی"
لبخند زد گفت  :درسته قربان .

د ساعت بعد "تینکرها" نیویور
تر

گفتند  .هر د آنها احسا

را به همراه "ط

کران" "آسمان آبری"

شادمانی می کردند لذا "سام" پرسرید  :آقرای

"کرران"  ،از اینجرا ترا م رعره شرما چقردر فاصرله اسرت ؟ آقرای "کررران" در
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پاسرخش گفررت  :حررد د  80کیلررومتر  .آنهرا تمررام بعررد از ظهررر را در راه بودنررد
درحالیکه "طنی" کنار پدرش "سام" نشسته بود " .طنی" احسا

تستگی مری

کرد لی نمی تواست که درشکه به تا ر ا توقف کند  .ا با تودش فکر می
کرد  :اینجا آمریکاست این

ما هم ساکن این سرزمین طدیرد محسروب مری

شویم .

شش ساعت دیگر هم سپری شد تا اینکه "ط

کران" درشکه را نگهداشرت

گفت  :توب  ،رسیدیم  ،همینجاست " .طنی" از طایش بلند شد  .حاال غرر ب
شده بود تورشید درحای ناپدید شدن دیرده مری شرد  .درمقابرل آنهرا ارااری
زراعی سیعی به رنب

یی گسترده شده بودند یر
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تانره دهقرانی بر رگ

طلوه گری می نمود " .طنی" نگاهی به سمت چپ انداتت پرسرید  :آن همره
د د که به آسمان می ر د از چیست ؟ "آسمان آبی" در طوابش گفت  :آنجا
دهکده سرتپوستان است تانوادش من هم در آنجا زندگی می کنند .
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"تینکرها" کار تود را از صربح ر ز بعرد شرر ع کردنرد " .طنری" در کارهرای
تانه به "آسمان آبی" کم
کردند سپ

می کرد  .د دتترر ابتردا صربحانه افرراد را آمراده

رتتخواب ها را مرتب نمودند تمی کردن کف آشپ تانه را بعرد

از اینکارها به انجام رساندند  .درهمین زمان "سام" مشغوی کار در م رعره شرد .
ا پ

از  4یا  5ساعت برای دقایقی دست از کرار کشرید " .طر

کرران" کره

مواظب همه بود به ا گفت  :چرا کارت را ادامه نمی دهی ؟ بیرا کارهایرت را
تمام کن .
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"سررام" "طنرری" تنهررا یر

ر ز در هفترره یعنرری یکشررنبه هررا تعطیلرری داشررتند .

"آسمان آبی" نی مثرل آنهرا ر زهرای یکشرنبه را تعطیرل مری کررد بره دیردار
تانواده اش می رفت تا اینکه یکی از این ر زها "طنی" نی بره همرراه "آسرمان
آبی" به دهکده رفت بدینطریق توانست تعدادی د ست طدیرد پیردا کنرد  .ا
همچنین با رای

قبیله نی آشنا شد  .ی را "ابر نقره ای" می نامیدند

که همسری زیبرا پسرری نوطروان داشرت  .بعرد از ا لرین م قرات آشرنایی ،
"طنی" اغلب ا قات به دهکده می رفت حتی بره تردریت شرر ع بره آمروتتن
برتی کلمات زبان سرتپوستی نمود .
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"طنی" از داشتن د ستانی در میان قبیله سرتپوستان بسریار توشرحای برود امرا از
اعیت تودشان در م رعه رااری بنظرر نمری رسرید" .سرام" نیر از مانردن در
م رعه تشنود نبود  .ا یکر ز به "طنی" گفت  :دتترم مرن د سرت نردارم کره
بیش از این در م رعه "ط

کران" کار کنم زیرا من مایلم که در م رعه متعلق

به تودمان زحمت بکشم یعنی م رعه "تینکرها" .
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"طنی" در پاسخ پدرش گفت  :من متوطه منظورتان هستم پدر لی چطور ؟ مرا
قدرت مالی برای تریدن زمین کشا رزی را نداریم " .ط

کران" به ما د نفر

فقط هفته ای  2دالر م د می دهد .

چهررار ر ز بعررد درحالیکرره "طنرری" "آسررمان آبرری" در حررای مرتررب کررردن
رتتخواب ها بودند  ،ناگهان سر صدایی شنیدند  .د نفرر درحرای بگرو مگرو برا
همدیگر بودند " .طنی" از پنجره نگاهی به بیرر ن انرداتت  .ا پردرش اقرای
"ط

کران" را در طلوی تانه دهقانی می دید  .صورت آقای "کران" کرام

قرم

برافر تته بنظر می رسرید  .ا داد مری زد  :بیرا کرارت را ادامره برده لری
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"سام" در طوابش فریاد زد  :نه  ،من قصد ادامه کار را ندارم  .امر ز شرنبه اسرت
از این پ

من ر زهای شنبه کار نمی کنم  ،تودت کاره را انجام بده .

"طنی" به سرعت از پله ها پرااین رفرت ترود را بره بیرر ن تانره رسرانید  .براد
سختی می زیرد براران شردیدی شرر ع بره باریردن کررده برود  .ا از پردرش
پرسید :چه اتفاقی افتاده است ؟ پدر در طوابش گفت  :ما فرردا صربح ز د اینجرا
را تَر

تواهیم کرد  .ا به سرعت در حیراط قردم مری زد "طنری" حرکرات

پدرش را نظاره می نمود .
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"طنی" گفت  :ما که پولی نداریم  ،پ

چگونه زندگی کنریم ؟ "سرام" طروابی

به ا نداد با نگاه سردش به نقطه ای نامعلوم تیره شده بود .

آنرر ز "طنری" "آسرمان آبری" برا همردیگر بره دهکرده سرتپوسرتان رفتنرد .
"طنی" با تود فکر می کرد  :این ممکن است آترین دیردار مرن برا ایرن مرردم
باشد " .آسمان آبی" نیر مثرل ا نگرران سررانجام کارشران برود  .ا اصر نمری
تواست که چنرین د سرتی را از دسرت بدهرد  .آنرد بررای دقرایقی گفتگرویی
نداشتند تا اینکه "آسمان آبی" اسبش را نگهداشت  .ا گفت کره صردایی را از
طانب ر دتانه ای که در سمت راست آنها قرار داشت  ،شنیده است .
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قتی بیشتر دقت کردند  ،پسر بچه ای را دیدند که از میان امواک ر دتانه فریراد
می زد کم

می تواسرت  :کمر

 ،مرن شرنا بلرد نیسرتم  ،لطفرا مررا نجرات

بدهید.

"آسمان آبی" با دیدن پسر بچه گفت  :ا پسر رای

قبیله اسرت  ،حراال مرا بایرد

چکار کنیم ؟ اما قبل از اینکه طمله اش را تمام کند " ،طنی" از اسبش پیاده شد
با صدای بلند گفت :من آمدم .
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ا سپ

تود را به داتل آبهای سرد ر دتانه انداتت  .پسر بچه همچنان فریراد

می زد کم

می لبید " .طنی" شنا کنان تود را به رفش کشانید  .سر پسر

بچه در حای فر رفتن در ن آب ر دتانه بود " .طنی" یکی از دست هرایش را
به د ر باز ی پسر بچه انداتت گفت  :بسیار توب  ،من حاال تررا نجرات مری
دهم .

ساعتی بعد "طنی" "آسمان آبری" ارد دهکرده سرتپوسرتان شردند راری
قبیله به پیشوازشان آمد  .ا با دیدن آنها با تعجب فرا ان گفت  :امرا  ...مرن نمری
فهمم چرا پسرم همراه شماست ؟ چرا پسرر مرن ایرن دتترر انگلیسری کرام
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تی

شده اند ؟ "آسمان آبی" تمامی ماطرا را برایش تعریف کرد  .رای

قبیله

از آنچه شنیده بود تیلی توشحای شد از سر رارایت قردردانی بره "طنری"
لبخند زد  .ا گفت  :من چگونه می توانم از شما تشرکر بکرنم ؟ لطفرا چیر ی از
من بخواهید  ...هر چی ی که باشد .

ساعت  9صبح است "سام" در حای طمع کردن چکمه ها سایر سایلش در
ی

سا

می باشد  .ا با تود فکر می کند  :براستی فرردا چره اتفراقی تواهرد

افتاد ؟ ناگهان درب اتاق گشوده شد دتترش "طنی" بدر ن آمد  .ا گفرت :
پدر  ،لطفا با من بیایید  .من می تواهم چی ی را نشانتان بدهم " .سام" نگاهی بره

169

دتترش انداتت " .طنی" لبخندی به لب داشت چشم هایش از شرادمانی مری
درتشیدند  .پدر گفت  :در باره چه چی ی صحبت می کنی ؟
"طنی" پاسخ داد  :حاال موقع ساای کردن نیست  ،لطفا بلند شوید با من بیایید.
"طنی" پدرش را به باالی تپه ای برد در آنجا به ا گفرت  :ببینیرد  ،آیرا زمرین
هایی که در آن د ر دست ها گسرترده شرده انرد  ،مشراهده مری کنیرد " .سرام"
گفت  :بله " .طنی" ماطرای
نجات دادن پسر "ابر نقره ای" رای

قبیله سرتپوستان را برایش تعریرف کررد .

قتی حرف های "طنی" تمام شد " ،سام" گفت  :منظورت این اسرت کره  ....؟
"طنی" به پدرش لبخند زد گفت  :بله  ،سرتپوستان زمین کافی بررای م رعره
را به ما هدیه کرده اند ...همان م رعه "تینکرها"  .ا ه پدر  ...اقعا حیررت انگیر
نیست ؟ ما حاال می توانیم حقیقتا زندگی طدیدی را شر ع کنیم .
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داستان  : )11بین دو دنیا ( ) Between two worlds
نوشته  :استفن رابلی ( ) Stephen Rabley

"طوآنا طُمبوکو" ی
کند  .رای

پرستار اسرت  .ا در شرمای اسرترالیا زنردگی کرار مری

ا "باب میل " نام دارد کره یر

پ شر

پرر ازی اسرت  .دکترر

"طوآنا" با هواپیمایی که "پرنده آبی" نامیده می شود  ،برای ی یت بیماران بره
همه طا سَر می زنند  .صبح یکرر ز در مراه اگوسرت (مررداد) تلفرن زنرب زد
"طوآنا" گوشی را برداشت گفت  :الو  ...اینجا دفتر دکتر "میل "  ...ی

بچره

؟  ...بله  ...فهمیدم  ...شما از "ا مارا" تلفن می زنیرد  ...بلره  ...مرا ترا نریم سراعت
دیگر در آنجا تواهیم بود .

171

پنت دقیقه بعد "طوآنا" دکتر سوار هواپیما بودنرد " .براب" گفرت  :بچره چنرد
ساله است ؟ "طوآنا" طواب داد  18 :ماهه  .دکتر نگاهی بره "طوآنرا" کررد
گفت " :ا مارا" ن دی

زادگاه شماست  ،اینطور نیست ؟ "طوآنا" لبخنردی زد

گفت  :بله  ،درسته  ،آنجا منطقه بسیار کوچکی است  .سپ

نگاهی از پنجرره

هواپیما به بیر ن انداتت ادامه داد  :همینجاست  ،شما حاال می توانیرد آنجرا را
تماشا کنید که درست بین ر دتانه درتتان اقع شده است .

در زیر پایشان هشت یا نه نفر از مردم محلی منتظر فر د آمردن هواپیمرای دکترر
بودند  .آنها دکترر "طوآنرا" را بره تانره کروچکی هردایت کردنرد  .در آنجرا
"طین" مادر کود

بیمار را دیدند که در کنرارش نشسرته برود  .دکترر "براب"

حد د  20دقیقه مشغوی معاینه دتترر بچره شرد  .بعرد از آن  ،دکترر گفرت  :مرن

172

تیلی مت،سفم  ،دتترتان "ماری" تیلی تیلی مریض است تمرام نراراحتیش از
قلب بیمارش منش ،می گیرد  .شما باید ا را به بیارستانی در شهر سریدنی ببریرد .
"طین" با تعجب گفت  :سیدنی ؟
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دکتر دستش را به منظور دلداری بر باز ی ی گذاشرت گفرت  :بلره امرا بهترر
است که شما هم با کودکتان بر یرد " .طرین" برا نگرانری بره دکترر نگریسرت
گفت  :لی چطور ؟ من  6بچه دیگر هم دارم نمی توانم آنهرا را ترر
در این لحظه ایده ای به نظر "طوآنا" رسید گفت  :ی

کرنم .

لحظه صبر کنید  ،مرن

می توانم همراه "ماری" به "سیدنی" برر م زیررا تعطری تم از فرردا بره مردت د
هفته شر ع می شود  .دکتر طواب داد  :ایده طالبی است  .آنها همگی نگاهشران
را به رف مادر کود

برگرداندند ا ب فاصله گفت  :بسیار توب .
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ی

شبانه ر ز بعد " ،طوآنا" برای ا لین دفعه در عمررش ارد شرهر "سریدنی"

شد .

175

د پرستار در فر دگاه منتظرر آنهرا بودنرد  .آنهرا "طوآنرا" "مراری" را تیلری
سریع به ی

بیمارستان ب رگ مجهر بردنرد ب فاصرله "مراری" را در اتراق

شماره  308بستری کردند  .دکتری منتظر ر د "ماری" بود که فورا ترود را بره
بالین ا رسرانید گفرت  :سر م  ،مرن دکترر "پرل گرریفین" هسرتم " .طوآنرا"
لبخندی زد پاسخ س مش را داد .

176

آنگاه "طوآنا" به یکی از پرستارها گفت  :کاری هست که من انجامش بدهم ؟
"طوآنا" تمام ر ز را در بیمارستان ماند  .ن دی

غرر ب برود ا بسریار تسرته

می نمود .
در این لحظه دکتر "گریفین" ا را دید پرسرید  :آیرا مرایلی بره منر لم بیرایی
امشب را مهمان من همسررم باشری ؟ "طوآنرا" پاسرخ داد  :متشرکرم ایرن از
لطف فرا ان شماست  .آند حرد د سراعت  6عصرر سروار اتومبیرل شردند بره
رف من ی دکتر رفتند " .طوآنا" در آنجا با همسر دکتر "گریفین" آشا شد .

177

تانم "فران" دتترشان "پالی" از م قات "طوآنا" بسیار توشحای گردیدند .
بعد از توردن شام  ،دکتر "گریفین" ا را به اتراقش راهنمرایی کررد " .طوآنرا"
در آنجا بر ر ی تختخواب نشست پرسید  :آیا حای "ماری" توب تواهد شد
؟ دکتر پاسخ داد  :من نمی دانم اما مطمئن باشید که تمام ت ش ترود را ترواهم
کرد  .بعد از آن " ،طوآنا" هرر ر ز بره بیمارسرتان َسرر مری زد  .ا بره پرسرتارها
کم

می کرد مدتی را هم در کنار بستر "ماری" می نشست بطوریکه  3ر ز

بدین منوای بد ن هیچ اتفاقی سپری شدند .

178

تا اینکه ی

ر ز عصر  ،درحالیکه "طوآنا" مشغوی مطالعه کترابی در اتراق 308

بود .
ناگهان صدایی نظرش را طلب نمود  .ا با تودش گفت  :این چه صدایی بود ؟
سپ

صدا د باره به گوشش رسید  .ا از طایش بلند شد به رف تختخرواب

"ماری" رفت " .طوآنا" با تعجب گفت " :مراری"  ،ایرن ترویی ؟ ترو از طایرت
بلند شده ای اینطور صحبت می کنی ؟
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ا ب فاصله از اتاق تارک شد دکترر "گرریفین" را پیردا کررد بره ا گفرت :
دکتر  ،لطفا سریع بیایید " ،ماری" به هوش آمده است  ،بهتر است تودتران ا را
ببینید .
لحظاتی بعد " ،طوآنا" ماطرا را با تلفن بره دکترر "براب میلر " تبرر داد  :بلره ...
حای "ماری" توب است کم کم بهتر می شود  .ا درحالیکه کام توشحای
بود  ،ادامه داد  :من می توانم ا را هفته آینده بره تانره بیرا رم  .آنرر ز غرر ب ،
دکتررر "گررریفین" ا را برره یر

رسررتوران گرانقیمررت دعرروت کرررد " .طوآنررا"

درحالیکه کنار پنجره رستوران نشسته برود بره چرراغ هرای ر شرن درتشران
تیابان های شهر "سیدنی" نگاه می کرد  ،گفت  :اینجا شهر زیبایی است .

180

دکتر صبح ر ز بعد در موقع صرف صربحانه گفرت " :طوآنرا" شرما مری توانیرد
تمام امر ز را در تانه بمانید چونکه حای "ماری" توب شرده اسرت " .طوآنرا"
گفت  :نه  ،متشکرم  ،مرن د سرت دارم کره قرتم را برا ا بگرذرانم  .آنرر ز در
بیمارستان  ،دکتر "گریفین" سر پرستار "ک ر " را دیرد کره برا عجلره نر د ا
آمد گفت  :یکی از پرستارها امن هفته آینده اینجرا را ترر
نیازمند یکنفر دیگر برای طایگ ینی هستیم  .ا سپ

مری کنرد مرا

ادامه داد :

نظرت در مورد "طوآنا" چیه ؟ ا پرستار بسیار توبی است  .شما فکر نمی کنید
که ا پیشنهاد کار کردن در اینجا را بپذیرد ؟
غر ب آنر ز "طوآنا" با شنیدن پیشنهاد دکتر برا تعجرب نگراهی بره ی کررد
گفت  :من ؟!

181

دکتر گفت  :چرا که نه ؟ از این گذشته سر پرستار ک ر

درست می گویرد ،

شما پرستار بسیار توبی هستید " .طوآنا" طروابی نرداد  .دکترر ادامره داد  :حراال
الزم نیست فورا طواب بدهی  ،فع بهترر اسرت انردکی بیشرتر در مروردش فکرر
بکنی  ،بعدا پاسخش را از شما تواهم پرسید  .سپ

درحالیکه قدم زنان از آنجا

د ر می شد  ،ر یش را به رف "طوآنا" برگرداند گفرت  :امرا زیراد رولش
نده  ،باشه ؟

182

ر ز بعد یکشنبه بود  .بنابراین "طوآنا" برای دیدن "ماری" به بیمارستان رفرت
با دیدن ا گفت  :س م د ست کوچولوی من  ،تو باید ر ز د شنبه به تانره ات
برگردی  ،البته شاید من تو برا همردیگر برگرردیم  .د سراعت بعرد "فرران"
"پالی" همسر دتتر دکتر "گریفین" به دیردن "طوآنرا" آمدنرد ترا ا را بررای
ناهار دعوت کنند " .پالی" با دیدن ا گفت  :ا ه "طوآنا"  ،آیا ترو اقعرا بررای
کار در "سیدنی" تواهی ماند ؟ اینطور نیست ؟ لی "طوآنا" پاسخ داد  :حقیقتا
هنوز تصمیم تود را نگرفته ام .

183

"طوآنا" بعد از ظهر آنر ز برای ی

پیراده ر ی روالنی از منر ی ترارک شرد .

هوا بسیار گرم بود "طوآنا" مردمی را که در تیابان ها در حای حرکت بودنرد
 ،تماشا می کرد .ا همچنین به دیدن بسیاری از مغازه هرا  ،سرینماها  ،مروزه هرا ،
تئآتر برتی اماکن دیگر پرداترت  .ا برا ترود اندیشرید  :سریدنی شرهر بسریار
ب رگی است  .اینجا گواینکه بسیار زیباسرت ارمنا طاهرای بسریار زیرادی بررای
دیدن سرگرم شدن دارد لی آیا من اقعا زندگی در اینجا را د سرت ترواهم
داشت ؟ هنوز نمی دانم .
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در پیاده ر تیابان  ،پنجره مغازه ای نظرش را طلب کرد " .طوآنرا" برگشرت
نگاهی به در ن مغازه انداتت  .ا توانست نقاش ب رگی از تپه های قرمر رنرب
زادگاهش را در آنجا ببیند  .دقرایقی درنرب کررد برا ترود اندیشرید  :مرن آن
مکان را می شناسم  .آنجا در ن دیکی "ا مارا" قرار دارد  .لحظاتی بعرد  ،مرردی
از داتل مغازه تارک شد از ا پرسید  :تانم حالتان توبه ؟ "طوآنرا" لبخنردی
زد  .ا درحالیکه چشمانش از اش

نمنا

شده بودند  ،گفت  :بله  ،من تروبم

 ،حقیقتا حالم توبه .
د ر ز بعد "طوآنا" دکتر "باب" بار دیگرر سروار هواپیمرا بودنرد " .طوآنرا"
دستش را برای تداحافظی از "طین" "ماری" تکران مری داد  .دکترر "براب"
ک ه تلبانی را ر ی سرش گذاشت هواپیما را ر شرن کررد گفرت  :گروش
کن "طوآنا"  ،من براستی از تصمیمی که گرفتی متشرکرم  ،منظرورم تصرمیمت
در مورد شهر "سیدنی" است  ،آنجا شهر زیبایی است  ،اینطور نیست ؟

185

"طوآنا" نگاهش را به تپه های قرم رنب "ا مارا" د ترت درحالیکره لبخنرد
می زد  ،گفت  :بله  ،لی هیچ طا زادگاه آدم نمی شود .
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داستان  : )12هانا و تند باد ( ) Hannah and the Hurricane
نوشته  :جان اسکات ( ) John Escott

"هانا" دتتری شان ده ساله است که با تانواده اش در ی

ط یرره زنردگی مری

کند  .این ر زها تعطی ت مدرسه اش شر ع شده است ا برای آقرای "دُ ای"
بر ر ی قایقش کار می کند که دارای کف شیشه ای برای تماشرای اقیرانو
می باشد  .آنها مردم را سوار قایق می کنند برای دیدن ماهی هرای زیبرا تپره
های مرطانی کف اقیانو

می برند  .آقای "دُ ای" درآمد چنردانی نردارد پر

فقط می تواند حقوق ناچی ی به "هانا" بدهد  .با همه این احروای "هانرا" از کرار
کردن برای پیر مرد راای است  .قایق کف شیشه ای آقای "دُ ای" تنها قرایق از
این نمونه در ط یره بود تا اینکه ی

ر ز ...

187

"هانا" گفت  :آقای "دُ ای"  ،نگاه کنید  .آنجا ی

قایق کرف شیشره ای دیگرر

دیده می شود .
"هانا" درست می گفت  .قایق تازه ای در حای سوار کرردن مرردم برردن آنهرا
بمنظور تماشای تپه های مرطانی بود بطوریکه تعداد زیادی از مردم هم هنروز در
نوبت مانده منتظر بازگشتن قایق طدید بودند  .آقای "دُ ای" گفت  :چرا تمرام
آنها می تواهند سوار قایق طدید شوند اص کسی بره سرمت مرا نمری آیرد ؟
مگر چه اتفاقی افتاده است ؟ "هانا" طواب داد  :من حاال می ر م ترا مواروع را
بفهمم .

188

"هانا" تیلی ز د به مواوع پی برد  .قایق طدیرد از گردشرگران دسرتم د ارزان
تری می گرفت  .در این موقع مردی از پشت سرش گفت  :بله  ،این قرایق ارزان
تر می گیرد ب دی ی حداکثر ی

تا د ماه آینده تنها قایق کرف شیشره ای

ط یره تواهد شد  .مرد با تنده ای مسخره آمی ادامه داد  :پ

تداحافظ آقای

"دُ ای" " .هانا" آن مرد را می شناتت .

نامش "ماک

مرارکر" مرردی یر تمنرد برود کره در ب رگتررین تانر ط یرره

سکونت داشت .
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"هانا" از ا پرسرید  :ایرن قرایق طدیرد مرای شماسرت ؟ مررد پاسرخ داد  :بلره ،
همینطوره .
"هانا" پرسید  :چرا بلیط قایق را ارزان تر کرده اید ؟ ادامه داد  :ا ه  ،فهمیدم ،
شما می تواهید که ا ی آقای "دُ ای" را رشکست کنید سرپ

قیمرت را بره

دلخواه باال ببرید .

"ماک " لبخندی زد گفت  :شما هم بهتر است بیایید برای مرن کرار کنیرد .
من می توانم حقوق باالتری به شما پرداتت کنم " .هانا" در طوابش گفت  :نره
 ،من د ست دارم که فقط برای آقای "دُ ای" کار بکنم زیرا پوی برای مرن همره
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چی نیست  .آقای "ماک " گفت  :تو در غ می گرویی  .ا سرپ

تنرده هرای

مسخره آمی ش را ادامه داد .
هفته ها سپری می شدند هیچک
آمد تا اینکه ی

برای سوار شدن به قایق آقای "دُ ای" نمری

ر ز آقای "دُ ای" گفت " :هانا"  ،تیلی مت،سفم  ،من فکر می

کنم که دیگر در اینجا کاری برایت ندارم " .هانا" گفت  :بسیار توب .

ا از اینکه کارش را از دسرت داده  ،تیلری غمگرین برود  .آقرای "مراک " بره
دیدن پیرمرد آمد پرسید  :آیا حااری قایقت را به من بفر شی ؟ من می توانم
بهای توبی بررایش بپرردازم  .آقرای "دُ ای" بسریار تشرمگین عصربانی شرد
پاسخ داد  :نه  ،من قایقم را نمی فر شم .
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صبح ر ز بعد قتی آقای "دُ ای" برای دیدن قایقش بره سراحل رفرت برا کمرای
تعجب مشاهده کرد که کسی آنرا در آب غرق کرده است  .ا با تودش گفت
 :ا ه  ،نه  ،من که سر در نمی آ رم " .هانا" کمی بعد به آنجا آمرد  .ا از رادیرو
شنیده بود که تند باد سهمگینی به ط یره ن دی
آقای "دُ ای" کم

می شود می تواست کره بره

کند تا قایقش را به پناهگاه ببرد اما حاال می دید کره قرایق

کف شیشه ای ا را در آب غرق کرده اند .

"هانا" گفت  :این کار فقط از "ماک

مارکر" بر مری آیرد  ،ا مری تواهرد بره

کاسبی شما آسیب برساند  .آقای "دُ ای" گفت  :من پیرر مرردی بیشرتر نیسرتم
بیش از آن پیر فرسوده هستم که با "ماک
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مرارکر" بجرنگم در برازی هرای

کثیفش درگیر شوم " .هانا" گفت  :اما من دست بر نمی دارم  .من بره تانره اش
می ر م در این باره با ا صحبت می کرنم  .آقرای "دُ ای" گفرت  :لری حراال
دیگر دیر شده است ب دی تندباد به اینجا می رسد  .پ
تانه ام بیایی .

193

بهتر است برا مرن بره

تندباد ساعت  11صبح همانر ز به ط یره رسید  ،بسریاری از درتتران را از ریشره
بیر ن آ رد  ،تعداد زیادی از تانه ها را تخریب کرد تمام ماشین هرای حاشریه
تیابان ها را مثل اسباب بازی بچه ها در هرم مچالره کررد  .برتری از طراده هرای
ط یره تیلی ز د به زیر آب رفتند  .تندباد توانست قایق طدید "ماک

مرارکر"

را به بیر ن از آب پرتاب کند آنرا به دیوار مقابل سراحل بکوبرد امرا "هانرا"
آقای "دُ ای" در زیر زمین تانه کوچ

ی ماندند از صدمات وفران طران

سالم بدر بردند.
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تندباد به مدت  4ساعت ادامره یافرت لری بره تردریت از سررعتش کاسرته شرد .
ساعاتی بعد قتی از شدت وفان باران کاسته شد  ،کرم کرم مرردم شرر ع بره
تارک شدن از تانه ها کردند .
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"هانا" گفت  :حاال من می توانم به دیدن "ماک

مارکر" برر م دربراره عمرل

زشتش با ا گفتگو بکنم  .آقای "دُ ای" به ا گفت  :تو چکار می تروانی انجرام
بدهی ؟ چطور می تواهی ا را منصرف نمایی ؟ "هانا" که هنوز عصبانی برود ،
گفت  :نمی دانم لی سعی تود را تواهمکرد  .پ
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براه افتاد .

"هانا" به تانه ب رگ "ماک

مارکر" رسید  .ا صدماتی که توسط تندباد ارد

شده بود را مشاهده کرد  .برتی قسمت هرای تانره ریر ش کررده برود " .هانرا"
اندیشید  :پ

"مراک

مرارکر" کجاسرت ؟ آیرا ا داترل تانره مانرده اسرت ؟

"هانا" تصمیم گرفت که به رف تانه تودشان برگردد  .ا بسیار مت،سرف برود
از اینکه نتوانسته است هیچ کاری برای آقای "دُ ای" انجام بدهرد  .درایرن میران
"ماک

مارکر" داتل تانه گیر افتاده بود قرادر بره ترارک شردن از تانره اش

نبود  .ا مدام فریاد می کشید  :کمر

 ...کمر

 ...مرن اینجرا گیرر افتراده ام

ممکن است بمیرم  .اما سر صدای باد مانع رسیدن صدایش به دیگران می شد .
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"هانا" توانست صدای درتواست کم

"ماک

مارکر" را بشنود لی قادر بره

دیدن ی نبود  .ا صدایش کرد  :شما کجا هستید ؟ پاسخ شنید  :اینجا  ...مرن
اینجا هستم  .در این موقع ناگهان "هانا" ا را دیرد  .چهررش مررد دیگرر نشرانی از
تندش تمسخر آمی نداشت .
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مقداری از آ ار بر سر ر ی ا ریخته بود  .ا با صدایی حُ ن آمیر ادامره داد :
کمکم کنید  ...لطفا به دادم برسید " .هانا" گفت  :باشه  ،من االن می آیم .
"هانا" از تل تا

باال رفت شر ع به بیر ن کشیدن سرنب هرا کررد امرا ایرن

کار برایش آسان نبود  .سنب ها تیلی سنگین بودند پ
زحمت بیر ن می آ ُرد .
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یکری یکری آنهرا را برا

مرد تشویقش کرد  :سریعتر  ...سریعتر " .هانا" برا نالره گفرت  :لری مرن نمری
توانم .
ناگهان صدایی از باالی سرشان شنیده شد "هانا" دید که بقیه سرقف تانره در
حای فر ریختن است " .ماک " ادامره داد  :کمر
شر ع به گریه کردن نمود .
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کنیرد  ...سرپ

ب فاصرله

"هانا" طستی زد که با این حرکتش آ ارها در ن دیکی ا برر زمرین ریختنرد  .ا
لحظاتی بد ن حرکت ماند تا اینکه توانست مجددا ا ررافش را ببینرد  .پر
دیگر از ترا

هرا براال رفرت ترود را بره ررف "مراک

برار

مرارکر" کشرانید .

"ماک " با دیدن ا لبخند زد " .هانا" اندیشید  :مرن چقردر قرت دارم پریش از
آنکه بقیه تانه ر ی سرمان فر بری د ؟ آیا قادر ترواهم برود کره ا را سرریعا از
آ ار بیر ن بکشم ؟ ا اینها را با تودش گفت سریعتر دست به کار شد .
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"ماک " کم کم از زیر آ ار بیر ن آ رده می شد اما آنقدر ارعیف شرده برود
که قدرت راه رفتن نداشت  .با طود این  ،ا به آرامی بلند شد  ،از تودش سرنب
تا

تود را باال کشید از تانه تارک شد " .هانا" به ا کم

کرد ا را

تا سمت دیگر تیابان رسانید .
آنها نگراهی بره پشرت سرشران انداتتنرد کره ناگهران باقیمانرده تانره برا صردای
حشتناکی فر ریخت .
با این حای " ،ماک

مارکر" لبخندی به لب داشرت  .ا گفرت  :شرما شرجاعت

زیادی به ترک دادید من از شما به عنوان ی

د ست تشکر می کنم " .هانرا"

در طوابش گفت  :اما من شما را د ست تودم نمی دانم .
"ماک " به ا گفت  :چقدر باید بابت کاری که برایم انجرام داده ای بپرردازم ؟
"هانا" طرواب داد  :بهترر اسرت تسرارت آقرای "دُ ای" را بردهی از کارهرای
زشت دست برداری .
شما می توانیرد در کنرار همردیگر برا د قرایق کرار کنیرد پر
همدیگر بجنگید .
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الزم نیسرت برا

"ماک

مارکر" گفت  :حق با شماست اما چگونه محبت شما را طبرران کرنم ؟

"هانا" در پاسخ گفت  :من هیچ چی از شرما نمری ترواهم " .مراک " همچنران
اصرار می کرد  :فقط کمی پوی از من بپذیریرد " ...هانرا" تکررار کررد  :نره ...
متشکرم  ...پوی نمی تواند همه چی باشد " .ماک " سرش را تکان داد گفرت
 :بله  ،من حاال منظورتان را می فهمم .
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داستان  : )13سنگ تروا ( ) The troy stone
نوشته  :استفن رابلی ( ) Stephen Rabley

تانواده "طکسون" برای سپری کردن تعطی ت به کشور ترکیره رفتره انرد در
هتل ب رگ شهر استانبوی اقامت دارند " .مار "  13ساله برا ترواهر  12سراله
الدینش همگی از بودن در کشور ترکیه لذت می برند  .ترکیه در ایرن موقرع از
سای بسیار زیبا است  ،آب هروای گررم دلچسربی دارد غرذاهای سرنتی آن
بسیار لذیذ می باشند  .این کشور از منا ق دیدنی بسیاری برتوردار است  .آنهرا
قصد دارند که ر ز طاری را به دیردن شرهر تراریخی "ترر ا" بر نرد  .سراعت 9
صبح است آنها درحای سوار شدن به اتوبوسی هستند که در مقابل هتل پرار
کرده است .
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حد د  40نفرر مسرافر سروار اتوبرو

شرده انرد  .آنهرا از کشرورهای انگلسرتان ،

آمریکا  ،فرانسه  ،ایتالیا هلند به اینجا آمده اند همگی قصد دارند که ناهار را
در "تر ا" صرف کنند سرپ

بره بازدیرد از ایرن شرهر باسرتانی بپردازنرد  .ر ز

بسیار گرمی است "مار " در سایه درتتی می نشیند  .ا به تواهرش "فای"
می گوید  :من بهتر است چند لحظه در اینجا توقف کنم .
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تواهرش پاسخ می دهرد  :بسریار تروب " .مرار " درحالیکره بره اسرتراحت
مشغوی است ناگهان چی ی نظرش را طلب می کند ا با تود مری گویرد  :آن
چه چی ی می تواند باشد ؟

"مار " آنرا بر می دارد توب براندازش می کند  .آن چی تکه سنگی مد ر
زرد رنگی است که "مار " با کف دست شر ع به تمی کردنش مری کنرد .
ا فکر می کند که  :من نظیر این سنب را قب در طرایی دیرده ام ایرن ممکرن
است از طای دیگری به اینجا آ رده شده باشد .
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ناگهان نور سفید رنگی از سنب تارک می شرود بره در ن چشرمان "مرار "
نفوذ می کند بطوریکه "مار " مجبور به بستن آنهرا مری شرود  .آن نرور بسریار
درتشان بود ت،ییرش به صورت غرش براد در گروش هرای "مرار " پیچیرد .
"مار " بطوری تحت ت،ییر قرار گرفت کره دیگرر نره طرایی را مری دیرد نره
چی ی را می شنید  .ا با تودش گفت  :چه اتفاقی دارد می اُفتد ؟
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لحظاتی گذشت  .صدای باد درتشش نور پایان یافت " .مار " چشمانش را
گشود  .ا تودش را در ساحل دریا می دید طاایکه می توانست ده ها کشرتی
صدها نفر از کارگران را در آنجا ببیند  .ا در پشرت سررش شرهری زیبرا را مری
دید که با دیوارهای بلند احا ه شده بود پ

با تودش گفت  :من کجا هسرتم ؟

تانواده ام کجرا رفتنرد ؟ "مرار " سرنب زرد رنرب را در طیربش گذاشرت
بطرف مردها رفت  .یکی از کارگران ا را دید صدایش زد  :آهای پسرر  ،بیرا
اینجا .
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"مار " گفت  :منظورتان من هستم ؟ سپ
رنب

به سمتی از ساحل که کشتی سریاه

ب رگی قرار داشت  ،رفت  .مرد به ا گفت  :ز دباش اینها را با ترودت

بیا ر  .سپ

ا مقداری چوب را بره ا سرپرد درحالیکره کشرتی را ترر

مری

کردند ادامه داد  :دنبالم بیا .
"مار " چوب ها را برداشت همراه ا براه افتاد  .مرد دارای قد بلنردی برود
پیراهن قهوه ای رنگی به تن داشت  .مرد گفرت  :آیرا مرن قرب ترو را دیرده ام ؟
چهره ات برای من آشنا نیست ! حتما به ترازگی بره اینجرا آمرده ای ؟ "مرار "
پاسخ داد  :بله  ...حق با شماست  ...من ی
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تازه ارد هستم .

مرد گفت  :اسم من "آندر
سپ

" است  .آنها حد د  10دقیقه به رفتن ادامه دادند

از تپهکوچکی باال رفتنرد در براالی بلنردی توقرف کردنرد  .یر

چوبی بسیار ب رگ درمقابل آنها قرار داشت " .آنردر

اسرب

" تعجرب را در چهرره

"مار " دیرد لبخنردی بره لرب آ رد گفرت  :تروب  ،نظررت درمرورد آن
چیست ؟ "مرار " پاسرخی نرداد "آنردر

" ادامره داد  :ایرن اسرب چروبی

ب رگ قرار است برگ برنده ما یونانی ها در این طنب باشد .
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آنها از تپه سرازیر شدند  .تعرداد زیرادی از افرراد در زیرر مجسرمه اسرب چروبی
مشغوی کار بودند  .یکی از آنها با دیدن "آندر

" به سمت آنها آمد گفت:

مشکلی پیش آمده است  ،ما نتوانسته ایم تکه سنب مناسبی برای یکری از چشرم
های اسب پیدا کنیم  .ما حتما باید آنرا قبل از فردا پیدا کنیم " .مرار " بره تنهرا
چشم درتشان اسب چوبی نگاهی انداتت سپ

ناگهان چی ی بخا رش رسرید

گفت  :لحظه ای صبر کنید  ،من تصور می کنم که بتوانم به شما کم
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کنم .

"مررار " تکرره سررنگی کرره در طیرربش گذاشررته بررود  ،از آن تررارک کرررد .
"آندر

" با دیدن سنب متعجب شد گفت  :چطرور ممکرن اسرت ؟ مررد

لبخندی زد درحالیکه به "مار " نگاه می کرد  ،گفت  :درست است  ...ایرن
همان چی ی است که ما دنبالش می گردیم ...

ادامرره داد  :اسررم تررو چسرریت  ،پسررر ؟ "مررار " اسررم تررودش را گفررت .
"آندر

" در تکمیل حرف های "مار " اف د  :ا تازه به اینجا آمده است .

مرد با توشحالی گفت  :آه  ...بسیار توب  ...ما باید از شما متشرکر باشریم  .مرن
فکر می کنم که شما هم می توانید فردا شب با مرا بردر ن اسرب چروبی بیاییرد .
"مار " که دهانش از شنیدن این حرف بازمانده بود  ،گفت  :من ؟
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غر ب آنر ز " ،مار " ن دی

آتش ب رگی در کنار ساحل نشسرته برود  .پیرر

زنی هم به کنار ا آمد  .ا نامش "آنا" بود برای کارگران سربازان آشرپ ی
می کرد  .پیر زن داستان هایی برای "مار " تعریف کرد کره در مرورد یونرانی
ها  ،طنب شاه اده تانم زیبایی بنام "هلن" بودند  .قتی داسرتان هرا بره پایران
رسیدند  ،پیر زن درحالیکه برای توابیدن بطررف چرادرش مری رفرت  ،گفرت :
تداحافظ پسر  ...حتما د باره برای دیدن من به اینجا بیا .
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صبح ر ز بعد  ،مجسمه اسب چوبی کام آماده شده بود پر

سرربازان یونرانی

آنرا به سرمت در ازه شرهر "ترر ا" کشریدند ب فاصرله آنجرا را ترر

گفتنرد

درحالیکه  40سرباز یونانی در داتل مجسمه پنهان شده بودند  .آنها تمام بعرد از
ظهر را در ن مجسمه در زیر آفتاب گرم سوزان تحمل آ ردند " .مار " در
قسمت داتل سر مجسمه نشسته بود .
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ا فکر می کرد  :چه اتفاقی تواهد افتراد ؟ ناگهران در ازه شرهر گشروده شرد
سربازان "تر ا" از شهر تارک شدند  .آنها مجسمه اسرب چروبی را بردر ن شرهر
کشیدند مجددا در ازه شهر را بستند .

"مار " صدای سربازان "تر ا" را می شنید که یکی از آنها مری پرسرید  :چررا
یونانی ها این اسب چوبی را برای ما گذاشته اند ؟ آیرا فکرر مری کنیرد کره آنهرا
طنب را پایان یافته می دانند ؟ سرربازی کره برر براالی یکری از دیوارهرای شرهر
نگهبانی می داد  ،پاسخ گفت  :بله  ...ببین آنها سوار کشتی ها شده اند اینجا را
تر

گفته اند  .پ

از آن  ،سربازان مردم "ترر ا" بره توشرحالی پرداتتنرد .

آنها تمام غر ب آنر ز را توردند  ،آشامیدند به آ از شادمانی پرداتتنرد ترا
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اینکه پاسی از شب گذشته با تستگی به بستر رفتند  .درست زمانیکره تمرام شرهر
در سکوت فر رفته بود  ،سربازان یونانی از اسب تارک شدند .
چهار مرد به رف در ازش شهر رفتند آنرا گشودند  .دقایقی بعد ه اران سررباز
یونانی از در ازه شهر ارد شدند زیرا سربازان کشتی هایشران د براره برگشرته
بودند  .آنها با شتاب از ی

تانه به تانه دیگر هجوم می بردند  .هنروز لحظراتی

نگذشته بود که تمام شهر در آتش مری سروتت " .مرار " کره تنهرا بره نظراره
نشسته بود ناگهان زن زیبایی را دید کره بره تنهرایی از براالی یکری از دیوارهرای
شهر می گریخت  .ا اندیشید  :ا باید "هلن" باشد  ،شاه اده زیبای "تر ا" .
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لحظاتی بعد " ،آندر

" صدایش کرد  :دنبای من بیا پسر  .ا به ررف انتهرای

تیابان کوچکی د ید "مار " هم به دنبرالش ر انره شرد  .تیابران پُرر از د د
شده بود چشم چی ی را نمی دید  .ا صدا زد " :آندر

"  ،کجا هسرتی ؟ ...

که ناگهان د سرباز تر ایی برا شمشریرهای کشریده از در ن د د غبرار ترارک
شدند " .مار " نگاهی به آنها انداتت از تر
 ...لطفا مرا نکُشید .
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فریاد کشید  :لطفا مرا نکُشید

"فای" که به دنبای "مار " آمده بود با دیدن ا که به تواب رفته بود  ،گفت:
"مار " " ،مار "  ،ساعت  4عصر شده اسرت اتوبرو
اینجا را تر

ترا لحظراتی دیگرر

می کند  .هنوز لحظه ای نگذشته برود کره "مرار " سراسریمه از

تواب بیدار شد پرسید  :چه اتفاقی افتاده است ؟ "فای" حرفش را تکرار کرد
 :اتوبو

درحای ترر

کرردن اینجرا اسرت  ...ادامره داد  :ترو حالرت توبره ؟

صورتت کام سفید شده است  .چرا آن سنب کثیف را در دسرت گرفتره ای ؟
"مار " نگاهی به سنب زرد رنگری کره در دسرتش قررار داشرت  ،انرداتت
گفت  :ا ه  ...این ؟ چی ی نیست .
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"مار " از طایش برتاست  .ا پیر زنی را دید که سربدی پُرر از مجسرمه هرای
کوچ

اسب چوبی را حمل می کرد  .پیر زن پرسید  :آیا یکری از اینهرا را مری

تواهی پسرر ؟ "مرار " پاسرخ داد  :بلره  ،چررا کره نره ؟  ...سرپ

یکری از

مجسمه ها را از پیر زن ترید  .ا درحالیکه به پیرر زن تیرره مانرده برود برا ترود
گفت  :نه  ،این نمی تواند همان پیر زن باشد !" .مار " به رف اتوبو

د ید

درحالیکه پیر زن با لبخندی ا را بدرقه می کرد آهسته زم مه می نمرود  :تردا
نگهدارت پسر  ...یکر ز د باره برای دیدن من به اینجا برگررد  ...بیرا ترا د براره
همدیگر را م قات کنیم .
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داستان  : )14آخرین عکس ( ) The last photo
نویسنده  :برنارد اسمیت ( ) Bernard Smith

بعد از ظهر ر ز شنبه است " .مارتین" تواهرش "پام" قرار اسرت تمرام ر ز را
در شهر "کمبریت" به گرردش بپردازنرد  .آنهرا مسرحور زیبرایی سراتتمان هرای
قدیمی این شهر دانشگاهی شده اند" .پام" همیشره د ربینری بره همرراه دارد کره
نشاندهنده ع قه شدید ا به گرفتن عک

تصوصرا از چی هرا طاهرای تیلری

طالب دارد  .گواینکه برتی ا قات عک

هایش تیلری تروب نمری شروند کره

این مواوع تنده های برادرش "مارتین" را به دنبای دارد .
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ساعت به  5عصر ن دی

می شود " .پام" "مارتین" قصد بازگشتن به تانره را

در سرشان می پر رانند  .آنها پ
احسا

از ی

ر ز والنی سیاحت کردن بره شردت

تستگی می کنند  .آنها به ن دی

"پام" گفت  :بیا تا آترین عک

ایسرتگاه اتوبرو

رسریده بودنرد کره

را از تو بگیرم " .مارتین" گفرت  :ا ه  ...نره ...

د باره شر ع نکن .

"پام" اصرار کرد  :بیا دیگره  ...ایرن آتررین عکر
تواهم آنرا تمام کنم .
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از فریلم د ربینره مرن مری

"مارتین" گفت  :بسیار توب  ،باشه  .ا این را گفرت در طلروی باغچر پُرر از
گل ایستاد " .پام" به ا گفت  :نگاهت به من باشره  ...سرپ

آتررین عکر

را

گرفت.

مردی با ی

کوله پشتی ب رگ درحالیکه بره راهرش ادامره مری داد  ،در همرین

لحظه بین آند قرار گرفت " .پام" گفت  :ا ه  ...نه " ،مارتین" من فکر می کنم
که چهره آن مرد به طای تو در عک

افتاده است .
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مرد نگاهی به "پام" انداتت  .ا درحالیکه بره شردت عصربانی بنظرر مری رسرید
بد ن اینکه کلمه ای بر زبان بیا رد  ،عرض طاده را ی کرد " .مارتین" گفت :
رفتار آن مرد بنظر عادی نمی آمد  ،اینطور نیست ؟ "پام" طواب داد  :همینطوره
اما آن آترین عکسی بود که داشتم  .مرد درحالیکه کوله پشرتی را همچنران برر
پشت داشت  ،تود را به ایستگاه اتوبو

رسانید  .بع ه ا ک هی آبی رنب بر

سر عینکی بر چشم داشت .
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"مارتین" گفت  :بیا دنبای اتوبو
ایستگاه اتوبو

تودمان بگردیم  .پ

آند به اتفاق هم ارد

شدند " .مارتین" گفت  :ببین  ،من همچنان آن مرد را در آنجرا

می بینم  .ا می تواهد سوار آن اتوبو

شود که به سرمت شرهر "آبرردین" در

کشور اسکاتلند می ر د .

"پام" گفت  :درسته  ،ا به طایی می ر د که هم از اینجا هم از تانه مرا بسریار
فاصله دارد " .پام" با این حرفش نشان داد کره هنروز از آن مررد بسریار عصربانی
است .
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سه ر ز گذشت ر ز سه شنبه فرا رسید  .ر زیکه "پام" عک
اش را از مغازه عکاسی دریافت کررد  .ا عکر
گفررت  :ببررین "مررارتین"  ،اینهررا عک ر

های ظاهر شده

هرا را بره بررادرش نشران داد

هررایی اسررت کرره بررا همرردیگر در شررهر

"کمبریت" برداشتیم " .مارتین" نگاهی به آنها انداتت گفت  :ا ه  ...این دفعه
تمام عک

ها بسیار توب شده اند " .پام" گفت  :درسته  ،بج عک

نگاه کن  ،این همان مردی است که ی

کوله پشتی بهمراه داشت .
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آترری ،

در آن عک

 ،صورت مرد در طلو صورت "مارتین" دیرده مری شرد بطوریکره

چهره "مارتین" در پشت کوله پشتی مرد دیده نمی شد  .در این لحظه "مارتین"
فکری به تا رش رسید گفت  :ی
دیده ام  .احتماال عک

رقیقه صبر کن  .من این صورت را طایی

این مرد را امرر ز در ر زنامره چراپ کررده انرد  ...شرما

ر زنامه امر ز را هنوز نگهداشرته ای ؟ "پرام" گفرت  :ر زنامره امرر ز ؟ بلره ...
اینجاست لی منظورت چیه ؟

226

"مارتین" ر زنامه را برداشت آنرا رق زد سپ
...به این عک

گفت  :بله  ...همین طاست

نگاه کن " .پام" به دقت نگاهش را به عک
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انداتت .

"پام" پرسید  :این کیه ؟ " ...مارتین" ادامره داد  :در ر زنامره نوشرته کره نرامش
"آلن را " است قب در یکی از بان

های شهر "لندن" کار می کرد امرا از

صبح دیر ز یعنی د شنبه به ناگهان ناپدیرد شرده اسرت هریچک
بان

از کارکنران

ا

عی از ا ندارند لی گفته می شود کره ا یکصرد هر ار پونرد از پروی

های بان

قررار

را برداشته است بردین طهرت از دیرر ز تحرت تعقیرب پلری

دارد.
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"پام" گفت  :یعنی این همان مردی است مه ما از ا عک

گرفته ایم ؟ ا که نه

مویی در سرش نه ریشی در صورتش دارد !" .مارتین" گفت  :بدقت به چشم
ها بینی اش نگاه کن  ...ا تودش است  ...من مطمئنم " .مارتین" ناگهان ایده
ای به نظرش رسید پ

مدادی برداشت شرر ع بره کشریدن تطرو ی برر ر ی

ر زنامه کرد .
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"پام" پرسید  :چکار می کنی ؟
"مارتین" گفت  :ببین  ،من برایش ی
عک

عین

د دی یر

داتل ر زنامه گذاشته ام حاال می تواهم ی

ببین  ،حاال می توانی آن د عک

ریرش د ر زه در

ک ه هم برایش بکشم .

را با هم مقایسه کنی " .پام" با تعجب گفرت

 :حق با شماست  ،ایرن مررد همران اسرت  ...ا "آلرن را " اسرت " .مرارتین"
گفت  :با من بیا  ،باید این عک

ها را به پاسگاه پلی

در پاسگاه " ،پام" "مارتین" ماطرا را برای افسر پلی
عکسی را که گرفته بودند بهمراه عک
برای افسر پلی

ببریم .

تعریف کردنرد  .سرپ

ر زنامه ر ی می گذاشتند نظرشان را

توایح دادند  .افسر پلی

230

حرفشران را تصردیق کررد گفرت :

این مرد "آلن را " است که شما ر ز شنبه ساعت  5عصر ا را در "کمبریت"
دیده اید حاال ی

ساای مطرح می شود آن اینکه  :حاال ا کجاست ؟

"پام" گفت  :ما فکر می کنیم که پاسخ ساای شرما را مری دانریم  .ا احتمراال در
اسکاتلند شهر "آبرردین" یرا طرایی همران ن دیکری هرا اقامرت دارد  .سرپ
چی هایی را که در مورد سوار شدن مررد بره اتوبرو
پلی

تعریف کردند  .پلی

دیرده بودنرد  ،بررای افسرر

گفت :آنطوریکه در عک

کوله پشتی چادری بهمراه دارد پ

دیده می شود  ،ا ی

احتماال در هتل سکونت نمی کنرد بایرد

در طایی چادر زده باشد  .پ

اگرر تروش شران

است  .من باید با تلفن به پلی

آنجا تبر بدهم .
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باشریم ا هنروز در اسرکاتلند

افسر پلی

ب فاصله به پاسگاه پلی

شهر "آبردین" ا

ع داد  .ا به آنها گفرت

که " :آلن را " به اسکاتلند آمده است احتماال در ن دیکی شرهر "آبرردین"
چادر زده است یادآ ر شد که ا حاال ریش کوتراهی هرم در صرورتش دارد .
ر ز بعد  ،پلری
ن دی

شرهر "آبرردین" "آلرن را " را در چرادرش برر کوهپایره ای

"آبردین" پیدا کردند درحالیکه تمام پولی که از بان

در کوله پشتی اش قرار داشت .
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ربوده بود هنروز

صبح ر ز بعد  ،تمامی ر زنامه ها ماطرای "پام" "مارتین" را به تفصیل نوشرته
بودند  .حتی عکسی را که "پام" از "آلن را " در ایستگاه گرفته بود نی چاپ
کرده بودند  .در باالی صفحه هم ی

عک

چشم می تورد .
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د نفرره از "پرام" "مرارتین" بره

یکی از ر زنامه ها در تیتر ب رگری نوشرته برود  :دتترر طروان برا عکسری کره از
"را " گرفت سبب دستگیری سارق پیدا شدن پوی های بان
تمام کارکنان بان

توشحای بودند  .از رف بان

مبلغ ی

شد .
ه ار پوند

بعنوان طای ه به "پام" "مارتین" داده شد " .پام" درحالیکه می تندید گفرت :
آترین عک

من حاال بهترین عکسی شد که گرفته بودم  .حراال برا ایرن طرای ه

می توانم ی

د ربین طدید برای تودم بخرم .
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داستان  : )15میسی و دولفین ( ) Maisie and dolphin
نویسنده  :استفن رابلی ( ) Stephen Rabley

"میسی کینب" در کشور "باهاما" زندگی می کند  .ا دتترری  13سراله اسرت
کرره سرررگرمی هررایش را مطالعرره کترراب  ،شررناکردن گرروش دادن برره موسرریقی
تشکیل می دهند .
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پدر مادرش هر د دکتر هستند در بیمارستان بندر کار می کننرد  .سراتتمان
بیمارستان مجا ر تانه آنها قرار دارد  ،تانه ای که به رنب آبی در سراحل دریرا
ساتته شده است .
بنای تانه اندکی قدیمی اما بسیار زیبا می باشد لی "میسی" آن را د سرت مری
دارد  .پدر ب رگ "میسی" نی برا آنهرا زنردگی مری کنرد آنچنانکره کلیره افرراد
تانواده از زندگی در کنار یکدیگر احسا

توشبختی می نمایند .

ر ز یکشنبه است "میسی" به همراه پدر ب رگ سوار قایقش بنرام "براد گررم"
می شود .
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ا بسیار د ست دارد که با شنا به عمق آبها بر د ماهیهای زیبرا را تماشرا کنرد .
آنر ز ا در هنگام شنا کرردن چشرمش بره چیر طدیردی افتراد  .آن چیر قطعره
چوبی بود که حر ف ام -ان -ای بر ر ی آن کنده کاری شرده برود " .میسری"
اندیشید  :این تکه چوب متعلق به چه چی ی است ؟ بهتر است درموردش از پدر
ب رگ بپرسم  ،یقینا ا چی هایی درباره اش می داند .
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"میسی" شنا کنان به قایق برگشت گفت  :پدر ب رگ  ،من در زیرر آب قطعره
چوبی  ...ام پدر ب رگ توطهی به ا نداشت زیرا به تماشای ی
ب رگ مشغوی شده بود که ی

قرایق مجلرل

د لفین نی با فاصرله ای در طلرویش برازی مری

کرد  .پدر ب رگ با تودش گفت  :ا ه  ...نه  ...آن قایق بسیار سریع السریر اسرت
ممکن نیست که بتواند د لفین را تشخیص بدهد  .ا به ناگهان فریراد زد  :هری
 ...نگهدار  .اما دیگر تیلی دیر شده بود قرایق محکرم بره د لفرین ترورد لری
همچنان به راه تود ادامه داد .

238

"میسی" بسیار تشمگین شد  .ا به کم

پدر ب رگ د لفین زتمی را برا قرایق

به بندر بردند  .مادرش که در باغ قدم می زد با دیدن آنها گفت  :آن چیست که
با تودتان آ رده اید ؟
 ...تدای من ی
من کم

د لفین ؟!" .میسی" گفت  :بله  ،آیا شما پدر می توانیرد بره

کنید ؟ در این لحظه ا چشمش به قایق سریع السیر افتاد کره ن دیر

تانه آنها لنگر انداتته بود  .ا از مادرش پرسید  :این قایق اینجا چکار مری کنرد
؟  ...مادرش طواب داد  :این قایق به یکری از اشرخاث یر تمنرد بنرام "کراری
فلینت" است که به تانه ما آمده تا با پدرت درباره مطلبی گفتگو کند .
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"میسی" با عجلره ارد تانره شرد  .ا صردای پردرش را شرنید کره مری گفرت :
پیشنهاد شما این است که من تانه بیمارسرتان را بره قیمرت  200هر ار دالر بره
شما بفر شم .
"کاری فلینت" گفت  :بله  ...چونکه من قصد دارم هتلری بر رگ در محرل آنهرا
بسازم .
پدر "میسی" لحظاتی به فکر فر رفت سپ

گفت  :درسته که بیمارستان در

اعیت بسیار مناسبی قرار ندارد اما الزم است فرصتی برای فکر کرردن بره مرن
بدهید " .کاری فلینت" گفت  :بسیار توب  ،من به شما  4هفته مهلرت مری دهرم
تا فکرهایتان را بکنید .
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آن شب "میسی" از پنجره اتاق تواب به بیر ن مری نگریسرت  .ا مری توانسرت
د لفین را ببیند که در استخر ب رگ بیمارستان شنا می کند پ

فکری بخا رش

رسید  :باید نامی برای ا انتخاب شود  ،فکر مری کرنم کره بهترر اسرت نرامش را
"بن" بگذارم  .ا سرپ

نگراهش را بره سرمت مراه چرتانرد گفرت " :کراری

فلینت" نمی تواند این تانره را تصراحب بکنرد  .ایرن تانره متعلرق بره مرا اسرت .
"میسی" تیلی احسا

اند ه می نمود پ

د باره نگاهش را به د لفین د ترت

گفت  :شب بخیر "بن"  ...به دنبای آن پنجره را بست .
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ر ز بعد " ،میسی" بعد از تاتمه ک

مدرسه اش به دیردن "برن" رفرت  .ا از

م ادرش پرسید  :حالش چطور است ؟  ...تانم کینب به ترط قرمر رنرب ر ی
سر د لفین که در ایر اصابت با قایق بوطود آمده بود  ،اشراره کررد گفرت  :ا
تاکنون چی ی نخورده است  .مقدار زیادی ماهی داتل سبدی کنار استخر دیرده
می شدند " .میسی" یکی از آنها را برداشت گفت  :این مای شماسرت "برن" .
د لفین فورا ماهی را قاپید تورد  .مادر "میسی" تیلی توشحای شد گفت :
بسیار طالبه ،بنظرم د لفین تنها از تو توشش می آید .
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سه هفته از این ماطرا گذشت" .بن" مجددا سالم سرحای بنظر می رسید  .ا برا
"میسی" اُن

گرفته بود بطوریکه هر ر ز با همدیگر در ن اسرتخر برازی شرنا

می کردند  .غر ب یکر ز ترانم "کینرب" گفرت  :ا ه " ...طران"  ...مرن نمری
توانم ناراحتی "میسی" را ببیرنم امرا " ...طران کینرب" نگراهی بره ا انرداتت
گفت  :متوطه هستم  ،نگران نباش  ...حای "بن" کام توب شرده اسرت مری
تواند به تانه اش در دریا برگردد  .پدر ب رگ هم گفت  :این بسیار توب است
پ

اطازه بدهید تا من در این باره با "میسی" صحبت بکنم .
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کمی بعد "میسی" موقعی که به همراه پدر ب رگش غر ب تورشید را تماشا
می کردند  ،با چشمانی اشکبار غمگین گفت  :فردا ؟  ...اما پدر ب رگ "بن"
د ست من است من نمی توانم ...

پدر ب رگ گفت " :میسی"  ،من تیلری مت،سرفم امرا د لفرین کرام سرالم شرده
است زمان برگشتنش به دریا فرا رسیده است " .میسی" زیر لب این کلمات را
بر زبان آ رد  :بدین ترتیب من همه چی م را از دسرت مری دهرم  ،ا ی تانره ام
حاال "بن" را ...
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ر ز بعد "میسی" پدر ب رگ با همدیگر "بن" را به دریا بردنرد  .پردر بر رگ
یکربررع برره  10صرربح قررایق "برراد گرررم" را تیلرری د ر از سرراحل متوقررف نمررود .
"میسی" یکدست تود را از گوشه قایق بر ر ی سر د لفین گذاشرت گفرت :
تدا حافظ د ست من  ،لطفا مرا فراموش نکن  .سپ

ا

ناب های کلفتری کره

د لفین را نگهداشته بودند  ،بریرد ترا د لفرین شرناکنان د ر شرود  .پردر بر رگ
گفت  :دیگر تمام شد ؟

"میسی" برای لحظه ای چی ی نگفت اما بعد در پاسخ پدر ب رگش گفت  :بلره ،
تمام شد.
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آنها شر ع به برگشتن به تانه نمودند " .میسی" بسیار غمگین می نمود چی ی
نمی گفت  :هنوز دقایقی نگذشته بود که "میسی" از طایش بلنرد شرد گفرت :
پدر ب رگ لطفا قایق را نگهدارید  .ا این

می توانست د لفینی را ببیند کره در

کنار قایق شنا می کرد  .ا "بن" بود لی چی ی را در دهان گرفته بود به آنهرا
نشان می داد  .پدر ب رگ گفت " :بن" چره چیر ی را بره دهران گرفتره اسرت ؟
"میسی" طواب داد  :من نمی توانم آنرا تشخیص بدهم  .آن چی ب رگری نیسرت
بنظر می رسد که ی

کلید کهنه باشد .
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پدر ب رگ قایق "باد گرم" را کام متوقف نمود  .در ایرن موقرع مکرررا "برن"
تود را با پرش های بلندی از آب دریا برا براال پرتراب مری نمرود  .پردر بر رگ
گفت  :ا چرا این کارها را می کند ؟ " ...میسی" پاسخ داد  :من فکر می کنم
که ا می تواهد تا من به دنبالش بر م  ،آیا اطازه دارم ؟ پیرر مررد نگراهی بره ا
انداتت گفت  :شما د تا اینجا هم دست از بازی کردن برنمی دارید ؟ بسریار
توب اما فقط  5دقیقه .
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"میسی" با توشحالی گفت  :ا ه  ...پدر ب رگ  ،من از شما متشرکرم  .لحظراتی
بعد ا به داتل آب دریا پرید در کنار قایق به شنا کردن با "بن" پرداتت .
آنها به دنبای هم به زیر آب دریا رفتند  .در آنجا برود کره "میسری" چشرمش بره
قطعه چوبی با نوشته ام -ان -ای افتاد  .ا اندیشید  :من این ع مت را به یاد مری
آ رم " .بن" در آنجا توقف نکرد  .ا در بین د تخته سنب به شنا کرردن ادامره
داد تا اینکه آنها به ی

صرند قچه رسریدند کره برر ر ی آن ع مرت "مونتانرا"

نقررش بسررته بررود " .میسرری" ب فاصررله کلیررد را از دهرران "بررن" گرفررت بررا آن
صند قچه را گشود  .ا با گشوده شدن صند قچه چشمش به مقدار زیادی اشیاء
با ارزش افتاد که ه اران سکه

نی از طمله آنها بودند .
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صبح ر ز بعد  ،عک

نام "میسری" در ر زنامره ط یرره چراپ شرده برود  .در

گ ارش آمده بود که  :دتتری از سراکنین بنردر موفرق بره پیردا کرردن

هرای

متعلق به اسپانیایی ها شده است  .آقای "کینب" پدر "میسی" به "کاری فلینت"
در نیویور

تلفن زد  .از آن رف سیم آقرای "فلینرت" گفرت  :آه  ...سر م .

آیا تصمیم تود را برای فر ش بیمارستان تانه گرفته اید ؟ پدر "میسی" پاسخ
داد  :بله  ...همینطور است طواب مرن «نره» اسرت  .مرا بره هیچوطره تصرمیم بره
فر ش آنها نداریم .
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تداحافظ آقای "فلینت" .
پدر مادر "میسی" با پولی که از فرر ش سرکه هرای کشرتی "مونتانرا" بدسرت
آ ردند  ،اقدام به ساتتن ی

بیمارستان طدید نمودند " .میسی" از اتفاقاتی کره

افتراده برود  ،بسرریار توشرحای مری نمررود  .ا غرر ب یکرر ز درحالیکرره برا پرردر
ب رگش در باغ قدم می زدند  ،گفت  :ا ه  ...پدر ب رگ  ،حاال دیگر همگی مرا
می توانیم در اینجا کنار یکدیگر زندگی کنیم زیرا ...
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در این موقع ناگهان "بن" طَستی زد برای لحظره ای ترود را بره بیرر ن از آب
پرتاب کرد  .پیر مرد نوه اش در حالی که تنده بر لرب داشرتند یکصردا فریراد
زدند :
"بن"  ...آفتاب در حای غر ب کردن بود آنرد بره آرامری بطررف تانره قردم
برداشتند .
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داستان : )16بیلی و ملکه ( ) Billy and the Queen
نوشته  :استفن رابلی ( ) Stephen Rabley

"بیلی پارکر" پسرری چهرارده سراله برا موهرای قهروه ای  ،چشرمان سرب
کوچ

بینری

است .

ا تواهری بنام "ر کسانه" دارد که "ر ک " صدایش می کننرد  .اکنرون مراه
ا ت (مرداد) است آنهرا تعطری ت ترود را در تانره مرادر ب رگشران در شرهر
"برایتون" می گذرانند .

252

"بیلی" یکر ز شنبه نگاهی به د چرتره اش انرداتت دیرد کره بسریار کهنره
فرسوده شده است .
پ

با تودش گفت  :من نیاز به ی

د چرته طدید دارم امرا د چرتره طدیرد

بسیار گران است نمی دانم چکار بکنم .
"ر ک " ر به برادرش کرد گفت  :آیا ا ااعت ر به راه اسرت ؟ مرن کره
اص هیچ طرور د چرتره ای نردارم  .درایرن موقرع مرادر بر رگ درب تانره را
گشود گفت  :چای حاار است "بیلری" "ر کر " را برا ترود بره داترل
تانه برد .
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"بیلی" درحالیکه چای تود را باال می کشید  ،گفرت  :مرادر بر رگ  ،آیرا شرما
راهی را می توانی به من نشان بدهی که کمی پوی بدست بیا رم ؟ مرادر بر رگ
لبخندی زد گفت  :چرا این را می پرسی ؟ "ر ک " فورا به میان حرف آنهرا
پرید طواب داد  :ا قصد دارد که ی

د چرته طدیرد بخررد  .مرادر بر رگ

گفت  :بگذار ببیرنم  .ا لحظراتی بفکرر فرر رفرت سرپ
راهش را پیدا کردم .
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ادامره داد  :تروب ،

"بیلی" فورا پرسید  :چگونه مادر ب رگ ؟  ....مجله ای بنام "قصر" برر ر ی میر
قرار داشت  .مادر ب رگ آنرا برداشرت  ،صرفحاتش را گشرود گفرت  :ببرین ،
ی

مسابقه در اینجا مطرح شده که طای ه اش  500پوند است " .بیلری" نگراهی

به مجله انداتت شرایط مسابقه را تواند  .برای شرکت در مسابقه باید هر نفرر
عکسی از تود در کنار ملکه را برایشان بفرستد .
"ر ک " با تعجب گفت  :عک

با ملکه انگلسرتان ؟ "بیلری" نگراهی بره مرادر

ب رگ انداتت گفت  :اما من منظورتران را نفهمیردم  .مرا چطرور بفهمریم کره
ملکه این ر زها به کجا می ر ند ؟
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مادر ب رگ گفت  :این که کار دشواری نیست  .اینگونه ا

عرات هرر هفتره در

مجله نوشته می شوند  .ا آنگاه صرفحه  67مجلره را گشرود ادامره داد  :ببرین ،
ملکه فردا به دیدن نمایشگاه اسب ها در محلی ن دی

همینجا می آیند  .ا ر ز

چهارشنبه برای تماشای فیلم به سینما می ر ند ر ز طمعره را هرم بررای افتتراح
ی

بیمارستان طدید تواهند رفت " .بیلری" نگراهی بره "ر کر " انرداتت

گفت  :نظر تو چیست ؟ "ر ک " لبخندی زد گفت  :من فکر می کنم که برا
طای ه  500پوندی می توانیم د دستگاه د چرته بخریم .
فردا د شنبه است ملکه قصد دارند تا در ساعت  11صبح از نمایشگاه اسب هرا
که در ن دیکی شرهر "برایترون" برگر ار مری گرردد  ،دیردن نماینرد " .بیلری"
"ر ک " تانه را در ساعت  10صبح تر
همه چی را برداشته اید ؟ ساد یچ؟
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می کنند  .مادر ب رگ پرسید  :آیرا

د ربین ؟ چتر ؟ ف س
انداتت سپ

چرای ؟ پروی کرافی ؟ " ......بیلری" نگراهی بره آسرمان

گفت  :بله مادر ب رگ  ،همه چی را  .پیر زن دسرتی بررای آنهرا

تکان داد گفت  :امید ارم ا قات توبی داشته باشید " .ر ک " لبخندی زد
گفت  :تیلی ممنون مادر ب رگ .
ایستگاه قطار شهر "برایتون" فقط  5دقیقه تا تانه مادر ب رگ فاصله داشت پر
"بیلی" "ر ک " قدم زنان تود را به آنجا رسانیدند " .بیلری" پرسرید  :بسریار
توب  ،حاال باید با کدام قطار به آنجا بر یم " .ر ک " گفت  :با قطار سراعت
 18 10دقیقه  .آند درست اندکی پ

از ساعت  11صبح بره محرل نمایشرگاه

اسب ها رسیدند  .مردم زیادی در آنجا ازدحام کرده بودند " .ر ک " پرسرید :
آیا تو می توانی ملکه را در بین حاارین ببینی ؟
"بیلی" طواب داد  :نه  ،اص  .سپ

با دقت به چپ راست ترود نگریسرت

ناگهان با هیجان گفت  :بله  ،حاال ا را می بینم  .نگاه کن  ،ملکه آنجا هستند .
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ا درست می گفت ملکه در کنار یکی از اسب ها ایستاده بودند " .بیلی" از
تواهرش پرسید  :د ربینت آماده است ؟ "ر ک " د ربین را از کیفش ترارک
کرد گفت  :بله  ،آماده است " .بیلی" گفت  :دنبالم بیا  .لبخنردی برر صرورت
"بیلی" ظاهر شد ا با تود گفت  :این که کرار دشرواری نبرود  .امرا در همرین
لحظه سه مرد قوی هیکل طلویشان ظاهر شدند مانع حرکرت آنهرا گردیدنرد .
"بیلی" به آنها گفت  :ما فقط می تواهیم عکسی از ملکره بررداریم  ،اطرازه مری
دهید ؟ یکی از مردها طواب داد  :نه  .ا سپ
کرد آمرانه گفت  :حاال نه .
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صورتش را به "بیلی" ن دی

"ر ک " به "بیلی" نگاه کرد  .در این لحظه باران هم اند

انرد

شرر ع بره

باریدن کرده بود  .ا گفت  :بیا به تانه برگردیم  .ما امرر ز نمری تروانیم عکر
توبی از ملکه تهیه کنیم .
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بهتر است شان

تود را ر ز چهارشنبه امتحان نماایم چون ملکه قررار اسرت در

آنر ز به تماشای فیلمی در شهر لندن بر ند  ،یادت هسرت ؟  ...چهارشرنبه شرد .
"بیلی" "ر ک " با قطار تودشان را به لندن رساندند  .آنها همرانطور کره در
مجل "قصر" نوشته شده بود در مقابل سینما "ا دیون" اقع در میدان "لی یستر"
حاار شدند  .این

ساعت  15 7دقیقه است فریلم در سراعت  30 7دقیقره

شر ع می شود .
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صدها نفر از مردم در بیر ن سینما ازدحام کررده بودنرد  .همر آنهرا دلشران مری
تواست که ملکه را ببینند  .اتومبیرل حامرل ملکره در سراعت  25 7دقیقره ارد
محو ه شد " .بیلی" گفت  :بسیار توب  ،آیا آماده هستی ؟ "ر ک " لبخندی
زد گفت  :بله  ،مطمئن باش .
ماشین توقف کرد ملکه از آن پیراده شردند  .مرردم شرر ع بره طنرب طروش
کردند " .بیلی" گفت  :حاال قتشه  .اما ناگهان "ر ک " دیگرر نمری توانسرت
ملکه را ببیند  .ا سعی کرد که د ربین را با دستانش در باالی سر ترود بگیررد
بد ن هدف عکسبرداری کنرد لری ا فقرط توانسرت عکسری از گروش راسرت
برادرش "بیلی" بردارد .
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این

عصر ر ز طمعه اسرت " .بیلری" "ر کر " در بیرر ن یر

بیمارسرتان

نوبنیاد در لندن ایستاده اند " .بیلی" در حرای حمرل دسرته گرل ب رگری از شراته
های گل سرخ می باشد قصد دارد ترا آنررا در سراعت  30 2دقیقره بره ملکره
تقدیم نماید .
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در همین لحظه " ،ر ک " مشغوی برداشتن تعدادی عک

از حااررین اسرت .

درست لحظاتی قبل از ساعت  ، 2درب بیمارستان گشوده می شود " .بیلی" مری
گوید  :چه اتفاقی افتاده است ؟ تعدادی افراد از ساتتمان تارک می شوند  .مررد
قد بلندی با موهای تاکستری از میان آنها ر بره مرردم مری کنرد مری گویرد :
آقایان تانم ها  ،عصرتان بخیر .

.
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همگی ساکت می شوند  .مرد نگاهی به کفرش هرایش مری کنرد سرپ

مسریر

نگاهش را به سمت مردمی که در مقابلش ایستاده اند  ،می چرتاند ادامره مری
دهد  :من بسیار مت،سفم که مجبورم این تبرر برد را بره شرما بردهم زیررا برا تبرر
گردیده ایم که ملکه سرما تورده انرد امرر ز را نمری تروانن در اینجرا حاارر
گردند " .بیلی" با دلخوری گفت  :اینم که نشد  .ا سپ

دسته گل همراه ترود

را به تانمی که در کنارش ایستاده بود  ،سپرد گفت  :بفرمااید  ،تقدیم به شرما
 .ا سپ

درحالیکه به شدت عصبانی بود "ر ک " هم دنبالش می رفرت بره

سمت انتهای تیابان شر ع به قدم زدن نمود .
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"ر ک " دقیقه ای بعرد از رفرتن براز ایسرتاد " .بیلری" بره پشرت سررش نگراهی
انداتت از ا پرسید  :چکار مری کنری ؟ در ایرن هنگرام "ر کر " در مقابرل
ساتتمان بلند مرتبه ای ایسرتاده برود  .ا لبخنردی زد گفرت  :فکرری بخرا رم
رسیده اسرت " .بیلری" کره از حرفهرایش متعجرب شرده برود  ،نگراه ترود را بره
سراتتمان مرتفررع ر بررر د ترت کرره بررر ر ی ترابلوی طلرروی آن نوشررته بودنررد
"ساتتمان مادام توساد "  .ا گفت  :تو ایده طدیدی داری ؟ "ر ک "
باز ی برادرش را گرفت پاسخ داد  :بله  ،دنبالم بیا " .بیلی" هرم بردنبالش برراه
افتاد .
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"بیلی" گفت  :من نمی فهمم  ،مرا کجا می بری ؟
"ر ک " در طوابش گفت  :اینقدر نپر

 ،فقط همرراهم بیرا  .انبروهی از افرراد

مشررهور در سرراتتمان "مررادام توسرراد" گررردهم آمررده بودنررد کرره در میرران آنهررا
ستارگان سینما  ،رزش  ،موسیقی حتی برتی رهبرران سیاسری نیر دیرده مری
شدند  .ناگهان "بیلی" چشرمش بره ترانواده سرلطنتی بریتانیرا افتراد " .ر کر "
گفت  :حاال متوطه منظورم شردی ؟ "بیلری" درحالیکره لبخنرد مری زد  ،طرواب
داد :بله  ،کام  .ا سریعا تود را به کنار ملکه رسانید " .ر ک " گفت  :حراال
لبخند ب نید " .بیلی" لبخندی بر لب آ رد در همین حرای برود کره "ر کر "
تعدادی عک

از برادرش در کنار ملکه گرفت .
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در همین لحظه مردی که با عجله به رف آنها می آمد  ،فریاد زد  :هری  ...شرما
د نفر چکار می کنید ؟ آن مرد یکی از نگهبانان ساتتمان بود کره صرورتش از
تشم قرم شده بود .

مرد ادامه داد  :شما اطازش گرفتن عک

در اینجا را ندارید  ،لطفرا بیاایرد اینجرا

د ربین را به من بدهید " .ر ک " نگاهی به "بیلری" انرداتت پرسرید  :حراال
چکار کنیم ؟ "بیلی" فورا چواب داد  :باید سریع برد یم از اینجرا د ر شرویم .
آنها شر ع به د یدن کردند درحالیکه مررد نگهبران هرم بدنبالشران مری د یرد
فریاد می زد  :برگردید  ...برگردید  .اما "بیلی" "ر کر " تروطهی بره فریراد
های تشم آلود ا نداشتند.
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د هفترره بعررد  ،مررادر ب ر رگ در حررای صررحبت کررردن بررا همسررایه اش "تررانم
ک ر " بود .
آنها به اتفاق در حای مطالعه مجله "قصر" بودند درحالیکه "بیلری" "ر کر "
با د چرته های طدیدشان در حیاط تانره مرادر بر رگ د چرتره سرواری مری
کردند .
"تانم ک ر " گفت  :توشا به حالت که چنرین نروه هرای زرنرب باهوشری
داری  .آیرا آنهرا از قبرل از حضرور ملکره در آنجرا تبرر داشرتند ؟ مرادر بر رگ
درحالیکه تبسمی برلب داشت به "ترانم کر ر " چرای تعرارف مری کررد ،
گفت  :نه  ...نه کام .
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داستان  : )17روز "دینو" در لندن ( ) Dino`s day in London
نوشته  :استفن رابلی ( ) Stephen Rabley

"تررامی گرانررت" یر

راننررده تاکسرری در شررهر لنرردن اسررت کرره برررای شرررکت

تاکسیرانی کار می کند  .یکر ز رای

"تامی" بنام "سام" صبح تیلی ز د به ا

تلفن کرد " .سام" گفت  :الو "تامی"  ،آیا می توانی ترود را سراعت  9بره هترل
"ریت " برسانی ؟ "تامی" طواب داد  :بله  ،اما مواوع چیه ؟
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"سام" که در کنار همسر فرزندانش "بیلی" "کتی" در حای صرف صربحانه
بودند  ،توایح داد " :گلوریا برراش" بره لنردن آمرده اسرت " .ترامی" گفرت "
"گلوریا براش" همان بازیگر سینما ؟ شما می تواهید که من راننده اش باشرم ؟
"سام" طواب داد  :رانندش ا که نه  ،من می تواهم که تو با تاکسی ات پسرر 12
ساله اش بنام "دینرو" را در شرهر لنردن بگرردش ببرری چونکره مرادرش درگیرر
کارهای تودش است .

270

"سام" ادامه داد  :در هتل "ریت " یادداشتی به همراه  50یور برایت گذاشته انرد
تا برای "دینو" ترک کنی " .تامی" پرسید  50 :یور بررای یکرر ز یر

بچره ؟

این مقدار پوی زیاد است " .سام" پاسخ داد  :من این را می دانم امرا بایرد کراری
کنی که به "تامی" در اینجا توش بگذرد  .امنا دیر به آنجرا نرر ی ؟ "ترامی"
گفت  :من متوطه هستم  .مطمئن باشید که مثل همیشه ز دترر از موقرع بره آنجرا
می ر م .
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ساعت  45 8دقیقه اسرت "ترامی"  15دقیقره ز دترر در محرل قررار در هترل
"ریت " حاار شده است  .ا به طلوی می مسئوی پذیرش هترل مری ر د ترود
را معرفی می کند  :من از تاکسی تلفنی آمده ام .
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تانمی که پشت می پذیرش ایستاده بود  ،یادداشت پوی را بره ا تحویرل داد .
در یادداشت نوشته شده بود که  :این ا لین سفر "دینو" به لنردن اسرت  ،لطفرا ا
را به این محل ها ببرید  )1 : .قصر "باکینگهام" " )2هار دز"  )3موزه بریتانیا .
"تامی" با تود گفت  :بسیار توب  ،اما حاال که من  15دقیقه ز دترر آمرده ام ،
آیا "دینو" حاار شده است یا نه ؟  ...در این موقع چشمش بره پسرری افتراد کره
ر ی صندلی نشسته بود  .پ

از ا پرسید  :سر م  ،شرما "دینرو" هسرتید ؟ پسرر

طواب داد  :بله  ،تودم هستم  .آیا شما راننرده ای هسرتید کره از تاکسری تلفنری
آمده است ؟ "تامی" در طوابش گفت  :بله  .در این موقرع پسرر از صرندلی بلنرد
شد گفت  :بسیار توب  ،بیا بر یم .
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"تامی" قبل از هرطرا بره ررف قصرر "باکینگهرام" یعنری قصرر ملکره انگلسرتان
حرکت کرد

قتی بره آنجرا رسرید  ،تاکسری را نگهداشرت " :دینرو" پرسرید :

چکار می کنید ؟ من قصد تماشای این قصر کهنه را ندارم " .تامی" نگاهی به ا
انداتت  :اما من  ....سپ

ا سفارش "سام" را بیاد آ رد " :باید کاری کنی کره

به ا در اینجا توش بگذرد" .پ

ادامه داد  :باشه "دینو"  ...حاال د سرت داری

شما را به کجا ببرم ؟
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چند دقیقه بعد " ،تامی" مجددا تاکسی را نگهداشت گفت  :همینجا توبره ؟
"دینو" طواب داد  :بله  ،بسیار توبه ؛ حاال لطفا  20یور به من بدهید " .ترامی"
گفت  :اما من فکر می کنم که مادرت  . .....پسر مجددا درتواسرتش را تکررار
کرد  :من حاال  20یور می تواهم " .تامی" پولی را که تواسته بود به ا داد .
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سررپ

در ن تاکسرری نشسررت منتظررر مانررد تررا اینکرره سرره سرراعت بعررد "دینررو"

برگشت.
"تامی" از ا پرسید  :حاال گرسرنه نیسرتی ؟ "دینرو" طرواب داد  :چررا  ،تیلری
گرسنه شده ام " .تامی" تاکسی را به رف "هار دز" هردایت کررد
آنجا رسیدند  ،گفت  :در اینجرا یر

قتری بره

رسرتوران بسریار تروب هسرت " .دینرو"

گفت  :من د ست ندارم که چی ی در اینجا بخورم  .مرن مرایلم کره نهرارم را در
طای دیگری میل کنم " .تامی" پرسید  :کجا؟

به دنبای آن نگاهش را به سرتاسر تیابان چرتاند .
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"دینو" پ

از دریافت  20یور ی دیگر به رف مغازه "بیب برگرر" رفرت  .ا

در آنجا  4لیوان شیر موز مقدار زیادی توراکی سفارش داد امرا "ترامی" نهرار
تود را در تاکسی میل نمود " .تامی" با تودش فکرر کررد  :بیسرت یرور فقرط
برای نهار ؟! من با این مقدار پوی می توانم غذای یر

هفتره ام را بخررم  .پر

درحالیکه بقیه ساند یچش را می تورد  ،نگاهی به بیر ن ماشین انداتت .

ساعتی بعد "دینو" از رستوران تارک شد .
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"تامی" با تودش گفت " حتما به ا تیلی توش گذشرته اسرت لرذا از "دینرو"
پرسید  :آیا دلت می تواهد که به موزه ملی بریتانیا بر یم ؟ "دینو" در طروابش
سررری تکرران داد گفررت  :بسرریار ترروب " .تررامی" نگرراهی برره ا انررداتت
درحالیکه توشحای می نمود  ،گفت  :یعنی موافقی ؟ سپ

تاکسی را به ررف

موزه هردایت کررد در آنجرا  10یرور باقیمانرده را نیر بره ا داد " .دینرو" برا
راایت گفرت  :متشرکرم  .لطفرا کمری همینجرا منتظررم بمانیرد  .ا ب فاصرله از
تاکسی پیاده گردید کمی د رتر ارد سینمایی شد که کنار موزه قرار داشت .

"دینو" ساعت  15 4دقیقره از سرینما ترارک گردیرد درحالیکره "ترامی" هنروز
داتل تاکسی نشسته بود از دیر کردن پسر طوان بسیار عصبانی می نمود  .پ
از ا پرسید  :حاال قصد داری به کجا بر یم ؟ "دینو" پاسخ داد  :مرن فکرر مری
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کنم که بهتر است به هتل "ریت " برگرردیم چونکره مرن تیلری تسرته شرده ام
قصد دارم قبل از توردن شام ی

د ش بگیرم " .ترامی" آهسرته گفرت  :بسریار

توب  .مجددا ماشین را ر شن کرد .
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آنها رت

ساعت  30 4دقیقه طلو هتل توقف کردند " .ترامی" گفرت  :تروب

دیگه رسیدیم  .ب فاصله درب ماشین را برای "دینو" گشود " .ترامی" در ایرن
موقع چشمش به تانم بسیار زیبایی افتاد که کت بسیار گرانقیمتی پوشریده برود .
ا قدم زنان از هتل تارک شد نگاهی به "تامی" انداتت " .تامی" برا ترودش
گفت  :من این زن را می شناسم تا آنجا که بخا رم می آید  ،ا باید "گلوریرا
براش" باشد .
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"گلوریررا" از ا پرسررید  :آیررا شررما همرران راننررده تاکسرری سررر ی

هسررتید ؟

"تامی" پاسخ داد " بله  ،درسته  .هنرمند مشهور سرینما ادامره داد  :لطفرا همرراه
من بیایید .

ا قدم زنان به داتل هتل برگشت  .در اینجا بود که "تامی" چشرمش بره پسرری
افتاد که در سالن هتل بر ر ی صرندلی نشسرته برود بسریار غمگرین مری نمرود .
تانم هنرپیشه
گفت  :این "دینو" است که قرار بود در شهر به گردش ببری " .تامی" که توان
صحبت کردن نداشت با لکنت زبان گفت  :اما  ...اما . ...
"گلوریا" ادامه داد  :من از کار شما تیلی تیلی عصبانی هستم .
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"تامی" نگاهش را ابتدا به رف آن پسرر سرپ

مجرددا بره سرمت "گلوریرا"

چرتاند گفت  :امرا ایرن کره "دینرو" نیسرت " .گلوریرا" طرواب داد  :آقرای
محترم  ،یعنی من پسر تودم را نمی شناسم ؟ حاال بگو با  50یور ی مرن چکرار
کردی ؟
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صورت "تامی" مثل گچ سفید شده برود  .ا نگراهی بره ترارک هترل انرداتت ،
تاکسی اش در طاایکه پار

کرده بود  ،قرار داشت اما هیچ ایری از پسری کره

تود را "دینو" معرفی کرده بود در آنجا به چشم نمی تورد .
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حاال تقریبا ساعت  5عصر بود "سام" راری
می کرد  .ا

"ترامی" در تانره اش اسرتراحت

همسرش در حای توردن چای بودند که درب باز شد پسرشران

"بیلی" قدم به داتل تانه گذاشت " .سام" ر به ا کرد گفت  :س م پسررم
 ،مدرسه چطور بود ؟

"بیلی" درحالیکره تیلری سررحای شرادمان بنظرر مری

رسید  ،پاسخ داد  :س م پدر  ،امر ز تیلی تیلی توش گذشت  ،متشکرم .
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داستان  : )18درّه ماه آبی ( ) Blue moon valley
نوشته  :استفن رابلی ( ) Stephen Rabley

"دره ماه آبی" اسم ی

دهکده است که "لی سان" برا مرادر بر رگش در آنجرا

زندگی می کنند .
ا از زندگی در ر ستا تیلی راای توشحای مری باشرد لریکن مرادر بر رگ
"لی سان" تیلی پیر مریض است  .مادر ب رگ دیگر توان کار کردن نردارد
آنها بسختی پولی برای ه ینه زندگی شان بدسرت مری آ رنرد ترا اینکره یکرر ز
آفتابی بهار  ،مادر ب رگ به نوه اش گفرت  :دتتررم اینجرا بنشرین  ،مری ترواهم
مطلبی را با تو درمیان بگذارم .
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"لی سان" پرسید  :چه مطلبی مادر ب رگ ؟
مادر ب رگ درحالیکه چشمهایش نگران تسرته بودنرد  ،ادامره داد  :بیرا ایرن
نامه را بخوان .
من آنرا برای عمویت در شهر نوشته ام می تواهم که تو به آنجا بر ی برا ا
صحبت کنی .
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"لی سان" نامه را گرفت آنرا تواند سپ

ر به مادر ب رگش کررد گفرت :

اما  ...تو از عمویم تواهش کرده ای که شغلی به مرن بدهرد  ...آن هرم در یر
سیر

؟!

پیر زن پاسخ داد  :بله  ،همینطوره .
"لی سان" مادر ب رگ مدتی را با هرم گفتگرو کردنرد  .ا نمری تواسرت کره
دهکده "ماه آبی" را تر

کند پ

به مرادر بر رگش گفرت  :اینجرا تانر مرن

است .
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پیر زن طواب داد  :هر بچه ای باید یکر ز تانه اش را تر

کند  .تو دیگر بچره

نیستی حاال دتتر طوانی شده ای  .من د ست دارم که تو مستقل باشی " .لری
سان" نگاهش را به کف اتاق انداتت گفرت  :باشره مرادر بر رگ  .ا د ر ز
بعد دهکده را به قصد شهر تر

کرد .

دتتر طوان می بایست راهی والنی را ری کنرد  .ا پروی کرافی نداشرت پر
پیاده براه افتاد .
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"لی سان" در راه بسیاری از کوه ها  ،درتتان  ،م ارع باغ ها را مشاهده کررد .
ا ر زها را با پای پیاده ی ریق می کرد از آب سرد چشمه ها می آشامید
شب ها را زیر سقف آسمان پر ستاره می توابید تا اینکه پر

از  8ر ز بره شرهر

رسید  .ا راف شرهر را دیرواری بلنرد احا ره کررده برود د عردد شریر سرنگی
ب رگ در د

رف در ازه شهر قرار داشتند  .صدها نفر از مردم شرهر از یکسرو

به سمت دیگر در حای حرکت طنب طوش به چشم می توردند .
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ا از پیر مردی پرسید  :ببخشید آقا  ،شما این آدر

را می شناسید ؟ سپ

مادر ب رگش را به پیر مرد نشان داد  .مرد نگراهی بره آدر
شما دنبای سیر

نامر

انرداتت گفرت :

شهر می گردید ؟ محل آن بسریار سراده سرر راسرت اسرت .

باید این تیابان را تا انتها بر ی سپ
 10دقیقه بعد به سیر

به سمت چپ بپیچی " .لی سان" براه افتاد

رسید  .عمویش از دیدن ا بسریار توشرحای شرد برا

ر ای گشاده گفت  :بله البته  ،شما می توانید در سیر

حاال همراه من بیا .
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با ما کار کنید .

آنها به پشت چادر سیر

رفتند  .در آنجا تعداد زیادی قف

بر رگ دیرده مری

شدند  .عمو به ا گفت  :کار ما اینجاست  .تو می تروانی در نگهرداری شسرتن
حیوانات به ما کم

کنی  .سپ

با لبخندی ادامه داد  :همینطرور مری تروانی بره

آنها غذا بدهی  .تو فکر می کنی که از عهده ظایفت بر می آیی ؟ "لری سران"
نگاهی به حیوانات انداتت  .در آنجا تعدادی میمون  ،ببرر  ،فیرل  ،اسرب شریر
بچشم می توردند  .ا مجددا نگاهش را به عمویش د تت گفت  :بلره عمرو
طان  ،می توانم .
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"لی سان" به مدت سه ماه در آنجا بسختی کار کرد  .ا هر هفتره نامره ای بررای
مادر ب رگش می نوشت درحالیکه از زنردگیش در سریر

رااری نبرود  ،در

نامه هایش اظهار شادمانی رارایتمندی مری کررد  .ا همیشره برا تنهرا د سرت
صمیمیش "چوچو" که ی

ترر

پانردا برود  ،درد دی مری کررد بره ا مری

گفت  :من تیلی دلم می تواهد که به تانه برگردم  .یکر ز عمرو بره ا

عرش

رسانید که فردا قرار است امپرا رور بره آنجرا بیایرد  .مرن مری ترواهم کره تمرام
حیوانات کام تمی باشند  .فهمیدی ؟ "لی سان" گفت  :بله  ،البته .
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صبح ر ز بعد " ،لی سان" در حای غذا دادن بره ببرهرا برود کره ناگهران صردای
عمویش بلند شد که تطاب به کسی مری گفرت  :ترو بایرد شرغل دیگرری بررای
تودت دست پا کنی  .دتتر طوان پرده قرم

بلند سیر

را کنرار زد دیرد

که عمویش با دتتر طوانی که "یو مای" نرام دارد  ،صرحبت مری کنرد  .ا "یرو
مای" را که سوار کار زن سیر

بود  ،بخوبی می شناتت .

293

"یو مای" در طوابش گفت  :بسیار توب  ،من همین امر ز اینجرا را ترر
کنم  ،تدا حافظ شما  .عمو پ
سوار کار مرد سیر

مری

از تارک شدن "یو مای" نگاهی به "یرو چری"

انداتت پرسید  :حاال باید چکار کنیم ؟

عمو چشمهایش در همین لحظه به "لی سان" افتاد گفت  :آه بله " ...لی سران"
 ،ا می تواند امر ز عصر به شما کم

کند " .یوچی" با تنده گفت  :چره ؟ ...

ا نمی تواند کارهای الزمه را در یکر ز بیراموزد  .عمروی "لری سران" پرسرید :
شما راه حل بهتری سراغ دارید ؟ "یوچی" در طواب پاسخی نداد  .دقلیقی بعرد
" ،لی سان" مشغوی پوشیدن لبا

های سیر
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"یو مای" شد .

امپرا ور عصر آنر ز ساعت  7ارد سیر

شد  .ا لبا

های زیبرایی زریرن برر

تن داشت  .امپراتور با متانت بر ر ی مبلی نشست مشغوی تماشای برنامره هرای
سیر

گردید در پایان برنامه ها نی به عموی "لی سان" گفت  :دتتر طروانی

که بعنوان سوارکار طدید آ رده ایرد  ،کیسرت ؟

قتری در طرواب شرنید کره

اسمش "لی سان" است  ،لبخندی بر لب آ رد گفت  :ا دتترر بسریار طروانی
است اما کارش را بخروبی انجرام مری دهرد  .عمروی "لری سران" برا توشرحالی
تعظیمی کرد گفت  :ا ه  ،تیلی متشکرم امپرا ور .
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"لی سان" بعد از آنر ز دیگر برای تمی کردن قف
 .ا هر ر ز به "یو چی" در کارها کم
کم کم دلباتته سوارکار مرد سریر
اغلب با همدیگر برای قدم زدن به پار
سیر

های حیوانات گماشته نشرد

می کرد اما این تمرام مراطرا نبرود  .ا
شرد  .آنهرا پر

از کسرب اطرازه از عمرو

ب رگی می رفتند که در ن دیکی محرل

در کنار قصر امپراتور قرار داشت  .تا اینکه در یکی از ر زهای زیبرای

ماه اکتبر (مهر) " ،یو چی" ر به "لی سان" کرد گفت  :از اینکه با شرما آشرنا
شده ام  ،تیلی توشحالم از شما تقااا می کنم که با من ازد اک کنی .
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"لی سان" نمی دانست که چگونه بایرد پاسرخ ا را بدهرد  .ا تیلری دلرش مری
تواست که همسر "یو چی" بشود اما اص دلش نمی تواست که بررای همیشره
در شهر زندگی کند  .ا می تواسرت کره زنردگی ترود را در "دره مراه آبری"
ادامه دهرد بنرابراین همره اینهرا را بررای "یرو چری" تواریح داد درحالیکره بره
چشمهایش می نگریست  ،گفت  :من مطمئنم کره مری تروانی منطرور مررا در
کنی " .یو چی" سرش را ب یر انداتت پاسخ داد  :من علت ایرن تصرمیمت را
بدرستی نمی فهمم چونکه محل زندگی من در شهر است پ

اطرازه برده ترا در

این باره کمی فکر کنم لی ما می توانیم فردا مجددا با همدیگر صحبت کنیم .
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آن شب برای "لی سان" تیلی والنی بنظر می رسید بطوریکره اصر نتوانسرت
بخوابد .
پ

به دیدن د ست قدیمی اش "چوچو" رفت از پاندا پرسید  :ا ه  ،ترو فکرر

می کنی که ا چه طوابی را فردا به مرن تواهرد داد ؟ آیرا مرن تصرمیم درسرتی
گرفته ام ؟ من ا را د ست دارم اما اصر نمری ترواهم کره بقیره زنردگیم را در
شهر بگذرانم  .من از طاهای شلوغ توشم نمی آید د سرت دارم کره زنردگی
آرامی را در ر ستای محل تولدم بگذرانم " .چوچرو" برا چشرم هرای درشرت
قهوه ایش همچنان به "لی سان" می نگریست لی نمی توانست چی ی بگوید .
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صبح ز د ر ز بعد " ،یو چی" توانست "لی سان" را در کنار قف

پانردا بیابرد

به ا بگوید که  :لطفا همراه من بیایید  .آنها با همدیگر بره م قرات عمروی "لری
سان" رفتند .

"یو چی" می تواست تا درتواسرت ترود را بررایش عنروان کنرد  .ا در آنجرا
گفت که  :ما قصد داریم تا با همردیگر ازد اک کنریم امرا ایرن تمرام صرحبت مرا
نیست چونکه ما هر د می تواهیم که سیر
که به ر ستای "ماه آبی" بر یم از این پ

را تر

کنریم زیررا مری ترواهیم

در آنجا کشا رزی کنیم .

"لرری سرران" بررا شررادمانی گفررت  :ا ه "یررو چرری"  ،مررن از ایررن تصررمیمت تیلرری
توشحای شدم .
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"لی سان" "یو چی" ی

هفته بعد شهر را به قصد ر ستا ترر

مری کردنرد .

تمامی د ستانشان قبل از رفتن با آنها تداحافظی آرز ی توشربختی کردنرد .
در آترین لحظات  ،چهار مرد ارد آنجا شدند  .آنها طعبره ب رگری را برا ترود
حمل می نمودند " .لی سان" پرسید :این طعبه چیه ؟ عمویش در طواب گفت :
این هدیه ای از رف من تمامی د ستانت است پ

لطفا آنرا باز کنیرد " .لری

سان" ب فاصله طعبه را گشود لی با دیدن آنچره در داترل طعبره مشراهده مری
کرد درحالیکه از توشحالی در پوست ترود نمری گنجیرد  ،گفرت  :ا ه عمرو ،
متشکرم  ،متشکرم .
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داستان " : )19مارسل" و ستارۀ سپید ( Marcel and the white

) star
نوشته  :استفن رابلی ( ) Stephen Rabley

"مارسل" ی

موش فرانسوی است که در ن قایقی زیبا در پاری

زندگی مری

کند  .محل زندگی ا در زیر کف آشپ تانه قایق است  .ا از توانردن کتراب ،
رفتن به رستوران تماشای فریلم هرای قردیمی تیلری لرذت مری بررد  .همچنرین
ع قه زیادی به دیدن نمایش هرای اپُررا دارد  .یکرر ز در مراه ژ ارن (تررداد) ،
مارسل تواندن ی

کتاب پرماطرا را به پایان می برد سپ

برای صررف شرام

به م قات تعردادی از د سرتانش مری ر د کره در ایسرتگاه مترر "مروزه لرو ر"
زندگی می کنند .
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"مارسل" بعد از صرف شام در محل ایستگاه به انتظار ایستاده اسرت  .ا د مررد
را می بیند که در کنارش حضور یافته اند  .مردی که قرد بلنردی دارد در حرای
مطالعره مجلره اسرت  ،مری گویرد  :اینجرا را ببرین  ،ا اینجاسرت  ،د شری ه "زازا
د پونت" همان هنرمند تواننده اپُرا با انگشتر الما

ی

میلیون پوندیش کره

"ستاره سپید" نامیده می شود  .مرد کوتاه قامت نگراهی بره عکر
انداتت با لبخند گفت  :یعنی آن انگشتر الما
امشب کارش را می سل یم.
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داترل مجلره

زیبا اینجاسرت ؟ ادامره داد :

"مارسل" درحالیکه دهانش از تعجب بازمانده بود  ،با تود گفرت  :چری ؟ آنهرا
می تواهند که دستبند الما

"زازا د پونت" را بدزدند ؟ "مارسل" غرر ب د

هفت قبل در نمایش ا ُپرا را بخا ر آ رد که "زازا" لبرا
پوشیده بود .
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زیبرایی بره رنرب سرب

ا همراه با موسیقی به تواندن آ از می پرداترت انگشرتری زیبرای المرا

در

دستش می درتشید " .مارسل" با تود گفت  :نه  ،آنها نبایرد آنررا بدزدنرد  .در
همین لحظه قطار در ایستگاه متوقف شد آن د مررد سروار شردند " .مارسرل"
هم لبه ک هش را کمی پااین آ رد به تعقیب آنها پرداتت .

ساعتی بعد آنها در ایستگاه "المات" پیراده شردند  .صردها نفرر کره در ایسرتگاه
ازدحام کرده بودند  ،سبب شدند ترا "مارسرل" آنرد نفرر را گرم کنرد لری در
همین لحظه چشمش به موش پیری افتاد از ا پرسید  :تیلی ببخشید  ،شما مری
دانید که "زازا د پونت" کجا زندگی می کند ؟  ....اما درست در همین موقع ا
توانست تانه مورد نظرش را ببیند لی دیگرر تیلری دیرر شرده برود چرون "زازا
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د پونت" داشت با تلفن از پلی
انگشتر الما

کمر

مری تواسرت  :بلره  ...د مررد  ...آنهرا

مرا دزدیدند .

"مارسل" به ناگهان صدای استارت اترومبیلی را شرنید برا ترود اندیشرید  :ایرن
صدا از کجا به گوش مری رسرد ؟ ا تمرام ا رراف را ترا انتهرای تیابران از نظرر
گذرانید زیر لب زم مه کرد  :من مطمئنم که همان دزدها هستند کره حراال در
حای سرقت ی

اتومبیل هم می باشند  .ا ب فاصله سرتاسر باغ حیاط تانره را

د ید به ررف پرااین تیابران برراه افتراد در آتررین لحظره توانسرت پر
اتومبیل را ببیند  .پ

ن دی

ن دیکتر شد .
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ا به تودش قوت قلب می داد می گفت  :تو می توانی  .پ

برا تمرام تروانش

به رف اتومبیل تی برداشت .
بدین ترتیب ا در آترین لحظره توانسرت ترود را برر ر ی سرپر عقرب اتومبیرل
برساند .

ی لحظاتی نف

نف

می زد با تود اندیشید  :تروب  ..امرا بعرد چره اتفراقی

تواهد افتاد ؟
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اتومبیل دزدها با سرعت حرکت می کرد لی صدای آنرد از داترل ماشرین بره
گوش می رسید  :آنها مدام می تندیدند با هم گفتگو می کردنرد " .مارسرل"
تیلی تیلی عصبانی بود  .بعد از نیم ساعت  ،اتومبیل در کنار یر
کرد .
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کافره توقرف

دیر قت بود کافه ساکت آرام بنظر می رسید زنی در گوشره ای از سرالن
نشسته بود که دزدها به رفش رفتند بر ر ی صندلی های کنار می ش نشستند.
"مارسل" با چابکی تود را به زیر می شان رسانید به دقت گروش فررا داد  .زن
پرسید  :آیا موفق شدید ؟ مرد قد بلند طعب کوچکی را از طیب ژاکتش بیرر ن
آ رد درب آنرا گشود .
ا ر به زن کرد گفت  :تماشا کنید  .زن با دیدن آنچه در داتل طعبره برود برا
تعجب گفت  :آه  ،چه الما

زیبرایی " .مارسرل" فکرر کررد  :ایرن بایرد همران

انگشتری باشد حاال موقعش فرا رسیده است .
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"مارسل" بناگهان با تمام ز رش قسمتی از پای مررد قرد بلنرد را بدنردان گرفرت
بطوریکه مرد نگون بخت از درد ناله کررد  :آی ی ی  ...طعبره حرا ی المرا
"سررتاره سررپید" از دسررتش افترراد برره گوشرره ای از کافرره پرترراب شررد  .یکرری از
پیشررخدمت هررا آنرررا دیررد پرسررید  :ا ن چیرره کرره ر ی کررف سررالن افترراده ؟
پیشخدمت دیگری پاسخ داد  :من نمی دانم  .ا سپ
داد  :ا ه  ...ا ن ممکنه اقعا ی

الما

با تعجرب ب فاصرله ادامره

باشه !!  ...لی هنوز حرفش تمرام نشرده

بود که "مارسل" وی اتاق را پیمود تود را به الما

رسانید .

ا سریعا انگشتر گرانبها را بد ر گردنش انداتت با سرعت هر چه تمام ترر بره
رف درب کافه د ید تا آنجا را تر

کند .
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دزدها دنبالش د یدند اما می ها صندلی هایی که در ا رافشان قرار داشتند مانع
رسیدن آنها به "مارسل" شدند  .پیر مردی که در کافه نشسته برود  ،گفرت  :چره
اتفاقی افتاده ؟ همسرش با بی تفا تی طواب داد  :نمی دانرم  ...هریچک

نمری

تواند طوان های این د ره زمانه را بشناسد از کارهایشان سر در بیا رد  .دزد
را بگیرید  .مرد قد کوتراه هرم داد زد :

قد بلند فریاد کشید  :آن موش بدطن

درب کافه را ببندید  .لی دیگرر تیلری دیرر شرده برود زیررا "مارسرل" از کافره
تارک شده پشت سرش را هم نگاه نکرد .

"مارسل" پ

از دقایقی که بد ن توقف می د ید  ،نف

ای ایستاد نگاهی به ا راف انداتت  .هیچک
نمی دانست که حاال در کجاسرت ؟ پر
گرداند  .تا اینکه چشمش به یر

نف

زنران در گوشره

ا را تعقیرب نمری کررد امرا ا

نگراهش را بره سرمت چرپ راسرت

کلیسرای بر رگ سرفید رنرب افتراد آنررا

شناتت .
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ا با تود گفت  :آه  ...این باید کلیسای "ساکره کوایور" باشد حراال مرن مری
دانم که در کجا هستم  .دیر قت شب بود هیچ قطاری در ایستگاه متر دیرده
نمی شد اما "مارسل" تستگی اش را فراموش کرده بود  .ا به رف تان "زازا
د پونت" براه افتاد

قتی به آنجا رسید که تانم هنرمند در بستر آرمیده بود .
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"مارسل" به پنجرش اتاق "زازا" ن دی
که بر ر ی آن تعداد زیادی عک

شد  .ی

می در کنار پنجره قرار داشت

 ،طعبه ها شیشه های عطر دیده می شدند .
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"مارسل" به داتل اتاق رفت سرتاسر وی آنرا پیمود سپ

از ریرق یکری از

پایه های میر ترود را براال کشرید  .ا قصرد داشرت کره انگشرتری المرا

را از

گردنش تارک ساتته بر ر ی می بگذارد لی هرچه ت ش کرد  ،موفق نشد .

ا با تود اندیشید  :حاال چکار کنم ؟ ناگهان فکری بخا رش رسرید  .از همران
راهی که آمده بود  ،تود را به پااین می رسانید به رف سایر اتاق ها براه افتاد
کمی بعد از درب نیمه بازی ارد حمام شرد  .ا همره طرای حمرام را ارسری
کرد تا اینکه صابونی را در ن ظرف صدف مانندی مشاهده کرد  .لحظراتی بعرد
تود را بر باالی قالب صابون کشانید ا راف انگشتر را بر ر ی صابون مالیرد .
ا امید ارانه چشم هایش را ر ی هم گذاشت مجددا سعی کررد ترا انگشرتری
را از گردنش تارک نماید سرانجام انگشتری الما
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را بسختی بیر ن آ رد .

صبح فردا "زازا" از تواب برتاست لحظاتی بعد برا کمرای تعجرب انگشرتری
الماسش را بر ر ی می اتاقش بین د شیشه عطر پیدا کرد با ترود گفرت  :امرا
 ...من نمی فهمم  ...هیچ دزدی اموای برده شده را د باره برنمی گرداند  ...حراال
چطور شد که  . ....ا نگاهی د باره به انگشتر سپ

نگاهی به چهره ترود در

آاینه انداتت  .آیار تعجب بخوبی در چهره اش دیده می شرد کره برا ترود مری
گفت  :چرا انگشتر بوی صابون مری دهرد  .ا لحظراتی بعرد تلفرن را برداشرت
تمامی ماطرا را به پلی

ا

ع داد .

ر ز بعد  ،ماطرای سرقت انگشتری الما

در تمامی ر زنامه ها چاپ شده بود .

در صفحه ا ی یکی از ر زنامه ها چنین به چشم می تورد  :انگشتر یر

میلیرون

پوندی هنرمند اپُرا پیدا شرد  .یکری دیگرر از ر زنامره هرا نوشرته برود  :دزدهرا
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الما

"زازا د پونت" را برگرداندند  .پلی

ها مبهوت مانده از تودشان مری

پرسیدند  :یعنی چه ؟ چطور ممکن است ؟ ر زنامه ها پُر از تصا یری بودند کره
از "زازا" انگشترش "ستاره سپید" برداشته بودند ا را در تانه  ،سالن اپُررا
یا کنار "بُرک ایفیل" نشان می دادند که در همه آنها ی با چهرره ای تنردان بره
رفدارانش لبخند می زد .

"مارسل" هم از کاری که انجام داده بود  ،تیلی توشحای بنظرر مری رسرید  .ا
ر زنامه ای ترید پ
دزدی انگشتر الما

از برگشتن به اتراق مشرغوی مطالعره مطالرب مربروط بره
شد .
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سپ

نگاهی به آینه انداتت تطی باریر

قرمر رنرب را برر ر ی گرردن

تود مشاهده کرد با تود گفت  :عجب شبی برود ! .ا لحظراتی بعرد دسرت
صورتش را شست  ،صبحانه اش را میل کرد پنجره را گشود  .صربحی گررم
زیبا احسا

می شد " .مارسل" نگاهی بره آسرمان آبری انرداتت لبخنردی برر

لبانش نشست  .ا با تود زم مه کرد  :حاال ببینم امر ز چه باید بکنم .
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