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 باران

 سامرست موآم

 شراگن هواک

 

 .  پس از بیدار شدن خشکی را در برابرشان ببینندمسافران تقریبا وقت خواب بود و انتظار می رفت فردا صبح  

 صورت فلکی معروف به  پیپش را روشن کرد، پشتش را به نرده تکیه داد و نگاه جستجو گرش را برای دیدن( دکتر مک فیل)

او پس از دو سال عمری که در جبهه سر کرده و بعد از برداشتن زخمی که درماانش   .شب ساختمتوجه آسمان ( چلیپا)

پایتخات )(( آپیاا)خیلی بیش از آن چه بایست طوالنی شده بود، خوشحال بود که حد اقل دوازده مااه آیناده زنادگیش را در 

خواهد برد و همین فکر رضایت خاطر او از سفر  به سر )(مترجم -واقع در اقیانوس آرام  )ساموآ(کشور مستقلی است به نام 

   .کنونیش را در پی داشت

شب قبل مجلس رقصی ترتیب  ،از کشتی پیاده می شدند، به همین بهانه( پاگو پاگو)تعدادی از مسافران در روز بعد در بندر 

ولی حااال در دیار وقات .  نداز بوده ساعتها از آن برنامه می گذشت، صدای پیانو هنوز در گوش او طنین اکد و اینک شداده 

 .   به نظر می رسیددیگر عرشه تقریبا خالی و ساکت  ،شب

او به همسرش . مشغول گفتگو بود( هادیویدسن )نشسته و با بر نیمکتی در فاصله کمی از خود، همسرش را می دید که 

دید که موهای او کامال قرمز رنگ است و می شد وقتی کالهش را برداشت .  نزدیک شد و در کنار او زیر تابش نور نشست

در میانه سرش لکه تاسی و پوست سرخ رنگ و کک مکی سر که معموال با موهای قرمز رنگ همراه است جلب توجه می 

او باا لهجاه ای  گفتاارشخصیتی داشت دقیق و ایراد جویانه و . صورتی باریکدکتر مردی بود چهل ساله، الغر اندام با . دنک

 . و صدائی آرام و آهسته ادا می شداسکاتلندی 

میتی ایجاد شده بود که بیشتر زائیده قرابت و یبین خانواده مک فیل و دیویدسن که میسیونر بودند در طول سفر دریائی صم

را در اتاا  با آدمهائی باود کاه شاب و روزشاان  نقطه نظر مشترک آنان عدم موافقتشان.  همنشینی بود تا وحدت سلیقه

   .مال دخانیات سر کرده و به بازی پوکر، بریج و یا نوشیدن مشروب می گذراندندمخصوص استع

خانم مک فیل از اندیشیدن به این که دیویدسن ها از میان مسافران کشتی تنها او و شوهرش را برای همنشینی انتخااب 

 –نمی شد او را احمق پنداشت  ولی به هیچ وجه -می کرد و حتی دکتر  که آدم محجوبی بود کرده بودند احساس افتخار 

نیز به نحوی نیمه خود آگاهانه در این احساس با همسرش شریک بود و فقط به دلیل داشتن ذهنیتای خارده گیار باود کاه 

  .شبها در کابینشان به خود اجازه ایراد گیری را می داد

اگر به خاطر همراهی با ما می گفت دیویدسن خانم ":خانم مک فیل همان طور که داشت لباسش را عوض می کرد گفت 

می گفت ماا در ایان کشاتی تنهاا آدمهاائی هساتیم کاه .  ندنکبنبود واقعا نمی دانستند چطور باید تحمل این مسافرت را 

 ".برایشان قائل به اهمیتند

 ".دخرج زینت آالت شب نشینی را هم پرداخت کن دناکه بتو دغ دینی موجودی باشفکر نمی کردم یک مبل  "-

اصال خوشایند نیست که با  شانبرای.   کامال می فهمم که منظور خانم دیویدسن چیستبگذریم، .  که زینت آالت نبودآنها "-

 ".دنوهمه آدمهای ناهنجار در اتا  استعمال دخانیات قاطی شآن 

 "!نبود کناره جو و سخت گیرقدر آن ن که ابنیان گزار مذهبش":دکتر مک فیل با خنده کوتاهی در پاسخ گفت 

تو هیچ وقت خوبیهای دیگران را در نظار نمای .  به شوخی نگیری را خواسته ام که دین و مذهب و،بارها و بارها ازت(آلک)"-

  ".ریوآ

پس از سالهای بسایاری کاه از .  دکتر مک فیل با چشمان آبی کم رنگش نیم نگاهی به همسرش انداخت و پاسخی نداد

.  حرف آخر همسرش را بدون پاسخ بگذاردازدواج آن دو می گذشت دکتر به خوبی پی برده بود که صلح آمیز تر آن است که 

ر روی طبقه باالی تختخواب دراز کشید و به مطالعه قبل از به خواب او که قبل از همسرش جامه اش را عوض کرده بود حاال ب

 .رفتنش پرداخت

نگاه مشتاقانه و حریصی به .  بامداد فردا وقتی به عرشه رفت، متوجه شد که کشتی کامال به خشکی نزدیک شده است

ن تپه های کامال سبز و خرم به نقره ای رنگ به چشم می خورد که در ورای آ زمینروبرویش خط باریکی از . خشکی انداخت

 یدر معرض ددنزدیک تر می شد تقریبا به تدریج درختان نارگیل سر سبز و تناور در ساحل که   .سرعت باال و پائین می رفتند
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و در میانه آنها خانه های اهالی ساموآ ساخته شده از برگهای گیاهان و علوفه و اینجا و آنجا تک و توک ساختمان سفید  بود

 .توجه می کردجلب رنگ کلیسائی کوچک 

جامه سایاهی در بار داشات و از گاردنش زنجیار .  در این هنگام خانم دیویدسن آمد و در کنار او به تماشای ساحل ایستاد

زنی بود با جثه ای کوچاک،  موهاائی باه دیویدسن خانم .  ویزان بود که در انتهای آن صلیبی کوچک تاب می خوردطالئی آ

چشمان آبی برجسته اش از پشت عینک کوچکی  که بر روی بینیش تقریبا .  رنگ قهوه ای تیره که با دقت آراسته شده بود

ند صورت بره دراز و کشیده بود ولی نشاانی از بالهات در آن چهره اش مان.  نامرئی به نظر می رسید جلب توجه می کرد

بلکه بر عکس همیشه کامال تیز و هشیار به نظر می رسید و حرکات سریع و چابکاناه دسات و پاا و دیگار  ،یافت نمی شد

طااف جالب ترین چیز در وجاود او صادایش باود کاه آهنگای بلناد و بادون انع  .اعضایش او را به پرنده ای شبیه می ساخت

 .داشت، مانند برخورد دو قطعه فلز طنین می انداخت و گاهی بسان یک مته پنوماتیک اعصاب گوش را آزار می داد

اینجاا بارای شاما حکام وطنتاان را دارد، ایان طاور  ":یل با لبخند مختصری که به سختی بر لب آورده باود گفات ف دکتر مک

 "نیست؟

فشاان جزایر روبرو جزایر حاصال از آتشمی دانید که . مرجانی تشکیل می شود سرزمین بومی ما از جزایر کم ارتفاع.  نه"-

 ".محدود ده روز دیگر ما به وطنمان می رسی.  است

 "در این قسمتهای دنیا مثل این است که در خیابان مجاور خانه اتان باشید": دکتر با لحنی شوخی آمیز گفت 

خوب، این هم یک نوع تلقی اغرا  آمیز از واقعیت است ولی در دریاهای جنوبی آدمها از فواصل باین خشاکیها برداشات "-

  ".درست باشدبه نحوی بنا بر این تلقی شما هم می تواند . یکسانی ندارند

 . ه کوتاهی کشیدآدکتر مک فیل 

آساان  حاوالی  طوری که مای گویناد کاار کاردن در ایان به. خوشحالم که ساکن اینجا نیستم":خانم دیویدسن ادامه داد 

ه بوجودش و بعدش هم این پایگاه دریائی هست که به هم می ریزد مردم را اوضاع تأثیر رفت و آمدهای کشتیها . نیست

البتاه یکای دو تاا بازرگاان هساتند ولای ماا . یمنادارن نوع مشکالت سر و کاار با ای ماخودمان در بخش .  بومیهاستضرر 

رسیدگی می کنیم که رفتارشان درست باشد و اگر درست نشد عرصه را به نحوی بر ایشان تنگ می کنیم که خودشان 

 ".مجبور به ترک محل شوند

: نگاه خالی از ترحمی به جزیره سبز و خرم پیش رویش انداخت و سپس ادامه داد  ،عینکش را بر روی بینی جا به جا کرده

را به ما نداده اند، هر قادر شاکر گازار قسمت  از این که مأموریت این. بی تقریبا بی نتیجه استغان مذهدر اینجا کار مبل  "

 ".خداوند باشم باز هم کافی نیست

ر زیاد بود و گفاصله جزایر مزبور از یکدی. محل مأموریت دیویدسن ها از چندین جزیره واقع در شمال ساموآ تشکیل می شد

در هنگاام مأموریات رفاتن او همساارش در .  د باا قاایق پااروئی باه آن محلهااا باروداکثارا مجباور مای شاا آقاای دیویدسان

کاه آن زن باا چاه قادرت و  آوردمای یااد دکتر مک فیل وقتی باه .  قرارگاهشان می ماند و امور مأموریتها را ترتیب می داد

 .  قلبش فرو می افتاد ختهکفایتی به اداره امور می پردا

ریازه کااری و رداختن باه او در پ. از محرومیت بومیها سخن می گفتپر حرارت و حاکی از وحشتی  خانم دیویدسن با لحن

می دانید، رسم و رسوم ازدواجشان ": در نخستین روزهای آشنائیشان یک بار گفته بود   .بودمنحصر به فرد گوئی ظرافت 

 .ه به سختی می توانم برایتان توصای  کانمکود که در اولین روزهای اقامتمان با آن مواجه شدیم به حدی شگفت انگیز ب

   ".ولی به خانم مک فیل خواهم گفت و بعد او می تواند برای شما تعری  کند

دوساعته دیده بود  که بر روی صندلیهای عرشه تقریبا بعدا او همسرش را با خانم دیویدسن گرم یک گفتگوی جدی و مهم 

زمزمه آشفته و اضاطراب آمیاز رک بدنی دو سه بار از مقابل آن دو  گذشت، و وقتی به منظور تح. کشتی انجام می یافت

خانم دیویدسن را که به صفیر تند باد کوهستان شباهت داشت شنید و دیده بود که همسر خودش با دهانی بازماناده از 

 .  حیرت و رنگ و روئی مهتابی ظاهرا از آن تجربه هراس آور لذت می برد

سرش آن چه را که شنیده بود مو به مو برایش تعری  کرد تا به حدی ادامه داد که تقریبا از نفس آن شب در کابینشان هم

 .افتاد

خوب، به شما چه گفتم؟ آیا تا به ": صبح روز بعد صدای فریاد هیجان آمیز خانم دیویدسن در گوش دکتر طنین انداخته بود 

گو این که شما  – شخصاحال چیز وحشتناک تری شنیده بودید؟ گمان می کنم حاال متوجه شده باشید که چرا موضوع را 

همراه با این کلمات صورت دکتر را کنجکاوانه و به نحوی نمایشی زیر نظر داشت " .برایتان نقل نکردم -یک پزشک هستید 

 .د تأثیر دلخواهش را بر او گذاشته استتا اطمینان یاب
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حاال می توانید بفهمید وقتی برای اولین بار به آنجا رفتاه باودیم چطاور قلبماان فارو ": در همان حال در ادامه کالمش گفت 

و  ".هم نمی شاد پیادا کاردخوب  باور خواهید کرد اگر بگویم در تمام دهکده حتی یک دختربه سختی حرفم را .  ریخته بود

 .  وی کلمه خوب به روشی کامال فنی تأکید کردر

بومیاان  .من و آقای دیویدسن مطلب را مورد بحث قرار داده و تصمیم گرفتیم اولین کارمان ممنوع کردن رقص بومیان باشد"-

 ".به رقص عالقه جنون آمیزی داشتند

 ".خالفتی نداشتمموقتی من جوان بودم با رقصیدن ": دکتر مک فیل گفت 

فکر نمی کنم واقعا مشکلی . قبل وقتی از خانم مک فیل درخواست کردی دوری با هم بزنید، نظر تان را حدس زدمشب "-

در عین حال وقتی همسرتان تقاضای شما را رد کرد احساس آرامشی به من دسات . باشد اگر مردی با زن خودش برقصد

 ".در شرایط موجود همان بهتر که ما به حال خودمان بمانیم.  داد

 "در چه شرایطی؟"-

در عاوض دنبالاه مطلاب . خانم دیویدسن نگاه تندی از پشت عینک پنسی به دکتر انداخت ولی پاسخی به سئوال او ناداد

مای گویاد نمای کاه گرچه باید بگویم با نظر آقای دیویدسان . در میان سفید پوستان وضع فر  می کند": قبلیش را گرفت 

و اماا .  ماوافقم د،رقصابه ای بایستد و ناظر آن باشد که زنش در آغاوش مارد دیگاری در گوش چطور مردی می تواند دفهم

رقص بومیها داستان دیگری است، چرا که نه تنهاا باه  ولی.   خودم، از زمانی که ازدواج کرده ام هرگز با کسی نرقصیده ام

به هر حال خادا را  .   سو  می دهدبلکه افراد را به طرز مشخصی به مراحل غیر اخالقی  ،خودی خود خالف اخال  است

شکر که توانستیم آن را منسوخ کنیم و تصور می کنم کامال حق دارم  اگر ادعا کنم  که مدت هشت سال است در ناحیه ما 

 ".هیچ کس نرقصیده است

س باه کشتی چرخش تندی کارد و ساپ. در آن لحظه کشتی به دهانه بندر رسید و خانم مک فیل نیز به آن دو نفر پیوست

 .  آرامی وارد بندر شد

در جوانب .  گیردبندر بزرگی بود، طول متکی به خشکی آن به حدی زیاد بود که یک ناوگان جنگی می توانست در آن پهلو ب

خاناه  ،نزدیاک باه مادخل بنادر. ی مرتفعی بود با شیب زیاد که همگی پوششی از سابزه و گیااه داشاتمختل  آن تپه ها

پرچم نوار و ستاره آمریکاا بار میلاه . فرماندار به چشم می خورد که در آن ساعت در معرض وزش نسیمی از جانب دریا بود

آنها از مقابل دو سه خانه ویالئی ترو تمیز گذشته به اسکله ای وارد شدند که پر از . و جلب نظر می کردبود بلندی آویخته 

 . انبار بود

نان به آیق دو دگله ای که با فاصله دویست سیصد یارد مجاور کشتی در ساحل مهار شده و برای بردن خانم دیویدسن به قا

 .  آپیا آماده بود اشاره کرد

برخی . گرد آمده بوداز نقاط مختل  جزیره در آن اطراف جمعیتی از بومیان پر سرو صدا، با چهره هائی مشتا  و خوش خلق 

می رفتند در آنجاا  استرالیا( سیدنی)رخی دیگر برای انجام خرید و فروش با مسافرانی که به از آنان به انگیزه کنجکاوی و ب

، گردنبندهائی از صدف یا دندان کوساه، (تاپا)این گروه اخیر  آناناس، خوشه های بزرگی از موز، جامه های محلی   . بودند

ملوانهای آمریکائی تر و تمیز با صورتهای .  اه داشتندو ماکتهائی از قایقهای جنگی برای فروش به همر( کاوا)ظرف و ظروف 

بعالوه اینجا و آنجا گروه های کوچکی از  ،اصالح شده و قیافه ئی کامال خودمانی بین فروشندگان پرسه می زدند به خوبی

 . مأمورین اداری نیز در میان جمعیت دیده می شدند

. بودنادازدحاام سارگرم رده شدن لوازم و چمدانهایشان به تماشاای خانواده مک فیل و دیویدسن ضمن انتظار برای پائین آو

و بیمااری یااز رناج مای بردناد، زخمهائی بد شاکل و دردنااک ناشای از دکتر مک فیل متوجه پسران جوانی بود که غالبا از 

نوعی بیماری پوستی که موجب بزرگی ) مواردی از بیماری داء الفیل به هنگامی که برای نخستین بار نگاه تجربه دیده اش 

برخورد که چگونه انسانهای مبتال به را وامی داشت تا بازوئی (مترجم –بیش از حد تناسب در بعضی اعضای بدن می شود 

ن بومی را پارچه پوشش مردان و زنا. حجیم و سنگین و یا پائی کوه پیکر را با خود بکشند، اشک در چشمانش حلقه بست

 .  می نامیدند (الواالوا)نخی نقش و نگار داری تشکیل می داد که به دور کمر بسته می شد و به زبان محلی آن را 

. قای دیویدسن معتقد است که باید قانون پوشیدن آن را منع کنادآ  !چه لباس شرم آوری": خانم دیویدسن اظهار نظر کرد 

 "باریکه ای از کتان قرمز رنگ به دور کمر بسته اند، پابند اخالقیات دانست؟ چطور می توان مردمی را که فقط

  ".در چنین آب و هوائی البد برایشان پوشش مناسبی است": دکتر مک فیل عر  صورتش را خشک کرد و در پاسخ گفت 

بندر پاگو پاگو محوطه ای بود .  کرد حاال که پیاده شده بودند، با وجود آن که هنوز ساعات اولیه صبح بود گرما واقعا بیداد می

 .مسدود در میان چندین تپه و به همین خاطر هیچ نسیمی به آن راه نمی یافت



4 

 

 

در جزایر خودمان، ما پوشش الواالوا را ممنوع کرده ایم و فقط ": خانم دیویدسن با صدای تند و تیزی دنباله حرفش را گرفت 

و مردهاا  شاده سپرده( مادر هوبارد)دست امور زنها همگی به .  چند تا پیر مرد هنوز هم از این پوشش استفاده می کنند

: در شروع اقامتماان آقاای دیویدسان طای یکای از گزارشاهایش اعاالم داشاته باود . هم شلوار و زیر پیراهنی می پوشند

ساکنان این جزایر هیچ گاه کامال مسیحی نمی شوند مگر آن که هر پسر باالی ده سال سان مجباور باه پوشایدن شالوار 

 ".گردد

 . تدر آن هنگام قطره هائی از باران فرو ریخ

پایش مای آمدناد خاکستری رنگی که در آسمان بنادر سنگین و خانم دیویدسن چند بار نگاه پرنده وارش را متوجه ابرهای 

 ".بهتر است سر پناهی پیدا کنیم": و گفت خت اس

. سه نفری همراه با جمعیت راهشان را به زیر پوششی از آهن شیار دار گشودند و همزماان سایالب بااران باریادن گرفات

 .  دتی در آنجا ایستادند تا آقای دیویدسن نیز به آنان پیوستم

آقای دیویدسن در طول مدت سفر رفتار کامال مؤدبانه ای داشت ولی مانند همسرش چندان اجتماعی نبود و بیشتر وقتش 

تا مردی بود طبیعوی . می شد گفت که او بیشتر مرد ساکتی است تا کج خلق و دور از معاشرت .را به مطالعه می گذراند

است رفتاری د هاز خود نشان می د او که ئی مهربانیخوش رفتاری و  کان داشت قضاوت کردماکم حرف و درخود فرورفته و 

ظاهر منحصر به فردی داشت، بلند باال و الغر بود با اعضائی   .دنکه در واقع به دلیل مسیحی بودنش بر خود تحمیل می ک

شل و ول ، گونه هائی فرو رفته که استخوانهای آن به طرز شگفتی برجستگی داشت و چون چهره اش به آدمهای بیاروح 

موهایش بلند و چشمان غمباارش تاا  .شخص را بر می انگیختمشاهده لبهای توپر و حساسش تعجب بی شباهت نبود 

دستهایش با انگشتانی درشت و بلند خوش فرم به نظر می رسید و او را مردی . حدود زیادی در حدقه ها فرو نشسته بود

در وجاودش باه و مهاار شاده ولی شگفت آورتر از همه احساسی بود کاه آتشای نهفتاه .  بسیار نیرومند معرفی می کرد

در مجماوع ماردی دیوید سن .  ی ایجاد نگرانی می کرداحساس مزبور قوی بود و به نحو مبهم .ساختشخص منتقل می 

 .نبود که بتوان با او صمیمیتی بر قرار کرد

بیماری بسایار خطرنااک و غالباا ( کاناکاس)در میان ساکنان جزیره . در آن زمان او با اخبار ناخوشایندی به نزدشان آمده بود

و دگله ای که بایاد آنهاا را باه مقصدشاان مای بارد نیاز کشنده سرخجه شیوع یافته و از قضا در میان سرنشینان کشتی د

مرد مبتالبه از کشتی به ساحل و سپس به بیمارستان منتقل  و قرنطینه .  دیده شده بودمزبورماری یموردی از آلودگی به ب

از نباودن کاه  به کشتی اجازه ورود به بندر داده نشود مگر زمانیشده بود ولی از آپیا به وسیله تلگراف دستور رسیده بود 

 .حاصل گرددمورد دیگری از ابتالء به بیماری در میان سرنشینان کشتی اطمینان 

 ".معنایش این است که حدود ده روز را باید در این جزیره توق  کنیم"-

 ".ولی در آپیا به وجود من نیاز فوری هست" :دکتر مک فیل گفت 

با مسافران سالم خود پهلاو بگیارد، کشتی تا  نددهبدیده نشود شاید اجازه در کشتی اگر مورد دیگری . چاره ای نیست"-

 ".ماه تمام مشمول ممنوعیتند 3ولی همه کشتی های بومی 

 "در اینجا هتلی هست؟": خانم مک فیل پرسید 

 ".نه، نیست": خنده کوتاهی کرد و گفت دیویدسن 

 "پس باید چه کنیم؟"-

پیشنهاد می کنم به مجرد .  هست که اتاقهائی را برای اجاره در اختیار دارد در جزیرهکسی .  با فرماندار صحبت کرده ام"-

البته نباید انتظار راحتی را داشت، بلکه حتی الزم است از پیدا کردن .  این که باران بند بیاید برویم و ببینیم چه کار باید کرد

 ".باشیمسقفی در باالی سرمان و تختخوابی برای خوابیدن شکر گزار هم 

 .  نداشت و سر انجام آنان مجهز به چتر و بارانی شده حرکت کردندن ولی باران سر ایستاد

خبری از شهر نبود بلکه تعدادی ساختمانهای اداری، یکی دو فروشگاه و در پشت آن در البالی درختاان نارگیال و بارهناگ، 

که در جستجویش بودند حدود پنج دقیقاه زماان بارد تاا خانه ای .  چند خانه مسکونی بومیان نظرشان را به خود جلب کرد

محل مزبور در واقع اسکلت ساختمانی بود دارای دو طبقه با باالکن پهنااوری در هار دو . پیاده از محل بار انداز به آن برسند

  .طبقه و سق  آن را ور  آهن شیار داری تشکیل می داد

گرد او  همسری بومی و گروهی از بچه های خرد سال با پوست قهوه ای که ( هورن)مالک خانه مرد دو رگه ای بود به نام 

و در طبقه همک  خانه اش فروشگاهی داشات کاه در آن غاذاهای کنسارو شاده و پارچاه نخای مای ا. را فرا گرفته بودند

در اتاقی که به خانواده ماک فیال اختصااص داده . اتاقهائی که نشانشان داد تقریبا عاری از هر نوع مبلمانی بودند .فروخت
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در باالیش، یک صندلی وارفته و یک روشوئی، از چیزی دیگری  پارهشد، به جز از یک تختخواب فرسوده با پشه بندی کهنه و 

 . خبری نبود

به ": خانم مک فیل گفت . باران به نحو بی امانی فرو می ریخت.  اطرافشان انداختندمک فیل ها با بی رغبتی نگاهی به 

 ".جز چند چیز مورد نیاز بقیه وسائلم را از بسته ها خارج نمی کنم

مثل همیشه چست و چاالک باود و آن . وارد اتاقشان شدخانم دیویدسن و در حالی که یکی از چمدانهایش را باز می کرد 

 .  نشاط هیچ تأثیری بر او نداشت محیط خالی از

، در غیر این صاورت امشاب نمای دپیشنهاد می کنم سوزن و نخ و قدری پارچه برداشته شروع به تعمیر پشه بندتان کنی"-

 ".دچشم روی هم بگذاری دتوانی

 "مگر اینجا پشه زیاد است؟"-

دید که به هر کدام از خانمها  دخواهی دمی شویوقتی در مقر فرماندار در آپیا به مجلسی دعوت .   فصل، فصل پشه است"-

 ".نگاه دارندده یتا قسمتهای تحتانیشان را پوش.... یک روبالشی داده می شود تا 

 ".اگر آفتاب بود می توانستم با اشتیا  این محیط را راحت بخش تر کنم. ای کاش باران دقیقه ای قطع می شد"-

آن تپه ها و آن خلیج کوچک . اقیانوسیه استپاگو پاگو یکی از پر باران ترین مناطق . آه، به این زودی از آفتاب خبری نیست"-

  ".؟ همین ها باعث جذب بخار آب می شوند و در چنین فصلی از سال به هر حال باید انتظار باران را داشتدرا می بینی

هر دوی آنان مانند دو آدم بیجان در دو گوشه اتا  ایستاده و بالتکلی  . و ساختمک فیل متوجه همسر اخانم نگاهش را از 

آدمهای عاطل و .  خانم دیویدسن که تصمیم داشت اختیار زن و شوهر را دردست بگیرد لبهایش را غنچه کرد.  مانده بودند

وضاعیتهای پایش آماده آرام و قارار  خود او طبعا آدمی بود کاه بارای مرتاب کاردن. باطل مانده حوصله اش را سر می بردند

 .نداشت

  .، پشاه بنادتان را تعمیار کانمدرا از چمدان خارج می کنی انتا ضمن آن که لوازمت یدو یک تکه پارچه به من بده نخ سوزن"-

تاا باار و بناه سانگینتان در جاائی  دبهتر است شما به بار انداز رفته نظارت کنی ،دکتر مک فیل. وقت ناهار ساعت یک است

می دانید این بومیها چه جور آدمهائی هستند، وسائلتان را در محلی می گذارند که در معرض باران . خشک قرار داده شود

 ".است

در مقابل در ورودی آقای هورن با متصدی کشاتی ئای کاه چهاار نفار .  دکتر دوباره بارانیش را پوشید و به طبقه پائین رفت

فرمان با آن آمده بودند به اتفا  یک مسافر قسمت درجه دوی کشتی که دکتر چند باری در کشتی دیده بود، ایستاده مسا

 .  و سرگرم گفتگو بود

ی بود با سرو وضعی بسیار کثی  و وقتی دکتر مک فیل را در حال عبور دید سری بارایش متصدی کشتی مرد کوچک اندام

 ".می بینم که شما جاگیر شده اید. ئله سرخک هم باعث گرفتاری شدهدکتر، این مس": تکان داد و گفت 

  :آن مرد گفت حرف بدون نشان دادن ناراحتی از بود حجوبی آدم م خود آن مرد به نظر دکتر مک فیل آشنا می آمد ولی چون

 ".بله، یک اتا  در طبقه باال گرفته ایم"-

   ".با خودم به اینجا آورده امشبا شما عازم آپیاست، برای همین ( تامپسن)خانم "-

چا  و بیست و هفت ساله،  زنی بود حدودا  .  و همزمان با انگشت شستش به زنی که در کنارش ایستاده بود اشاره کرد

جامه سفیدی بر تن داشت با کاله بزرگی به همان رنگ و ساقهای فربه . به شیوه ای زمخت زیباستتپل و می شد گفت 

 .  تاه خورده بوده گانبچای پایش را جوراب بلند نخی و سفید رنگی می پوشاند که در باالی پوتینهای بلند سفیدش به شیوه 

این آدم برای یک اتا  فسقلی روزی یک دالر و نیم ":گفت الطفت آمیزی به مک فیل تحویل داد و با صدائی زمخت او لبخند م

  ".از من اجاره می خواهد

بایاد . روزی یاک دالر بیشاتر هام نمای تواناد بدهاد ،، به تو گفتم که خانم دوست من اسات(جو)": متصدی کشتی گفت 

 ".شرطش را قبول کنی

، اگر تو این طور می خواهی، ببینم چاه (سوآن)آقای ":صاحبخانه که مرد چا  و چله ای بود لبخند مالیمی زد و پاسخ داد 

 ".ا خواهیم کردرصحبت کنم و ببینم اگر بتوانیم از اجاره کم کنیم، همین کار خانم هورن  ید بابا. می توانم بکنم

دالر است و اجاره اتاقت روزی یک . بگذار همین جا قضیه را درز بگیریم. الزم به این جور کارها نیست": خانم تامپسون گفت 

 ".دیناری هم اضافه تر نمی دهم. بس

خود او آدمی بود . از جسارتی که آن زن در معامله کردن نشان می داد خوشش آمده بود. لبخندی بر لب راند دکتر مک فیل

 .که همیشه مبلغی که از وی خواسته می شد می پرداخت زیرا پرداختن پول بیشتر را بر چانه زدن مقدم می دانست
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 ".خوب، حرف آقای سوآن را رد نمی کنم": خانه آهی کشید و گفت  مالک

آقاای ساوآن، اگار  کیا  . به اتاقم بیا تا یک گیالس مشروب مهمانات کانم. حاال درست شد": خانم تامپسن اظهار داشت 

 ".دکتر، شما هم بیائید.  مسافرتیم را به همراه بیاوری، یک بطر ویسکی جانانه در آن دارم

   ".می رفتم تا سری به اسباب سفرمان بزنم. فکر نمی کنم بیایم. نه، متشکرم": دکتر در پاسخ گفت 

در محوطه باز بندر باران مانند پرده ای جلوی دید را می گرفت به صاورتی کاه بنادر روبارو گاوئی از . و قدم در باران گذاشت

ه جز الواالوا پوشاش دیگاری نداشاتند ولای چتار هاای از مقابل دو سه نفر بومی ک  .پشت شیشه ای مات دیده می شد

با . آنها بسیار راحت و با حرکاتی چابک و زیبا و قامتی صاف و بر  افراشته راه می رفتند.  بزرگی باالی سرشان بود عبور کرد

 .دیدن دکتر لبخندی زده و با عبور از مقابل او به زبان خودشان کلماتی به رسم سالم بر زبان راندند

 .  انتظارشان را می کشیدتی دکتر بر گشت تقریبا وقت ناهار بود و غذایشان در اتا  نشیمن مالک خانه وق

ی نماور ئهوا بارا داشت  ژپرستیحفظ ه بجنبلکه بیشتر بود نشستن و پذیرائی کردن ن مناسبچندان اتا  نشیمن در واقع 

و از ساق   چیده شده باودبه طرز مرتبی در کنار دیوار از مخمل گلدار  یک دست مبل با روکشی. بود اندهکه مدتها در آن م

 . خته خود نمائی می کردده بود، لوستر مطالئی آویوظ مانحفماتا  که با پوششی از کاغذ دیواری زرد رنگ از تعرض مگسها 

دار می رود و حدس می زنم به من گفت که به دیدن فرمان ":همسرش اعالم داشت   .دیویدسن برای صرف ناهار نیامده بود

 ".فرماندار برای ناهار او را نگاه داشته است

برایشان آورد و لحظاتی بعد مالک خانه برای آن که بپرسد آیا به چیز دیگری هم نیاز دارند یا  ردخترکی بومی ظرفی از همبرگ

 . نه پا به درون اتا  گذاشت

 ".میهمان دیگری هم پذیرفته ایدآقای هورن، می بینم که ": دکتر مک فیل پرسید 

  ".خورد و خوراک به پای خودش است. او فقط یک اتا  اجاره کرده است"-

وجود او . اتا  طبقه پائین را به او داده ام تا اصال سر راه شما نباشد": نگاهی از سر چاپلوسی به دو خانم انداخت و گفت 

 ".اشتدرد سری برای شما نخواهد د

 "او هم از مسافران همان کشتی ماست؟": ل کرد خانم مک فیل سئوا

 ".گویا سمتی به عنوان صندوقدار در آپیا در انتظار اوست.  مانند شما عازم آپیا بودهدر کابین درجه دو . خانم ،بله"-

 ".فکر نمی کنم از ناهار خوردن در اتاقش رضایتی داشته باشد":وقتی صاحب خانه آنان را ترک کرد مک فیل گفت 

درسات نمای دانام او چاه . اگر مسافر کابین درجه دو بوده احتماال رضایت خواهد داشات ":در پاسخ گفت دیویدسن م خان

 ".کسی هست

 ".اسم او خانم تامپسن است. متصدی کشتی او را به همراه خود به اینجا آورد من هم حضور داشتم که ی عوقم"-

 "قبل با متصدی کشتی می رقصید؟همان زنی نیست که شب ": دیویدسن سئوال کرد مخان

 به نظرم زنی لاذت طلاب. سی استکهمان موقع در فکر بودم که آیا او چه . باید خودش باشد": خانم مک فیل جواب داد 

 ".می آمد

 ".تیپ جالبی نیست": گفت دیویدسن خانم 

دناد، بارای اساتراحت از هام جادا آنها در باره موضوعات دیگری قدری گفتگو کردند و چون صبح زود بیدار شاده و خساته بو

 .شدند

وقتی از خواب برخاستند، با آن که آسمان همچنان خاکستری بود و ابرها در آسمان دیده می شدند، ولی باران نمی  عصر

 .دگذاشتنبیرون قدم به آنها برای پیاده روی به شاهراهی که آمریکائیها در طول خلیج احداث کرده بودند، .  بارید

مانادمان در اینجاا شااید دو ": لحن حاکی از پریشانی اعالم داشات  او در آنجا بود ببرگشته که دیویدسن  ن،شادر بازگشت

 ".با فرماندار بحث مفصلی داشتم ولی او گفت کاری از دستش بر نمی آید. هفته ای طول بکشد

 ".هر چه زودتر سر کارش بر گرددباید ": خانمش با نگرانی نگاهی به شوهرش انداخت و بعد رو به دیگران کرد و گفت 

یک سال است که از کار منفک شاده ":دیویدسن که هیجان زده طول بالکن را از باال به پائین و بر عکس قدم می زد گفت 

م باه هام باعصاا کوتاهی کنندن که آنها در کارشان ایدر این مدت وظایفم به میسیونرهای بومی سپرده شده و از فکر . ام

حتی . د، چون مردانی خدا ترس، دیندار و مسیحیان واقعی هستندمهای خوبیند و ایرادی در کارشان نیستآ.  ریخته است

بااین وجود باید قبول کرد که افرادی پر انرژی . رجحیت داردا امخیلی از به اصطالح مسیحیان می توان گفت مسیحیت آنان بر

!  بر سر موضعشان ایساتادگی مای کنناد ولای تماام وقات، ناه  یدو یا سه بار.  نیستند و به اصطالح در کار کم می آورند
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یند، ولی با گذشت آمحلی می سپاری، گرچه به نظر اشخاص قابل اعتمادی به نظر می  رهایوقتی کار را دست میسیون

 ".زمان متوجه رخنه ای در کارشان خواهی شد

یده اش و چشمانی که در میان صورت پریده رنگش بر  با قامت بلند و کش. آرام بر جای ایستاد ،او پس از ادای این جمالت

حرکات پر حرارتی که از او سر میزد همراه با صدای پر طنینی که از عمق .  می زد، شخصیت تأثیر گذاری به شمار می رفت

انتظارم این است که کار من شساته رفتاه و ": تش شکی بر جای نمی گذاشتیریه هایش بیرون می آمد، در مورد صمیم

زیارا معتقادم درختای را کاه خشاکیده بایاد از ریشاه در آورد و در آتاش . باید فوری و فوری دست به کاار شاوم. تمیز باشد

 ".انداخت

شب هنگام زمانی که چهار نفری در اتا  نشیمن آخرین وعده غذایشان که شامل چای بود، صرف کرده، خانمها به کار خود 

 موقاع": به تعری  و توضایح کاارش در جزایار پرداخات دیویدسن می کرد، آقای مشغول شده و آقای مک فیل پیپش را دود 

ده فرمان الهی را یکی پس از دیگری نقض مای کردناد  ،اهالی .مفهوم گناه را نمی دانستند ،هیچ کدام از افراد نمارسیدن

 ".تفهیم معنای گناه به بومیان بود به تصور من دشوار ترین مرحله از کارمان همین.  بدون این که بدانند کار خطائی می کنند

خانم . کار کرده بود( سلیمان)سال در جزایر  5خانوده مک فیل اطالع داشت که دیویدسن قبل از آشنائی با همسرش مدت 

هنگامی که بخشی از ایام مرخصیشان را به شرکت در ( بوستن)در آن موقع در چین میسیونر بود  ولی آن دو در دیویدسن 

غات دینی اختصاص داده بودند با هم آشنا شده و پس از ازدواجشان هر دو به جزایر اعزام گردیده و تا زمان اخیر در کنگره تبلی

 .داشتند لاغتشبه کار اهمانجا 

انجام می گرفت، یک امر کامال یقینی بود و آن شهامت و شجاعت تردید ناپذیر آن دیویدسن در جریان گفتگوهائی که با آقای 

او میسیونر پزشکی بود و به همین خااطر امکاان داشات هار لحظاه باه یکای از جزایار آن حاوالی .  مرد به شمار می رفت

اقیانوس کبیر چندان بی خطر در شرایطی که استفاده از یک قایق ویژه صید نهنگ در فصل بارانی منطقه .  فراخوانده شود

نبود، بسیاری از مواقع با یک قایق پاروئی کوچک به دنبال او می آمدند که احتمال خطر غر  شدن بیش از همیشه به میان 

در جریان انجام .  در مواردی که او با پیشامدهائی نظیر بیماری یا حوادث روبرو می شد، کوچکترین درنگی نمی کرد. می آمد

و چندین بار اتفا  افتاده بود که بیش از ده بار همه شب را با خطرات جانی برای خودش دست به گریبان شده وظیفه اش 

 .گمان از دست دادنش را تجربه کرده بوددیویدسن خانم 

گاهی از او خواهش می کردم که از رفتن منصرف شود یا حد اقل تا آرام تر شدن هوا صبر کند، ولی ": خانم دیویدسن گفت 

مگر حرفم را می پذیرفت؟  آخر او آدم بسیار سرسختی است و وقتی تصمیمی می گیرد، هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند 

 ".منصرفش کند

اعتماد کنند، اگر خودم از انجام این کار در هراس  خداچطور می توانم از بومیان بخواهم به ": فریاد زنان پاسخ داد دیویدسن 

وقتی آنها به هنگام گرفتاریشان به دنبال من می فرستند می دانند تاا .  اصال نمی ترسم. باشم؟   نه، من هراسی ندارم

را انجام می موقعی که می روم تا کار او  خداوندخوب، مگر فکر می کنید . زمانی که بتوانم روی پاهایم بایستم، خواهم رفت

 ".باد به خواست او می وزد و امواج دریا با امر او به حرکت در می آیند دهم مرا تنها می گذارد؟ 

در دوره خدمتش در ارتش هیچگاه نتوانسته بود خود را با برخورد گلوله های . دکتر مک فیل مرد نسبتا بی دل و جرأتی بود

انی هم که مشغول انجام عمل جراحی در یک درمانگاه پیشرفته بود فراوان توپ بر سنگر و جان پناه سربازی عادت دهد و زم

پیش می آمد که در تالش برای آرام نگاه داشتن دستهای مرتعشش عر  از پیشانی او جاری شده شیشه های عینکش 

 .را تیره می ساخت

 ".چگاه در زندگیم نترسیده امای کاش می توانستم بگویم هی": وی اینک در واکنش به سخنان پر حرارت مسیونر گفت 

   ".ای کاش می توانستید بگوئید که به خدا ایمان دارید": متقابال پاسخ داد دیویدسن 

گاهی پایش ":  میسیونر مذهبی پس از ادای این کالم مجددا و بنا به دالئلی به زنده ساختن یاد گذشته هایش ادامه داد 

آخر ما شاب و روز .  اشک از چشمانمان جاری می ساختیم جویبارمی آمد که خانم دیویدسن و من به یکدیگر نگاه کرده و 

نمی دانم اگر او نبود من به تنهاائی چاه .  کار می کردیم و به نظر می رسید که به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم بدون توق 

آرامش قلبیم را از دست می دادم  و دیگر،  گامی با نا امیدی فاصله نداشاتم او باود کاه باید می کردم، زیرا در مواقعی که 

 ".شجاعت و امید را در من زنده می ساخت

سری بلند کرده و در آن حال که لرزه دستهایش محسوس بود، گونه های الغرش  می بافتکه بافتنیش را دیویدسن خانم 

 .یابد تا سخنی بگوید ین را نمآماد پیدا بود در خود اعت  .به سرخی گرائید
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هزاران مایل از مردم خاود دور و در محاصاره تاریکیهاا تنهاای تنهاا  .هیچ کس نبود که به ما کمک کند": ادامه داد دیویدسن 

وقتی من خسته و در هم شکسته می شدم، او کارش را رها کرده کتاب مقدسش را بر می داشت و آنقادر .  مانده بودیم

باازمی گشات و  به خواندن ادامه می داد تا آرامش از دست رفته مانند خوابی که پلکهای کودکی را سنگین کند به وجودم

آن وقت بود .  ما بر خالف میل خودشان رستگارشان خواهیم کرد: کتاب را فرو می بست می گفت او موقعی که  ،آخر سر

بله، با یاری خادا آناان را رساتگار : نیروی ایمان به خداوند را در خود احساس کرده در پاسخ به او می گفتم که من دو باره 

 "!رم موفق شومخواهیم کرد و من باید در کا

متوجه هستید؟   ".در این هنگام او به میز نزدیک شده با ژستی در پشت آن ایستاد که گوئی در پشت تریبون ایستاده است

الزم بود   .دند که مواجه ساختنشان با شرارت وجودیشان غیر ممکن به نظر می رسیدود باگرفتار فسآنقدر به طور طبیعی 

باید نه تنها کارهائی مانند زنا، دروغگوئی و دزدی بلکه عریان .   امال طبیعی بود گناه قلمداد کنیماعمالی را که از دید آنان ک

پاس چاه کاردیم؟  برهناه کاردن ساینه بارای زناان و . نشان دادن بدن، رقصیدن و نیامدن به کلیسایشان را گنااه بشاماریم

   ".ماشتینپوشیدن شلوار برای مردان را به عنوان گناه اعالم د

 "چطور این کار را کردید؟": دکتر مک فیل با لحنی که از شگفت زدگی خالی نبود پرسید 

و این تصمیم آشکارا تنها راهی بود که شخص گناهکار را به نادرست بودن عملی که می کرد  . وضع کردمجریمه هائی را "-

کردم، اگر لباس مناسبی نمی پوشیدند همین اگر به کلیسا نمی آمدند یا می رقصیدند جریمه اشان می . آگاه می ساخت

خالفکاران در ازای ارتکاب به هر گناهی یا باید جریمه ای نقدی می پرداختند و .  برای کارم تعرفه ای تعیین کرده بودم.  طور

 ".و سر انجام توفیق آن را یافتم که به فهم مطلب وادارشان کنم.  یا به بیگاری تن در می دادند

 "ش نمی آمد که پرداخت جریمه را قبول نکنند؟ولی آیا پی"-

 ".راهی جز تسلیم نداشتند"-

دیویدسان ایساتادگی آقاای مرد شجاعی می خواست تا در مقابل ": با لبان به هم فشرده اظهار نظر کرد دیویدسن خانم 

 ".کند

ار حیرت زیادی شده  ولی در اعالم پیدا بود از آنچه که شنیده دچ. انداخت رنظدیویدسن دکتر مک فیل با چشمانی نگران به 

  .هرگونه مخالفتی تردید دارد

 ".خاطر نشان می سازم که به عنوان آخرین دستاویز، می توانستم آنان را از عضویت در کلیسا محروم کنم"-

 "مگر برایشان اهمیتی هم داشت؟"-

 . دیویدسن لبخند مختصری بر لب آورد و  دستهایش را به آرامی به هم سائید

متخلفان در آن صورت دیگر نمی توانستند مغز نارگیلهایشان را بفروشند و وقتی ماهیگیران صیدشان را می کردند سهمیه "-

بله به هماین خااطر محرومیات از عضاویت در کلیساا .  گرسنگی کشیدنچیزی بود معادل مفهوم این اقدام . قطع می شد

 ".برایشان اهمیت داشت

 ".را برایشان بگو( فرد اولسون) ماجرای": خانم دیویدسن گفت 

مانند دیگر بازرگانان ثروت زیادی به هم زده بود . فرد اولسون بازرگانی دانمارکی بود که از سالها قبل در جزایر اقامت داشت"-

در ازای مغاز نارگیال . می دانید، دلش می خواست اوضاع مطابق میال او باشاد.  و از ورود ما به محل دل خوشی نداشت

دی بومیان هر قدر که دلش می خواست پرداخت می کرد، بعالوه به جای پول به آنان ویسکی و یا کاالهای خاودش را تولی

باه او .  زنش بومی آنجا بود ولی اولسون غالبا به او خیانت می کرد و اساسا آدم میخواره ای به شمار می رفت.  می داد

صایح و راهنمائیهاائی کاه باه او مای کاردم باه مان نقابل میر بود و در فرصتی دادم تا روشهایش را تغییر دهد، ولی بی تأث

 ".ریشخند می زد

او در ساکوتی سانگین و تهدیاد آمیاز یکای دو دقیقاه . در ادای آخرین کلماتش کامال عمیق و بم شده بوددیویدسن صدای 

روتش که در طول ربع قرن به همه ث.  به خاک سیاه نشستظرف دو سال ": خاموش ماند و سپس دنباله کالمش را گرفت 

و کار به جائی رسید که مانند یک گدا به نزد من آمده خواهش کرد به او مجوز بازگشت باه . دست آمده بود به باد فنا رفت

  ".سیدنی را بدهم

 "!دلم می خواست وقتی که به نزد آقای دیویدسن آمده بود می دیدیدنش": خانم دیویدسن گفت 

قوی و خوش برشی بود، بسیار فربه با صدائی مثل نعره گاو، حاال نیمی از هیکلش به جای مانده بود که او که سابقا آدم "-

 ".نمی دانید، ناگهان به پیر مردی بدل شده بود. آن هم از سر تا به پا می لرزید
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هان صدائی از طبقه پائین ناگ.  باران دو باره باریدن گرفته بود.  هدف به تاریکی شب انداخت ینگاهی بدیویدسن در اینجا 

صدا از گرامافنی به گوش می رسید که موسیقی .  برگشته نگاه پرسش آمیزی به همسزش انداختدیویدسن .  بلند شد

 .تند و بلند و مقطعی را پخش می کرد

 "این صدا چیست؟"-

ابین درجه دو کشتی اتاقی یکی از مسافران ک":خانم دیویدسن عینک پنسیش را بر روی بینیش محکم تر کرد و پاسخ داد 

 ".فکر می کنم منشأ صدا اتا  اوست. در طبقه پائین اجاره کرده است

سپس موسایقی قطاع . دن نیز به صدای قبلی اضافه شدیو در آن زمان صدای رقص. دقایقی در سکوت به صدا گوش دادند

ین نفر که باهم به گفتگوی حاکی چندسر و صدای شده صدای مخصوص کشیدن درهای چوب پنبه ای چند بطری همراه با 

 .از شادی مشغول بودند به گوش رسید

کشتی سااعت دوازده حرکات مای .  ستپااحتماال یک مجلس خدا حافظی از همسفران کشتی بر ":دکتر مک فیل گفت 

 "ست؟نیکند، این طور 

 "آماده ای؟":به ساعت مچیش نگاه کرد و از همسرش پرسید پاسخی بدون ادای دیویدسن 

 ".بله، آماده ام":خانم دیویدسن کار بافتنیش را جمع کرده از جایش بلند شد و گفت 

 "برای خوابیدن زود نیست؟": دکتر سئوال کرد 

هر جا که باشیم فصلی از کتاب مقدس را همراه با . قبل از خواب ساعتی را مطالعه می کنیم": خانم دیویدسن جواب داد 

 ".تمرین خیلی خوبی برای ذهن به شمار می آید.  بحث می کنیم شنیم و در موردمی خواقبل از خوابیدن تفسیر آن 

پس از آن دکتر .  چند دقیقه ای حرفی نزدندتنها مانده بودند که دکتر مک فیل و همسرش . آن دو نفر شب بخیر گفته رفتند

 ".می روم ورقها را بیاورم": ن گشوده گفت خلب به س

ها او را کمی نگران کرده بود ولی دیویدسن گفتگوی رد و بدل شده با . خانم مک فیل نگاه تردید آمیزی به شوهرش انداخت

بر ورقها دکتر مک فیل با ور  برگشت و شروع به چیدن .  تمایلی به ور  بازی نداردتحت تأثیر گرفته و نمی خواست بگوید 

در طبقه زیرین سر و صدای ناشی .  احساس مبهمی از گناه او را زیر نظر گرفت خانمش با. کردو گرفتن فال ور  روی میز 

 .از پارتی شبانه ادامه یافت

روز بعد هوا آفتابی بود و خانواده مک فیل که باید اجبارا دو هفته ای در پاگو پاگو به اتالف وقت بگذرانند برای انجام بهتارین 

 ،بعاد.  اول به بارانداز رفته تعدادی کتاب از میان بارهایشان برداشتند.  افتادند کارهائی که از دستشان بر می آمدند به راه

دکتر به سراغ جراح ارشد بیمارستان نیروی دریائی رفته با او به بیماران بستری سرکشای کارده و کاارت ویازیتش را بارای 

داشات و ره احترام از سر بنهش را به نشابه خانم تامپسن برخوردند، دکتر کالرفتنشان سر راه .  فرماندار بر جای گذاشت

لباسی به رنگ سفید . او مانند روز قبل لباس پوشیده بود. خانم تامپسن با صدای بلند و شادمانه ای به او صبح بخیر گفت

آن  و ساقهای فربه اش که از قسمت باالی پوتینها بیرون زده بود در. با پوتینهائی سفید و برا  که پاشنه هائی بلند داشت

 .صبح منظره ای جالب توجه به شمار می رفت

گویم لباس مناسبی نپوشیده است و به نظر من آدمی خیلی معمولی جلوه می باید ب": خانم مک فیل به شوهرش گفت 

 ".کند

ی وقتی به خانه برمی گشتند خانم تامپسن را دیدند که بر روی ایوان جلوی خانه با بچه های پوست قهوه ای مالک توپ باز

 .می کرد

او در اینجا تنهاست و نا دیده گرفتنش به نظر صحیح .  چند کلمه با او صحبت کن": دکتر مک فیل زیر لبی به همسرش گفت 

 ".نمی آید

: محجوبی بود ولی به حرف شوهرش گوش داد و با کلماتی که تا اندازه ای احمقانه جلوه می کرد گفت  زنخانم مک فیل 

 ".همدیگر هستیممثل این که همسایه "

تازه باه مان ماندن در اتاقکی قفس مانند مثل این وحشتناک است، نظر شما چیست؟  ": خانم تامپسن در پاسخ او گفت 

من که اصال عادت ندارم در این خانه های بومی بمانم ولای چاه مای . می گویند شانس آورده ام که همان را پیدا کرده ام

 ".ک هتل نداردشود کرد؟ نمی دانم چرا این محل ی

خانم تامپسن با صدای بلند و پر حرفی ذاتیش تمایل زیادی برای حرفهای معمولی .  آن دو چند کالمی دیگر رد و بدل کردند

 ".خوب، فکر کنم باید به طبقه باال برویم": ولی خانم مک فیل که مطلب چندانی برای گفتگو نداشت گفت  ،نشان می داد
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دیادم کاه خاانم ": هم آمد و سر گفتگو را باز کرد دیویدسن ای دیر هنگامشان مشغول بودند شبانگاه زمانی که به صرف چ

 ".نمی دانم چطور با آنها آشنائی به هم زده است. را با خود به اتاقش آورده ملوانطبقه پائین دو سه نفر 

 ".برایش کاری عادی استفکر نمی کنم آدم چندان خاصی باشد، آشنائی با آن چند نفر ": گفت دیویدسن خانم 

 .از گذران روزی بی هدف خسته به نظر می رسیدندهمه اشان 

 ".اگر قرار باشد دو هفته از وقتمان اینطوری بگذرد، نمی دانم در پایان چه حالی خواهیم داشت": دکتر مک فیل گفت 

خاود مان چناد سااعتی را باه . کارد فقط باید اوقات روز را به حسب فعالیتهای مختل  تقسیم بنادی": میسیونر جواب داد 

در فصل بارانی باید .  مطالعه و ساعاتی دیگر را به ورزش، صرف نظر از این که هوا بارانی یا آفتابی باشد، اختصاص می دهم

 ".اختصاص ساعتهائی به تفریحات سالم هم جزو ضروریات است.  باران را نا دیده گرفت

 .مرد همراهش انداخت زیرا برنامه ریزی دیویدسن را مطابق میل خود نمی یافتبه  یدکتر مک فیل نگاه خالی از اطمینان

 .ظاهرا تنها غذائی که مهماندارشان تهیه اش را بلد بود همان بود. آنها مجددا به صرف همبرگر مشغول بودند

 .  گهانی گرامافن از طبقه پائین برخاستاصدای ن

همهمه ها اضاافه نیز به  مردچند آواز خواندن   .یت کرد ولی چیزی نگفتاز شنیدن آن صدا حرکتی از روی عصباندیویدسن 

لحظاتی بعد صدای زمخت و بلند خود تامپسن هم که همراه با میهمانانش ترانه معروفی را میخواند باه دیگار صاداها  .شد

 . مجموعه این سر و صدا با هیاهوی خنده و فریاد همراه بود .پیوست

سکوت کرده به سر وصدای ناشی از بر لحظاتی را چهار نفر ساکنان طبقه باال که سر گرم گفتگو بودند علی رغم میلشان 

ظاهرا میهمانان جدیدی نیز فرا رسیده بودند و خانم تامپسن واقعا .  هم خوردن لیوانها و جابجا شدن صندلیها گوش فرا دادند

 .یک پارتی به راه انداخته بود

فیل به طور ناگهانی گفتگوی مربوط به پزشکی که بین شوهرش و میسیونر مذهبی جریاان داشات قطاع کارد و  خانم مک

 ".تعجب می کنم چطور آن همه آدم در اتاقش جا گرفته اند": پرسید 

ر حرکتای عصابی د  .سئوال او نشانگر آن بود که افکارش رو به پریشانی است و رابطه چندانی باا دور و بار خاودش نادارد

افکار متشنجی  ،مباحثه علمی با دکتر گیر و دارهمان امر را در وجود او نیز ثابت می کرد، زیرا او در دیویدسن عضالت صورت 

 .  داشت

ناگهان بار دیویدسن  ،ادا می کرد( فالندر)در میانه جمالتی که دکتر با ژستی حرفه ای در ارتباط با تجربه عملیش در جبهه 

 .ت و فریادی بر کشیدروی پاهایش خیز برداش

 "، چه ات می شود؟(آلفرد)": همسر او پرسید 

 ".می آید( آی ولی)چطور تا حاال به خاطرم نمی آمد؟  او از ! آه، البته"-

 "!مکان نداردا"-

.  او حرفه اش را به اینجاا منتقال کارده اسات. کامال معلوم است. سوار کشتی شد( هونولولو)در . چرا، همین طور است"-

 .بیرون آمددیویدسن آخرین کلمه با خشم و هیجان از دهان   "!اینجا

 "چیست؟دیگرآی ولی  ":خانم مک فیل پرسید 

محله ":سئوال کننده اش کرد و با صدائی که از هیجان می لرزید پاسخ داد چشمان تیره و افسرده اش را متوجه دیویدسن 

 ".اید آن را لکه ننگی بر تمدن خود بدانیمجائی که ب. شهرخود فروشان  نطقهم.  جهنمی هونولولو

خیابانهای فرعی و تاریکی جدا می شد که به پل متزلزل و زهوار دررفته  ،از بندر. محله آی ولی در حاشیه شهر قرار داشت

از پل که عبور می کردی به جاده متروک و پر چاله چوله ای می رسیدی و بعاد ناگهاان منطقاه پار از ناوری . ای می رسید

وری فراهم بود و تاالرهای جای پارک کردن وسائط نقلیه موت ،در هر دو طرف جاده آن منطقه. توجهت را به خود جلب می کرد

، ساالن هاای آرایاش و مغاازه پر زر  و بر  و غر  نور که از هر کدام صدای موسیقی و خوشگذرانی به گوش می رساید

هوائی پر تحارک و  .از این دست به فروش می رسید، در آن حدود به وفور یافت می شد چیزهائیهائی که در آن توتون و 

محله آی ولی را به دوبخش تقسایم کارده باود ولای باه هار  ،جاده. آن محله موج می زداحساسی از شادمانی در فضای 

در آن کوچه ها ردیفی از . کوچه باریکی در هر یک از دو سوی جاده که می رفتی تأثیر آن فضا را بر خود احساس می کردی

 هایگذرگاهدر میانه یکدیگر نه ها آن خا. خانه های کوچک یک طبقه بود که همگی آراسته و به رنگ سبز نقاشی شده بود

مجموعاه ای آن . به صورتی که کل محله را به خانه هائی در درون یک باغ شبیه می سااخت اشتندد یعریض و مستقیم

چنان منظم، پاکیزه و شیک در وجود شخص تارس زهرنااکی را ایجااد مای کارد زیارا انتظاار نمای رفات کاه جساتجو بارای 

گذرگاههای بین خانه ها با چراغهائی کمیاب . تماتیک و سامان یافته به خود دیده باشدآنسان سیس وضعیتیخوشگذرانی 
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روشن می شد ولی نور آن چراغها طوری نبود که محیط را کامال روشن کند و در عوض نور چراغهائی کاه منشاأ آن پنجاره 

ف و آن طرف سر می کشیدند و زنانی مردان به این طر.  خانه ها بود تا حدودی  روشنائی بخش محدوده به شمار می رفت

، و غالبا به عابرین توجهی نشان نمای دادناد، را که در جلوی پنجره ها نشسته به دوخت و دوز و یا مطالعه مشغول بودند

از کشاتیهائی کاه در بنادر توقا   یآمریکاائی هاا، مالحاان .آنان مانند خود زنان از ملیتهای مختلفای بودناد. نگاه می کردند

سربازانی که از ناوهای توپدار مرخصی گرفته بودند، مستهای غمزده و شبگرد، سربازان سیاه و سافیدی کاه باه  داشتند،

جامه با هنگهای مقیم در جزیره تعلق داشتند، ژاپنیهائی که دو به دو یا سه به سه قدم می زدند ، اهالی هاوائی، چینیها 

ان به آن محلاه را عجمعیت مراج ،ای عجیب و خنده داری بر سر داشتندو باالخره فیلیپینیهائی که کالههبر تن های بلندی 

هوس در  معمول جستجو برای ارضایساکت و بی سر و صدا به نظر می رسیدند، زیرا به طور آین آدمها .  تشکیل می دادند

 . سان با خاموشی ظاهری و اندوه همراه استنوجود ا

سالها . محله جنجالی ترین فضاحت کل منطقه اقیانوس آرام به شمار می رفتوجود ": با لحن تلخ و تندی گفت دیویدسن   

پلایس .  بود که میسیونرها در مواجهه با آن صدای فریادشان بلند بود و باالخره هم کار به دخالت مطبوعاات محلای رساید

اسات و نتیجتاا بهتارین کاار  از استدالل پلیسها که بی خبر نیستید؟ می گویند گناه اجتنااب ناپاذیر.  قدمی بر نمی داشت

این رشوه ها را چه کسی ! رشوه. حقیقت این بود که پلیس حق و حسابش را می گرفت. محلی ساختن و کنترل آن است

کار به جائی رسید که آنها مجبور به تخلیه محل  ،آخر سر.  می داد؟ صاحبان سالنها، قلدرهای محل و خود زنان خود فروش

 ".شدند

 ".، ماجرا را در روزنامه هائی که در هونولولو به کشتی می رسید خواندمبله": دکتر گفت 

.  از فعالیات بازماناد ،درست در روزی که پای ما به آنجا رسید، آی ولی با آن بار سنگین شرم و گناه که باه دنباال داشات"-

 ".دیدم نشناختمشتعجب دارد چرا روز اول که آن زن را .  تمامی ساکنان آن به دادگاه فرا خوانده شدند

یادم می . حاال که شما گفتید، به یاد آوردم درست چند لحظه قبل از حرکت کشتی او سوار آن شد": خانم مک فیل گفت 

 ".آید همان موقع با خودم گفتم که این زن تا چه اندازه مرتب است و به اصطالح چقدر شیک پوشیده است

  ".به او اجازه ماندن نخواهم داد.  کرده به اینجا بیایدچطور جرأت ": با فریاد خشمناکی گفت دیویدسن 

 .ن کالم قدمی به سوی در بر داشتآو پس از ادای 

 "می خواهید چه کنید؟:"مک فیل سئوال کرد

 "...اجازه نمی دهم این خانه تبدیل به . مگر چه انتظار دیگری دارید؟  قصد دارم پارتیشان را بر هم بریزم"-

از چشامانش گاوئی شاعله ای زباناه مای کشاید و در اثار . گشت که به گوش خانمها بی ادبانه نیایاددنبال کلمه ای می 

 .هیجان رنگ چهره اش بیش از پیش پریده بود

ی کنم سه یا چهار مرد در اتاقش باشند، فکر نمی کنیاد اگار هماین حااال برویاد کمای بای احتیااطی تصور م": دکتر گفت 

 "باشد؟

 .زی به دکتر انداخت و بدون ادای کالمی با شتاب از اتا  خارج شدمیسیونر نگاه تحقیر آمی

اگر فکرکنید آقای دیویدسن در انجاام وظاای  خاود از خطارات شخصای هراسای دارد، پاس او را ": همسر دیویدسن گفت 

 ".درست نشناخته اید

ود نشست و منتظر شانیدن نه هائی که کمی به سرخی گرائیده بوره شده و گگبا دستهائی که به نحوی عصبی به هم 

 .شد سر و صداهائی که قرار بود به راه بیفتد

 . همگی گوش فرا دادند

آواز خواندنها باه . بر پلکان چوبی و سپس گشودن ناگهانی در اتا  خانم تامپسن شنیده شددیویدسن اول صدای گامهای 

لحظاتی بعد فریاد . خود با صدائی بلند ادامه می داد عامیانهطور ناگهانی متوق  گردید ولی گرامافن همچنان به پخش ترانه 

معلوم بود صدای پرت . دیویدسن و متعاقبا صدای افتادن چیزی سنگین بر ک  اتا  به گوش رسید و موسیقی نیز قطع شد

او  تی کاهادیویدسن بار دیگر شنیده شاد ولای کلماانگ بلند بعد صدای ب.  شدن مربوط به دور انداختن گرامافن بوده است

مخلوط با سر و صدای چندین نفر که از تاه گلویشاان فریااد صدای فریاد خانم تامپسن  ،به دنبال آن. ادامی کرد مفهوم نبود

 .می زدند مشخص گردید

ا حالتی نگاه دکتر مک فیل ب.  خانم دیویدسن نفسش را به طور مقط ع بیرون داد و  دستهایش را بیش از پیش به هم فشرد

او تمایلی به رفتن به پائین و مداخله در جریان نداشت ولی نمای دانسات  .م دیویدسن متوجه زنش گردیداز خان مطمئننا

حاال صدای گفتگوها . به گوش آنها رسید واقعی باألخره خروش و جنجال یک دعوای.  دیگران از او چنین انتظاری دارند یا نه



12 

 

 

در اتاا  باا . ه اساتر که از اتا  به بیرون انداخته شدمشخص نبود دیویدسن است یا کسی دیگ. واضحتر شنیده می شد

را دیدند که از پله ها باال آمده یک سر باه اتاا  دیویدسن دقایقی در سکوت گذشت، سپس آنان . صدای بلندی بسته شد

 .خودشان رفت

 ".بهتر است نزد او بروم": خانم دیویدسن از جایش برخاست و گفت 

 ".اگر الزم شد مرا صدا بزنید": خانم مک فیل پشت سرش او را مخاطب قرار داد و گفت 

 ".امید وارم آسیبی به او نرسیده باشد":و پس از دور شدنش ادامه داد 

 "؟گذاردمی را به حال خود نچرا دیگران نمی دانم ":دکتر مک فیل در پاسخ گفت 

صدای گراماافن باار دیگار ایان باار . لحظه ای رسید که هر دو تکانی خوردنددو نفری مدتی را در سکوت گذراندند و سپس 

 .گستاخانه تر بلند شد و فریاد های تمسخر آمیز مردانی که شعر آن ترانه عامیانه را تکرار می کردند با آن همراه بود

که خسته و رنگ پریده  از سر درد شکایت می کرد و پیر و پژمرده به نظار مای رساید باه  در حالی روز بعد خانم دیویدسن

خانم مک فیل گفت که شوهرش شب را در پریشانی و بی خوابی به سر کرده و ساعت پنج صبح از جا بر خاسته و بیرون 

 .  رفته است

 . بودرا کثی  و بویناک کرده  پرتاب شده و لباسشآقای دیویدسن  لیوانی مملو از آبجو به طرف شب قبل

 .چشمانش دیده می شد دروقتی از خانم تامپسن یاد می کرد برقی حاکی از اندوه خانم دیویدسن 

آقای دیویدسن قلب بسیار مهرباانی دارد و تاا باه . روزی از اهانتی که به آقای دیویدسن کرده است پشیمان خواهد شد"-

ولی در عوض هیچ ترحمی نسبت به گناه . او رفته تسکین نیافته از نزد او برگرددحال نشده کسی با گرفتاری هایش به نزد 

 ".در او نیست و وقتی خشم ناشی از پرهیزگاریش تهییج شود، آتشی بر پا خواهد شد

 "حاال او چه خواهد کرد؟": خانم مک فیل سئوال کرد 

 ".اهد جای آن زن باشمولی اگر تمام دنیا را به من بدهند، دلم نمی خو. درست نمی دانم"-

کوچاک انادام کاه باا لحان پیروزمنداناه ای اعاالم دیویدسن در صدای خانم . خانم مک فیل لرزه ای بر پشتش احساس کرد

 .  خطری قطعی را منتقل می ساخت چیزی احساس می شد که آن لرزه را بر بدن می انداخت

   .دو خانم صبح آن روز را در کنار هم از پله ها پائین رفتند

چیازی در یاک مشاغول پخاتن چروکیده و کثیفی دیده می شاد کاه  راحتیباس در لدر اتا  خانم تامپسن باز بود و خود او 

   .بود ماهی تاوه

 "بهتر است؟دیویدسن آیا امروز حال آقای .  صبح بخیر": وی با دیدن آن دو نفر گفت 

هر دو زن بی اعتنا به او گذشتند ولی موقعی که خانم تامپسن خنده بلند و تمسخر آمیزی را سار . کسی پاسخ او را نداد

 .  داد رنگ و روی هردویشان به سرخی گرائید

 اگر به من اهانت کنی، میگاویم از اینجاا!  با من صحبت نکن":خانم دیویدسن ناگهان به طرف او برگشت و فریاد زنان گفت 

 ".بیرونت بیندازند

 "خواستم به مالقاتم بیاید؟دیویدسن پس بگو آیا من بودم که از آقای "-

 ".جوابش را ندهید": خانم مک فیل بدون اتالف وقت در گوش خانم دیویدسن زمزمه کرد 

یت صدایش وقتی به قدری دور شدند که دیگر صدای خانم تامپسن را نمی شنیدند خانم دیویدسن در حالی از شدت عصبان

 "!عجب زن بی شرمی": بند آمده بود گفت 

کاله سافید   .زر  و بر  دارش را در بر داشتو تمام لباسهای  در راه بازگشت، او را دیدند که به طرف اسکله قدم می زد

وقتای از کنارشاان مای  .جلاوه مای کارداطرافیاان ی به تناهمانند اگش با آن گلهای بی ارزش پر از جلوه ابتذال آمیزش ربز

آمریکائی که در آنجا ایستاده بودند باا دیادن روی در هام کشایدن  ملوانگذشت با لحن شادمانه ای صدایشان زد و دو نفر 

 .  خانمها خنده ای بر لب راندند

 .نمها درست قبل از شروع ریزش دو باره باران به خانه رسیدنداخ

 ".کنم لباسهای فاخرش زیر باران خراب شوندفکر می ": خانم دیویدسن ریشخند کنان گفت 

وقتی هم آمد کامال خیس شده بود ولی تغییری در حالت . دیویدسن تا زمانی که آنان برای شام آماده شده بودند بر نگشت

مانند همیشه ساکت و عبوس نشست و بعد از صرف چند لقمه غذا باه بااران بای اماان بیارون .  و رفتارش دیده نمی شد

وقتی خانم دیویدسن از برخورد صبحشان با خانم تامپسن حرفی به میان آورد پاسخی نداد گرچه جدی تر شدن .  خیره شد

 .قیافه اش نشان می داد که حرف همسرش را شنیده است
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یم د؟  نمی شود اجازه دهبیندازفکر نمی کنی باید از آقای هورن بخواهیم که او را از اینجا بیرون ": خانم دیویدسن پرسید 

 ".به ما توهین کندکه 

 ".جای دیگری ندارد که برود": آقای مک فیل گفت 

 ".می تواند با یکی از بومی ها زندگی کند"-

 ".در چنین هوائی کلبه های بومی ها جای راحتی برای زندگی نیست"-

 ".من سالها در چنین کلبه هائی زندگی کرده ام": آقای دیویدسن در پاسخ گفت 

هنگامی که دخترک بومی موزهای برشته شده را که حکم شیرینی روزانه آنها را داشت برایشان آورد دیویدسن به طرف او 

 ".از خانم تامپسن سئوال کن چه موقعی مناسب است که به دیدنش بروم": برگشته گفت 

 .دخترک شرمزده سری جنباند و خارج شد

 "خواهی به دیدنش بروی؟ آلفرد، برای چه می": خانم دیویدسن پرسید 

 ".قبل از آن که هر نوع فرصت انتخاب را به او بدهم دست به اقدامی نخواهم زد.  وظیفه ام ایجاب می کند"-

 ".به تو اهانت خواهد کرد!  نمی دانی چه جور زنی است"-

رای نجات آن از هیچ اقدامی کوتااهی او روح جاودانه ای دارد و باید ب.  بگذار به سویم آب دهان بیندازد.  بگذار اهانت کند"-

 ".نکنم

پایش را خیلی از گلیمش ": خانم دیویدسن که صدای خنده بلند و مسخره آمیز آن زن هنوز در گوشش طنین انداز بود گفت 

 ".دراز تر کرده است

هایچ گااه .  ندارد ترحم خداوند اندازه": برقی ناگهانی در چشمان دیویدسن درخشید و صدایش به نرمی و مالیمت گرائید 

گناهکاران ممکن است از عمق دوزخ نیز بیشتر در گناهانشان فرو روند، ولای رحام و عطوفات .  این موضوع فکر نکن خالف

 ".عیسی مسیح از آن نیز افزونتر است

مالقاات باا خانم تامپسن با تقدیم احترامات گفتند در هر ساعتی به جز ساعات کاری از ": دخترک بومی پاسخ پیام را آورد 

 ".جناب کشیش خوشحال خواهند شد

دکتر مک فیل با سرعت لبخندی را که بر لب رانده بود از لاب دور .  این پاسخ جمع حاضران را به سکوت سنگینی واداشت

می دانست که اگر پاسخ بیشرمانه خانم تامپسن را به خنده و شوخی بگیرد، بعدا با همسر خود دچار مشکل خواهد .  کرد

 .شد

خانم مک فیل مشغول بافتن . نان در سکوت شام را به پایان بردند و سپس دو خانم برخاسته کار بافتنیشان را از سر گرفتندآ

و دکتر هام باه  شروع کرده بودش را دو باره رها شده از زمان جنگ چندمین شال گردن بود و مدتی می شد کار همیشگی

 .  دود کردن پیپش پرداخت

دقایقی بعد از .  ش بر صندلی بی حرکت نشسته مدتی را با نگاهی خالی از هدف به میز خیره ماندولی دیویدسن سر جای

صدای پایش در حال پاائین رفاتن از پلکاان و ساپس صادای مباارزه .  جایش بلند شده بدون ادای کالمی از اتا  بیرون رفت

 .  ی کرد شنیده شدجویانه خانم تامپسن که پس از در زدن کشیش او را به وارد شدن دعوت م

او یک ساعتی را در آنجا ماند و در آن مدت دکتر خود را به دود کردن پیپ و توجه به بارش تند باران که اعصابش را تحت تأثیر 

 .  قرار می داد مشغول داشت

ی شد آن را با شیوه ریزش باران بدانسان که در انگلستان می بارد و قطراتش به آرامی زمین را خیس می کند نبود، بلکه م

گوئی نیروی وحشی طبیعت کاین توزاناه فارو ریخاتن سایالبی را . صفاتی نظیر بی رحمانه و حتی وحشت آور توصی  کرد

جایگزین ریزش قطرات کرده بود، سیالبه ای که بی امان از آسمان فرو می ریخت و فرو ریختن آن بر سق  خانه که از ورقه 

تأثیر آن خشم و خروش طبیعت به نحوی .  کر کننده و جنون آوری را ایجاد می کردساخته شده بود صدای  یآهن شیار دار

بود که در لحظاتی شخص احساس می کرد می خواهد فریاد بکشد و سپس ناگهان لحظه ای می رسید چنان کاه گاوئی 

شاخص چیاره  رکت بااستخوانهای انسان به سستی گرائیده و او در معرض فرو افتادن است، حس ناتوانی، نا امیدی و فال

 .می شد

 . خانمها کارشان را رها کرده نگاهشان را به مرد کشیش دوختند.  با ورود دیویدسن، مک فیل به طرف در برگشت

 "!او زنی شریر است.....  نصیحتش کردم که توبه کند. هر فرصت ممکنی را در اختیارش گذاشتم"-

 .چشمان و سخت تر شدن خطوط چهره او شد مکثی کرد و در آن ضمن دکتر مک فیل متوجه تیره شدن
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حاال وقت آن است که دست به تازیانه ای ببرم که عیسی مسیح برای بیرون راندن رباخواران و صرافانی که در معبد بزرگ "-

 ".اورشلیم بودند به کار برد

اگر به دور ترین قسمت زمین هم ": لبهایش به هم فشرده و ابروان تیره اش در هم کشیده بود . طول و عرض اتا  را قدم زد

 ".بگریزد او را دنبال خواهم کرد

 .صدای پائین رفتن او از پله ها مجددا به گوش رسید.  پس از این گفتار ناگهان چرخی زده از اتا  بیرون رفت

 "خیال دارد چه کند؟": خانم مک فیل رو به همسر کشیش کرد و پرسید 

وقتی به کار خدا مشغول می .  نمی دانم": هایش پرداخت ه به پاک کردن شیش خانم دیویدسن عینک پنسیش را برداشته

 .آه کوتاهی کشیدو "  .شود چیزی از او نمی پرسم

 "چراه آه می کشید؟": خانم مک فیل نگاهی به او انداخت و گفت 

 ".نباید اینقدر به خودش سخت بگیرد.  خودش را خسته خواهد کرد"-

وقتای دکتار از مقابال .  ایج اقدام میسیونر از طریق مالک دورگه خانه اجااره ایشاان مط لاع شاددکتر مک فیل از نخستین نت

: فروشگاهش می گذشت، مالک او را متوق  ساخته در حالی که از پشت بسااطش خام شاده باود بارای او تعریا  کارد 

بازخواست قرار داده است ولی من که جناب کشیش دیویدسن از این که اتاقی را به خانم تامپسن اجاره داده ام مرا مورد "

وقتی کسی می آید و درخواست اجااره اتااقی را مای کناد چیازی کاه از او مای . نمی دانستم خانم از چه قماشی است

  ".و خانم تامپسن اجاره یک هفته اش را از پیش داد.  پرسم این است که آیا پولش را دارد یا نه

خانه مال شماست و من از این که . کاری است که شده": تمایلی نداشت گفت دکتر مک فیل که به درگیر شدن در قضیه 

 ".تشکرمم داتاقی را به ما اجاره داده ای

.  آقای هورن نگاه تردید آمیزی با او انداخت زیرا مطمئن نبود نظر دکتر حمایت از موضعی است که میسیونر اتخاذ کرده یا نه

اگر کار با آنها باشد نتیجه اش تعطیل شادن . ها نظرات خاص خودشان را دارندمیسیونر ": سپس با لحن نا مطمئنی گفت 

 ".فروشگاه و کار و کاسبی است

 "مگر آقای دیویدسن از شما خواسته که عذر خانم تامپسن را بخواهید؟"-

فات دلاش مای مای گ.  گفت تا زمانی که خانم رفتار شایسته ای دارد نمی تواند چنین چیزی را از مان بخواهادمی . نه"-

من هم قول دادم که دیگر اجازه ندهم کسی به مالقات خانم برود، به قولم عمل کرده ام و .  خواهد با من منصفانه رفتار کند

 ".به خانم هم اخطار الزم را داده ام

 "عکس العمل خانم تامپسن چه بود؟"-

   ".داد و فریادی راه انداخت که تماشائی بود"-

پیدا بود که خانم تامپسان را مشاتری سار ساخت و . ان کهنه و قدیمیش پیچ و تابی به خود داد مرد دو رگه پشت پیشخو

 .  ناجوری دیده است

فکر نمی کنم اگر قرار باشد کسی را نپذیرد در اینجاا دوام . خوب، می توانم بگویم که او از اینجا می رود":سپس ادامه داد 

جز کلبه بومیان و آنها هم حاال کاه میسایونر هاا باا او سار جناگ دارناد وی را  جای دیگری هم برای اقامت ندارد به.  بیاورد

 ".نخواهند پذیرفت

 ."خوب، مثل این که قرار نیسات هاوا صااف شاود": دکتر مک فیل نگاهی به باران سنگین در حال ریزش انداخت و با جمله

 .صحبت را خاتمه داد

آقای دیویدسن برایشان از روزهای نخستین دانشاکده اش تعریا  کارد و شب هنگام وقتی در اتا  پذیرائی دور هم بودند 

گی کردن مجبور بوده در مدت تعطیالتش به کاار هاای جاور واجاوری دگفت چگونه پولی برای امرار معاش نداشته و برای زن

 .بپردازد

. صادای گراماافن برخاساتخانم تامپسن در اتاقش تنها نشسته بود ولی ناگهاان . از طبقه پائین صدائی شنیده نمی شد

موزیاک آوای غام انگیازی .  این بار کسی همراه با موسیقی آواز نمی خواند. منظور خانم تامپسن نوعی مبارزه طلبی بود

 .   هدداشت تو گوئی کسی با فریاد از دیگران کمک می خوا

بدون کاوچکترین تغییاری در را اش ظاهرا در میانه خواندن بخشی از کتاب مقدسش بود و مطالعه . دیویدسن اعتنائی نکرد

 .دادادامه  دوخ ظاهر

به نظار مای رساید کاه .  خانم تامپسن صفحه ای بعد از صفحه دیگر عوض می کرد.  صدای گرامافن ممتد و بی وقفه بود

 .  ردسکوت و آرامش شبانگاهی اثر آزار دهنده ای بر اعصاب او دا
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 .ین تکانی در آن پدید نمی آوردهوای بیرون شرجی و خفه بود و هیچ نسیمی کوچکتر

بلکه صرفا در کنار هم دراز کشیده بودند و به صدای وز . مک فیل ها وقتی به رختخواب رفتند تا مدتی نمی توانستند بخوابند

 .  وز پشه های بیرون از پشه بندشان گوش می دادند

  "این چه صدائی است؟": مدتی که گذشت خانم مک فیل پرسید 

دای دیویدسن از ورای پارتیشن چوبی اتا  شنیده می شد که با آهنگی آرام و یک نواخات و در عاین حاال ص. گوش دادند

 .اصراری مشتاقانه برای روح خانم تامپسن دعا می خواند

او دیگر با سالم یا لبخندی تمسخر آمیز به آنان  ،حاال وقتی در جاده از کنار خانم تامپسن می گذشتند. دو سه روزی گذشت

هی نشان نمی داد بلکه دماغش را باال گرفته با اخمی که صورت رنگ و نقاشی شده اش را در خود گرفته بود چنانکه توج

 .گوئی آنها را ندیده است بی اعتنا از مقابلشان عبور می کرد

ه ای نرسیده صاحبخانه به مک فیل خبر داد که خانم تامپسن سعی کرده تا جای دیگری برای اقامت پیدا کند، ولی به نتیج

 .  است

شباهنگام خانم تامپسن مطابق معمول مداوما به پخش آهنگهایش ادامه می داد ولی تظاهر کاردن او باه شاادمانی حااال 

.  نواخت و غم انگیزی داشت تو گوئی در یک قدمی نومیدی سیر می کارد موسیقی ضرب آهنگ یک. دیگر کامال آشکار بود

همچنان ادامه یافت، دیویدسن هورن را به سراغ خانم تامپسن فرستاد تا از او خواهش در روز یک شنبه وقتی پخش آهنگها 

دساتگاه پخاش موسایقی خااموش شاد و خاناه در . کند که چون یک شنبه روز خداست از پخش موسیقی دست بار دارد

 .سکوت فرو رفت و به جز آهنگ یک نواخت باران هیچ صدائی از آن به گوش نمی رسید

فکر می کنم تا اندازه ای به راه آماده، نمای داناد کاه آقاای ": نزد دکتر مک فیل اظهار نظر کرد خانه دورگه  کالصبح فردا م

 ".دیویدسن چه قصدی دارد و همین موضوع باعث ترس و نگرانیش شده است

نخوت او عوض شده و که قیافه پر از  ه بودبا تعجب پی برد دوه بنیم نگاهی به خانم تامپسن انداختکه آن روز صبح مک فیل 

 . اینک هراسان به نظر می رسد

 "فکر می کنم شما هم ندانید آقای دیویدسن چه فکری در سر دارد؟":  ی متوجه دکتر ساخت و پرسیدنگاهنیم هورن 

 ".نه، نمی دانم"-

به .  را آغاز کرده استخود او نیز به فکر افتاد که میسیونر فعالیت مرموزی . جالب بود که هورن چنان سئوالی از او می کرد

تصور مک فیل، دیویدسن به نحوی دقیق و منظم مشغول تنیدن توری در اطراف آن زن بود و خیال داشات باه محاض آمااده 

 .شدن همه عوامل، رشته های طناب نامرئیش را محکم بکشد

که به وجودش نیازی بود از  آقای دیویدسن به من گفت به خانم تامپسن بگویم هر زمان ": ادامه می داد  به سخنشهورن 

 ".طریق من به او اطالع دهد تا بیاید

 "وقتی پیغامش را رساندید، خانم تامپسن چه گفت؟"-

صبر نکردم تا حرفی بزند، بلکه فقط پیغام را رسانده قبل از آن که خانم دوبااره گریاه احتماالیش را شاروع کناد دور .  هیچ"-

 ".شدم

   "!ا به هم ریخته است، تنهائی و این باران مداوم که می تواند هر کسی را عصبی کندشکی ندارم که تنهائی اعصابش ر"-

راستی آیا  باران هایچ وقات در ایان سار زماین ": و سپس در حالی که به راستی تحریک عصبی را تجربه می کرد پرسید 

 "؟متوق  نمی شودلعنتی 

کاه مای بینیاد چاون اینجاا  به طوری. جا سالی سیصد اینچ استمیزان بارش این.  در فصل بارانی به طور مداوم می بارد"-

 ".حالت خلیج را دارد تمام باران اقیانوس آرام را جذب خود می کند

    "!لعنت به این خلیج": دکتر با اوقات تلخی که در خود حس می کرد جای گزش پشه را در بدنش خاراند و گفت 

هوا . درخشیدن می گرفت، انسان گوئی خود را در درون حمام حس می کرددر آن سر زمین باران متوق  شده آفتاب  وقتی

به شدت مرطوب، خفه و شرجی می شد به حدی که نفس کشیدن را دشوار می ساخت و این فکر را به شخص القا می 

انه دارند در از قیافه بومیها، که معروف بود طبیعتی شاد و کودک. کرد که همه چیز با خشونت وحشیانه در رشد و نمو است

آن گونه مواقع با آن موهای رنگ شده و بدنهای خالکوبی شده اشان نوعی بد خواهی احساس می شد و زمانی که آنان با 

د تا بر گشته و به شپاهای برهنه به دنبال آدم دویده و به زبان خودشان تند تند حرف می زدند مخاطب بی اختیار وادار می 

آن زمانها این وهم به آدم دست می داد که هر دم ممکن است به سرعت از پشت سر به تاو زیرا در .  پشت سر نگاه کند

گاه نمی شد حدس زد که چه افکاار سایاهی در  هیچ. نزدیک شده تیغه بلند کاردهایشان را در میان شانه هایت فرو کنند
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رسیم شده بر دیوار معابد مصاریان قیافه آن مردم به نقاشی های ت. پشت چشمهای دور از هم افتاده اشان سیر می کند

 .باستان بی شباهت نبود و وحشتی را منتقل می ساخت از احساسی دور و کهنه که قابل اندازه گیری به نظر نمی رسید

. مک فیل ها نمی دانستند که او به دنبال چه کاری است. میسیونر می آمد و می رفت و کامال مشغول به نظر می رسید

تر خبر داد که آقای دیویدسان هار روز باه دیادن فرمانادار مای رود و خاود دیویدسان هام روزی در میاان یک بار هورن به دک

او ظاهرا آدم کامال مصممی است ولی وقتی پای عمل می رسد مرد ": سخنانش نظرش را نسبت به فرماندار ابراز داشت 

 ".کار نیست

تصور می کنم او آن چه را که شما می خواهید به ": ی پرسید دکتر در پاسخ اظهار نظر او با لحنی با نیمه شوخی نیمه جد

 "طور دقیق انجام نمی دهد؟

خواسته من از او انجام کاری صحیح است و برای انجام چنین کاری ضرورتی ": میسیونر بدون بر لب آوردن لبخندی جواب داد 

 ".دنیکسی را مجاب کتا ندارد 

 ".نظر امری طبیعی استولی در مورد درست بودن کارها اختالف "-

 "اگر پای شخصی مبتال به قانقاریا باشد آیا شما در مقابل مخالفت آن شخص با قطع پای معیوب حوصله نشان می دهید؟"-

 ".در آن صورت قانقاریا یک واقعیت مسلم است"-

 "شر و بدی چطور؟"-

 .نتیجه کاری که دیویدسن انجام داده بود به زودی معلوم شد

ف غذای نیم روزیشان را به پایان رسانده بودند و تازه می خواستند برای استراحت بعد از ظهر که  خود را بر چهار نفری صر

دیویدسن بر خالف سه نفر دیگر خواب بعد از ظهر را نشانه ای از راحت . خانمها و دکتر تحمیل کرده بود از یکدیگر جدا شوند

 .  ی دادطلبی می دانست و تمایلی به آن از خود نشان نم

نخست دور و بر را از نظر .  در این موقع در اتا  پذیرائی به طور ناگهانی باز شد و خانم تامپسن قدم به درون اتا  گذاشت

: گذراند و سپس به طرف دیویدسن پیش رفت و در حالی که از شدت خشم نمی توانست آب دهانش را کنترل کند فریاد زد 

  "زی به فرماندار گفته ای؟تو پست فطرت، در مورد من چه چی"

خانم تامپسن، میال داریاد ": لحظه ای سکوت بر قرار شد و آنگاه میسیونر با خونسردی یک صندلی به جلو کشید و گفت 

 ".بنشینید؟  امیدوار بودم بتوانم گفتگوی دیگری با شما داشته باشم

 .و اهانت آمیز از دهانش سرازیر شدو متعاقب آن توفانی از کلمات رکیک  !  تو حرامزاده بد بخت و پست"-

کلمات رکیکی که شما مناسب من در مقابل خانم تامپسن، ": دیویدسن نگاه سنگین و بی حرکتش را به او دوخت و گفت 

 .ولی باید از شما تقاضا کنم که رعایت حضور خانمها را بکنید .می دانید، من بی تفاوت می مانم

خانم تامپسن جمع شده و  صورتش چنان که گوئی او در حال خفه شدن است،  همراه با خشم و خروش اشک در چشمان

 .ورم کرده به رنگ خون در آمده بود

 "مگر چه شده است؟":دکتر مک فیل پرسید 

 ".کسی آمده به من می گوید که با اولین کشتی بعدی باید اینجا را ترک کنم"-

.  داشت تردید این که آیا برقی در چشمان او دیده شد یا نه جایصورت میسیونر حالت بی تفاوتیش را نشان می داد ولی 

 ".در شرایط فعلی نباید انتظار داشته باشید که فرماندار اجازه ماندن در اینجا را به شما بدهد": وی گفت 

 "!می دانم که این کار توست. نمی توانی فریبم بدهی!  کار کار توست": خانم تامپسن فریاد زد 

 ".من از فرماندار خواستم که تنها قدمی که در حوزه تعهداتش هست بر دارد.  را ندارم اندادنتقصد فریب "-

 ".چرا مرا به حال خود نمی گذاری؟ من که آزاری به تو نمی رسانم"-

 ".مطمئن باشید که اگر آزاری به من می رساندید، کوچکترین کینه ای از شما به دل نمی گرفتم"-

می خواهد در این مثال شهر لعنتی بمانم؟  این طور به نظرت می رسد که مان در اینجاا مانادنی  مگر فکر می کنی دلم"-

 "شوم؟

 ".خوب، در این صورت دلیلی نمی بینم که شما شاکی باشید"-

 .خانم تامپسن فریاد خفه ای از گلو بیرون داد و اتا  را ترک گفت

 .سکوت حکم فرما شد
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او آدم ضاعی  و .  چه خوب شاد کاه فرمانادار بااالخره دسات باه اقادامی زد": ت او گف. کالم دیویدسن سکوت را شکست

اولش می گفت که خانم تامپسن دو هفته ای بیشتر در اینجا نخواهد بود و وقتی به آپیا برود، تحات قلمارو .  مرد دی است

 ".ی نداردبطبریتانیائیها بوده و دیگر با حوزه فرمانداری او ر

: م با سرعت روی پاهایش بلند شده شروع به قدم زدن در عارض اتاا  کارد و در هماان حاال گفات او پس از ادای این کال

طاوری حارف مای زنناد کاه انگاار . وظایفشان شانه خالی کننادزیر بار چقدر بد است آدمهائی که در رأس امور هستند از "

وجود آن زن یک رسوائی است، پس چرا  در قضیه فعلی.  شیطانی که از دید آنان دور مانده دست از خباثتش کشیده است

باید به این که چنین فضاحتی به قلمرو دیگر نقل مکان کند رضایت بدهیم ؟  آخراالمر مجبور شدم باا او باا صاراحت صاحبت 

 ".کنم

 "منظورتان چیست؟"-

می دانید، میسیون ما ": دیویدسن ابروانش را بیش از پیش در هم کشید، چانه اش را باالتر برد و با عزمی جزم پاسخ داد 

به فرماندار گوشزد کردم اگر شکایتی از نحوه اداره این محل باه واشانگتن . بر مقامات واشنگتن چندان بی تأثیر هم نیست

 ".برسد، اصال به نفع او نخواهد بود

 "خانم تامپسن کی باید از اینجا برود؟": دکتر مکث کوتاهی کرد و پرسید 

او هم باید سوار آن .  از سیدنی به مقصد واشنگتن می رود در اینجا توق  خواهد داشت سه شنبه آینده یک کشتی که"-

 ".کشتی شود

 .پنج روز تا سه شنبه مانده بود

حدود ظهر . صبح فردا دکتر مک فیل برای گذران وقت به بهترین وجه، به سر زدن به بیماران در بیمارستان جزیره گذرانده بود

ببخشید، دکتر مک فیل، خاانم ": وقتی بر می گشت مرد دو رگه قبل از باال رفتن از پله های خانه جلویش را گرفت و گفت 

 "او بزنید؟ امکان دارد سری به. تامپسن بیمار است

 ".له، این کار را می کنمب"-

 . هورن او را به اتا  مورد نظر هدایت کرد

خانم تامپسن عاطل و باطل روی صندلی نشسته بود، نه کتابی می خواند و نه چیزی می دوخت، بلکه صرفا با نگاهی مات 

دکتر مک فیل متوجه شد که . سر داشت لباس سفیدش را در بر و کاله بزرگی مزین به گل بر.  پیش رویش را نگاه می کرد

 .  رنگ و رویش زرد، پوست صورتش در زیر ورقه ای از پودر خالی از طراوت مانده و چشمانش تیره و سرشار از اندوه است

 ".از این که می شنوم بیمار شده اید متأسفم"-

سوار بر کشتی شوم که به سن فرانسیسکو می  آخر باید.  برای این که شما را ببینم گفتم بیمارم.  در واقع بیمار نیستم"-

 ".رود

 .   همراه با این سخن برقی حاکی از ترس در چشمانش درخشید و انگشتان دستهایش با حالتی تشنج آمیز باز و بسته شد

 .هورن در آستانه در ایستاده گوش می داد

 ".بله، می دانم": دکتر گفت 

دیروز بعد از ظهر برای مالقات با .  فعال برای من مناسب نیست سن فرانسیسکو رفتن به ": آب دهانش را فرو برد و گفت 

به منشیش مراجعه کردم و او به من گفت چاره دیگری ندارم به جز این که سوار .  فرماندار رفتم ولی نتواستم پیدایش کنم

نزل خارج انه اش انتظار کشیدم و  وقتی از مپس امروز صبح در بیرون خ.  الزم بود تا خود فرماندار را ببینم.   آن کشتی شوم

تمایلی به صحبت کردن با من نشان نمی داد ولی من دست بر دار نبودم و باالخره به من گفت  او.  شد با او صحبت کردم

در صورتی که جناب کشیش رضایت بدهد خود او هیچ مخالفتی با ماندنم تا زمان آمدن کشاتی بعادی باه مقصاد سایدنی 

  ".ندارد

 .چشمانش را با نگرانی به دکتر مک فیل دوخت

 ".به طور دقیق نمی دانم چه باید بکنم": مک فیل گفت 

به خدا سوگند می خورم که اگر اجازه ماندن به من بدهد دست .  خوب، به فکرم رسید که شاید شما بتوانید از او بخواهید"-

 ".دو هفته که زمان زیادی نیست.  یرون نمی روماگر او بخواهد حتی از خانه هم ب.  به هیچ کاری نخواهم زد

 ".از او خواهم خواست"-

 ".بنا بر این بهتر است تصمیمت را بگیری.  باید سه شنبه بروی. قبول نخواهد کرد":هورن در گفتگو دخالت کرد 
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کاه درخواسات ایان .  به او بگوئید که می توانم در سیدنی به کاری مشغول شوم، منظورم کار درست و حسابی اسات"-

 ".بزرگی نیست

 ".هر کاری بتوانم خواهم کرد"-

 ".قبول؟  تا وضعم در اینجا روشن نشود نمی دانم باید چه کنم. بعد بیائید و نتیجه را به من بگوئید"-

به همین دلیل او موضاوع را باا همسارش در میاان گذاشات و از او . انجام این نوع مأموریتها چندان خوشایند طبع دکتر نبود

 .  خواست تا با خانم دیویدسن مذاکره کند

ی را ظاهرا میسیونر دیویدسن در این زمینه اختیاراتی داشت و از دیدگاه دکتر اگر او اجازه می داد خانم تامپسن دو هفته ا

 .در پاگو پاگو بماند زیانی متوجه کسی نمی شد

خانم ":چون میسیونر بدون درنگ نزد او آمده و گفت . ولی دکتر مک فیل آمادگی مواجهه با نتیجه این دیپلماسی را نداشت

 ".دیویدسن می گوید تامپسن با شما صحبتی داشته است

ن نیز از این که به اجبار باید دستش را رو کند، مانند آدمهاای دکتر مک فیل که به درگیر شدن مستقیم عادت نداشت، اکنو

: پس در حالی که تا حدی خلقش تنگ و رنگ و رویش بر افروخته شده بود پاسخ داد .  محجوب احساس رنجیدگی می کرد

ل داده در به سیدنی بارود و  از آنجاائی کاه قاو سن فرانسیسکو فکر نمی کنم تفاوتی داشته باشد که به جای رفتن به "

 ".مدتی که اینجاست رفتار صحیحی در پیش بگیرد ایجاد مزاحمت بیشتر برای او سختگیری بیش از اندازه است

تماایلی  سان فرانسیساکو چارا باه رفاتن باه ": میسیونر با نگاه تندی که به او انداخت وی را در جا میخکوب کرد و پرسید 

 "ندارد؟

و فکر می کنم بهتر است انسان .  سئوال نکردم": هم چندان مودبانه نبود  وید خود ادکتر با همان تلخی پاسخی داد که از د

 ".در کارهای دیگران دخالت نکند

این دستور در حوزه وظای  اوست و من دخالتی . فرماندار دستور تبعید او با اولین کشتی که جزیره را ترک کند داده است"-

 ".ا حکم یک مخاطره را داردبعالوه حضور آن زن در اینج.  نخواهم کرد

 ".من شما خیلی سختگیر و مستبد هستید از نظر"-

زیرا .  ولی در مورد دعوای احتمالی جای نگرانی نبود. هر دو خانم حاضر سر بلند کرده با نگاهی نگران به دکتر خیره شدند

.  ا در مورد من چناین قضااوتی داریاددکتر مک فیل، بسیار متأسفم که شم": دیویدسن لبخند مهر آمیزی بر لب آورده گفت 

 ".باور کنید که قلب من برای آن زن بینوا جریحه دار است ولی سعی من فقط انجام وظیفه است و بس

باران به طرز نا متعارفی بند آمده بود و از پنجره اتا  .  دکتر پاسخی نداد بلکه با چهره ای عبوس از پنجره به بیرون نگاه کرد

 . دیده می شد ،روستائی را تشکیل می داد ،که در میانه درخت زار نزدیک اسکله کلبه های بومیان

 ".بهتر است از امتیاز تغییر هوا استفاده کرده قدمی بیرون بگذارم":سر انجام لب گشود و گفت  او

ا رضایت دهم از دکتر، لطفا از این که نمی توانم به خواست شم": دیویدسن با لبخند غمباری او را مخاطب ساخته و گفت 

 ".برای شما قائل به احترام زیادی هستم و متأس  خواهم شد اگر در مورد من فکر بدی بکنید.  من کینه ای به دل نگیرید

شک ندارم که شما به حد کافی تصور درستی از ایده هایتان دارید و به همان دلیل ": دکتر در بیرون رفتن از اتا  پاسخ داد 

 ".جع به خودتان منصفانه قضاوت خواهید کرددر مورد عقیده من را

 ".این هم عقیده ای است در مورد من" :دیویدسن خنده کوتاهی کرد و گفت 

از پله هاا کاه . دکتر مک فیل از این که بدون منظور مجبور شده بود حرفهای حاکی از نزاکت بزند از دست خود عصبانی بود

 .او در اتاقش را نیمه باز گذاشته است پائین رفت خانم تامپسن را دید که در انتظار

 "خوب، با او صحبت کردید؟": خانم تامپسن با دیدن او پرسید 

 ".بله، متأسفم که بگویم او کمکی نخواهد کرد": دکتر که دستپاچه به نظر می رسید بدون نگاه کردن به او جواب داد 

تش را که از ترس سفید شده بود دید، نگاه سریعی و وقتی هق هق کوتاهی که به خانم تامپسن دست داد شنیده و صور

به اعتقاد . ولی امیدتان را از دست ندهید": فکری ناگهانی به ذهنش رسید و گفت  ،به او انداخت و ضمن احساس نگرانی

 ".خیال دارم خودم به دیدن فرماندار بروم.  من رفتاری که آنها با شما در پیش گرفته اند شرم آور است

 "حاال؟"-

 .چهره خانم تامپسن به شادی گرایش یافت. دکتر سری تکان داد

مان هام قاول مای دهام . مطمئنم اگر شما وساطت کنید به من اجازه مانادن را خواهاد داد. این واقعا از لط  شماست"-

 ".هیچکدام از کارهائی که نباید بکنم، نکنم
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زیرا او در مورد امور مربوط به خانم . ا درمیانی کند آسان نبودبرای دکتر مک فیل فهمیدن این که چرا می خواهد نزد فرماندار پ

تامپسن خود را کامال بی تفاوت حس می کرد و فقط رفتار میسیونر تا اندازه ای او را خشمگین ساخته بود و عامل خشم و 

 .رنجش حکم بر افروختن شعله ای در وجود او را داشت

ال دریانورد، با بدنی درشت و خوش برش که سبیل نازکی لب باالیش را زینت می او مردی بود اص.  فرماندار در خانه اش بود

 .داد و جامه تمیز کتانی یک دست سفیدی در بر داشت

 ".آمده ام تا در مورد زنی به نام تامپسن که با ما همخانه است با شما صحبت کنم"-

باه او اباالغ شاده . کافی در مورد این شخص شنیده ام دکتر مک فیل، فکر می کنم به اندازه": فرماندار لبخندی زد و گفت 

 ".سه شنبه آینده از این جزیره خارج شود و این تنها کاری بوده که راجع به او می توانستم انجام دهم

برسد  سن فرانسیسکو می خواستم از شما بخواهم در صورتی که می توانید مدت اقامت او را طوالنی تر کنید تا کشتی "-

 ".تضمین می کنم شخصادر این مدت حسن رفتار او را .  اند با آن به سیدنی برودو او بتو

 .تر و جدی تری به خود گرفت لبخند بر لبان فرماندار ماندگار شد ولی چشمانش حالت تنگ

 دکتر مک فیل، خوشحال می شدم اگر می توانستم با قبول پیشنهادتان شما را راضی نگاه دارم ولی دستور صادر شاده"-

 ".قابل تغییر نیست

طی دقایق بعد دکتر سعی کرد قضیه را به نحو قابل قبولی توضیح دهد ولی فرماندار دیگر لبخند نمی زد و بر عکس با قیافه 

مک فیل می دید که گفته هایش بی اثر مانده .  ای گرفته و نگاهی که متوجه جای دیگری بود به سخنان او گوش می داد

 .است

متأسفم که باعث نگرانی خانم شده ام ولی او باید سه شنبه اینجا را ترک کند و بحثی هم در ":  آخرش را زدحرف فرماندار 

 ".این مورد نیست

 "ولی مگر چه فرقی می کند؟"-

  ".ولی الزم نیست مسائل و امور اداری دفتر خود را به جز برای مقامات مرتبط توضیح بدهم. دکتر، مرا ببخشید"-

به یاد آورد که دیویدسن به تهدید فرماندار اشاره ای کرده بود و حاال نیز در رفتاار .  ذیانه ای به فرماندار انداختدکتر نگاه مو

دیویدسان آدم ": پس رو به او کرده با لحنی خشام آگاین گفات . فرماندار نوعی دستپاچگی و پریشانی احساس می شد

 ".فضول و ملعونی است

اند، خود من دیویدسن را آدم مطلوبی نمی دانم، ولی باید اعتراف کنم وقتی او خطر وجود دکتر مک فیل، بین خودمان بم"-

، یاد آور شدزنی مانند خانم تامپسن را در مجاورت عده ای آدم اسم و رسم دار که در میان جمعیت بومی اقامت گزیده اند 

 ".مطلقا در حوزه اختیارات خودش عمل می کرد

 .جایش برخاست و دکتر مک فیل نیز احساس کرد باید بلند شودپس از گفتن این جمالت از 

لطفاا ساالم و احتارام مارا باه خاانم ماک فیال .  با کسی قرار مالقات دارم و باید باروم. از شما پوزش بخواهمالزم است "-

 ".برسانید

و چاون نمای خواسات می دانست خانم تامپسن انتظاار بازگشاتش را مای کشاد . دکتر با سر افکندگی از آنجا بیرون آمد

خودش پاسخ منفی به او بدهد از در عقب ساختمان به خانه وارد شد و مانند کسی که چیزی را پنهان می کند آرام و بی 

 .سر و صدا از پلکان باال رفت

این .  سر زنده و پر جنب و جوش به نظر می رسید سر میز شام نیز ساکت و بدون آرامش بود ولی آقای دیویدسن بر عکس

حساس به دکتر مک فیل دست داد که برای چندمین بار نگاه شوخ و در عین حال پیروز مندانه مرد روحانی را بر چهره خود ا

.  و فورا به ذهنش خطور کرد که دیویدسن از مالقات او با فرماندار و شنیدن پاسخ رد فرماندار آگاه شده است.  حس می کند

ده بود؟ هرچه بود چیزی بدخواهانه در حرکات و سکنات حاکی از قدرت آن مرد ولی این خبر چگونه به گوش دیویدسن رسی

 .به خوبی محسوس بود

صدای زمزمه مانند مرد به بیرون رفت و .  بعد از شام دکتر آقای هورن را دید که بر روی ایوان بیرون ایستاده انتظار می کشد

 "ما فرماندار را دیده اید یا نه ؟خانم می خواهد بداند آیا ش": دو رگه گوش داد که می گفت 

 ".من بسیار متأسفم ، ولی کار دیگری از من ساخته نیست. او کمکی نخواهد کرد. بله"-

 ".در مقابل میسیونر ها قدرت مخالفت ندارد.  می دانستم کاری نخواهد کرد"-

 "رد چه چیزی صحبت می کنید؟در مو": دیویدسن از اتا  خارج شده به طرف آن دو نفر نزدیک شد و دوستانه پرسید 
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داشتم می گفتم که حد اقل تا یک هفته دیگر امکان رفتن باه آپیاا ": آقای هورن لحن تملق آمیزی را پیش گرفته پاسخ داد 

 ".برای شما وجود ندارد

 . را ترک گفت هاو پس از این کالم آن

 .آن دو به اتا  پذیرائی بازگشتند

 .ساعت بعد از شام را به کارهای تفریحی و ورزش سبک می پرداختآقای دیویدسن به عادت همیشگی یک 

 .در میانه این کار ضربه آرامی به در اتا  خورد

 ".بفرمائید": خانم دیویدسن با صدای تند و تیزش گفت 

 . و چون در باز نشد از جا برخاسته آن را گشود

او دیگار آن زن خاود نماا و .  شگفت انگیازی دیاده مای شادخانم تامپسن در آستانه در ایستاده بود ولی در ظاهر او تغییر 

گستاخی که در سر راهشان به تمسخر آنان می پرداخت نبود بلکه تجسمی از یک زن در هم شکسته و هراسان به شمار 

. موهایش که به طور معمول آرایش مرتبی داشت اکنون ژولیده و فاقد هر نظمی به روی شانه هایش ریخته باود.  می آمد

باا او . و بلوز داخل خانه را در بر داشت کاه همگای چروکیاده و ناا مرتاب باه نظار مای رساید نفش های سر پائی و دامک

 .چشمانی اشکبار و گونه هائی خیس در آستانه در ایستاد و جرأت نداشت که قدمی جلو تر بگذارد

 "چه می خواهی؟":خانم دیدیوسن با کالمی خشونت بار پرسید 

 "اجازه می دهید با آقای دیویدسن صحبت کنم؟": صدائی گرفته از بغض گفت خانم تامپسن با 

چه کاری می توانم .  خانم تامپسن، بفرمائید داخل": میسیونر ار جا برخاسته به او نزدیک شد و با لحن دوستانه ای گفت 

 "برایتان انجام دهم؟

آخر در آن وقات تاا . وز به شما زدم و چیزهای دیگر متأسفمببینید، از حرفهائی که آن ر": او چند قدمی جلو تر آمده و گفت 

 ".حاال معذرت خواهی می کنم.  اندازه ای عصبانی بودم

  ".فکر می کنم تحمل من بیشتر از شنیدن چند کلمه حرف تند باشد. مهم نیست. فراموش کنید"-

 .یونر برداشتخانم تامپسن با حرکتی که به طرزی تأس  آور فروتنانه بود قدمی به سوی میس

لطفاا مارا باه سان فرانسیساکو . مان کاامال پشایمانم و آمااده هار ناوع تنبیهای هساتم. زنیدباگر می خواهید مرا کتک "-

 ".نفرستید

: او با قیافه ای که به طور ناگهانی جدی و عباوس شاده باود پرساید . آثار شادمانی از چهره میسیونر کامال رخت بر بست

 "ر گردید؟چرا نمی خواهید به آنجا ب"

چون اقوام من در آنجا هستند و دلم نمی خواهد مرا ":  پاسخ داداز ترس خود را در برابر او جمع و جور کرد و  نخانم تامپس

 ".حاضرم به هر جای دیگری که بگوئید بروم. در چنین موقعیتی ببینند

 "چرا نمی خواهید به آنجا بر گردید؟"-

 ".به شما گفتم"-

شده با چشمانی که بر  می زد به او خیره شد، چنان که گوئی می خواهد به ژرفای روح آن زن نفوذ دیویدسن به جلو خم 

 .  کند

 .زن نفسش را در سینه حبس کرد

 "؟، بلهدلیلش رفتن به ندامتگاه است"-

می خورم زن خوبی  به خدا قسم. مرا به آنجا نفرستید": خانم تامپسن فریادی بر آورده زانو زد و پاهای مرد را در بغل گرفت 

 ".شوم و دست از همه این کارها بکشم

 .  موجی از کلمات البه آمیز از دهان زن بیرون ریخت و فرود آمدن مداوم اشک گونه های رنگ شده اش را شستشو داد

دامتگاه دلیلش ن": میسیونر خم شده صورت زن را باال نگاه داشت و وادارش کرد که چشمان اشکبار  خود را متوجه او سازد

 ؟این طور نیستاست، 

اگر گیار آن گاردن کلفتهاا .  قبل از این که مرا دستگیر کنند از آنجا فرار کردم.  بله": خانم تامپسن هق هق کنان پاسخ داد 

 ".بیفتم، برای مدت سه سال زندانی می شوم

 .رهایش کرد و گذاشت تا گریان بر ک  اتا  بیفتد

. نباید وادارش کنید تا به آنجا برگردد.  حاال قضیه صورت جدیدی به خود می گیرد": ت دکتر مک فیل از جایش برخاست و گف

 ".پیداست که می خواهد روش زندگیش را تغییر دهد. به او شانس دیگری بدهید
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   ".اگر توبه کند پس باید پس دادن تقاص را بپذیرد.  قصد دارم بهترین شانس ممکن را به او بدهم"-

متوجه مفهوم واقعی گفتار اخیر نشده بود با برقی امیدی در چشمانش پ  کرده اش نگاهی به کشیش خانم تامپسن که 

 "پس مرا به حال خود می گذارید؟": انداخت و گفت 

 ".سه شنبه عازم سن فرانسیسکو خواهید شد. نه"-

که به صدای انساان شاباهت  ناله ای دردناک از گلوی زن خارج شد و سپس جای خود را به فریادهای کوتاه و خشنی داد

 .او در همان حال سرش را با حرارت بر روی زمین می کوبید.  چندانی نداشت

برگردید به اتاقتان و .  این کار را نکنید. بس است": دکتر مک فیل خیزی به سوی او برداشته وی را از زمین بلند کرد و گفت 

 ".استراحت کنید تا من برایتان چیزی بیاورم

 .  لندش کرد و کشان کشان او را به طبقه پائین بردروی پا ب

 .از دست خانم دیویدسن و همسر خودش که هیچ قدمی برای کمک بر نداشته بودند عصبانی بود

 .  مرد دو رگه بر روی پاگرد پلکان ایستاده بود و به دکتر کمک کرد تا زن را سر جایش بخوابانند

 .  یمه بیهوش بودگریه می کرد و ن حال ناله وزن در همان 

خوابانادیمش تاا ": دکتر یک تزریق زیر پوستی انجام داد و با اعصابی همچنان تحریک شده به طبقاه بااال برگشات و گفات 

 ".استراحت کند

ولای . دو زن و دیویدسن در همان حال و وضعیت قبلیشان مانده بودند و حرکت یا سخنی از آنان دیده و شنیده نشاده باود

مای خاواهم .  منتظر بازگشت شما بودم": برگشتن او با صدائی که از او دور و نا مأنوس می نمود گفت دیویدسن پس از 

 ".همگی با من برای روح خواهر خطاکارمان دعا کنید

 . کتاب مقدس را از قفسه کتابها برداشته پشت میزی که بر آن شام خورده بودند نشست

با خشونت از سر راه خود دور ساخته با صادای نیرومناد و پار طنینای کاه از  پس او قوری چای را. میز هنوز تمیز نشده بود

عمق سینه اش بر می خاست به خواندن فصلی پرداخت که داستان برخورد عیسی مسیح با زنی را حکایت می کرد  که 

 .به جرم بدکارگی دستگیر شده بود

 ".دعا کنیم( سادی تامپسن)اکنون زانو بزنید تا برای روح خواهر عزیزمان "-

. به دعائی طوالنی و پر احساسی لب گشود که طی آن رحم و بخشایش خداوند در مورد زن گناهکار در خواست می شد

دکتر که غافگیر شده بود و احساس حجب و دستاچگی می .  خانم مک فیل و خانم دیویدسن با چشمانی پوشیده زانو زدند

خود او به شدت تحت تأثیر واقع شاده باود و ضامن .  شونت باری ادا می شددعای میسیونر با فصاحت خ.  کرد نیز زانو زد

 .  خواندن دعا اشک از چشمانش جاری شده بر گونه ایش فرو می ریخت

 .در بیرون باران بی وقفه فرو می ریخت و خشونت و بد خواهی که در آن حس می شد بیش از ظرفیت انسانی بود

 ".و اکنون دعای خداوندگار عیسی مسیح را تکرار می کنیم": و گفت  دیویدسن سر انجام دعا را پایان داد

 . آن دعا نیز خوانده شد و آنها سر پا ایستادند

ماک فیال هاا احسااس دساتپاچگی  اماا. رنگ پریده بود ولی آرامش درونیش را نشان می دادگرچه چهره خانم دیویدسن 

 .ناگهانی کرده نمی دانستند به کدام جانب نگاه کنند

 ".به پائین می روم تا ببینم حالش چطور است": کتر اعالم کرد د

صندلی گهواره ای نشسته بود و به آرامی هق هق مای یک خانم تامپسن بر . وقتی در اتا  را زد آقای هورن در را گشود

 .کرد

 ".اینجا چه می کنید؟ به شما گفتم دراز بکشید و استراحت کنید": دکتر مک فیل گفت 

 ".می خواهم آقای دیویدسن را ببینم. بخوابم نمی توانم"-

 ".طفل بینوای من، فکر می کنی دیدار با او چه فایده ای دارد؟  تو نخواهی توانست تصمیمش را عوض کنی"-

 ".او گفت هر وقت به دنبالش بفرستم می آید"-

 ".بروید بیاریدش": مک فیل رو به صاحبخانه کرد و گفت 

 .آمداو منتظر ماند تا دیویدسن 

 ".مرا ببخشید که شما را به اینجا خواندم" : خانم تامپسن نگاه محزونی به دیویدسن انداخت و گفت

 ".خداوندگار به دعای من پاسخ می دهد همی دانستم ک.  منتظر احضار شما بودم"-
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من زن ": به میسیونر گفت ریستنرا منحرف ساخته بدون نگ شآن دو لحظاتی به هم نگاه کردند سپس خانم تامپسن نگاه

 ".می خواهم توبه کنم. بدی بوده ام

 ".شده استمستجاب دعاهای ما .  خدا را شکر خدا را شکر"-

به خانم دیویدسن هم بگوئید که به دعاهای ماا پاساخ . مرا با خانم تامپسن تنها بگذارید": رو به دو مرد حاضر کرد و گفت 

 ".داده شده است

 .صاحبخانه آهی ناشی از حیرت و تعجب کشید. ج شده در را پشت سر بستندآن دو تن از اتا  خار

آن شب دکتر مک فیل تا دیر وقت نمی توانست بخوابد و وقتی صدای پای میسایونر کاه از پلکاان بااال مای آماد شانید باه 

یش از ورای صدا. ب می گذشت ولی آقای دیویدسن بی درنگ به رختخواب نرفتشدو ساعت از نیمه . ساعتش نگاه کرد

تا آن حد که دیگر دکتر کامال خسته  ،پارتیشنی که اتاقها را از هم جدا می کرد شنیده می شد که بلند بلند دعا می خواند

 .شد و به خواب فرورفت

چهره اش خسته و از همیشه رنگ پریده تر بود و از چشمانش . فردا صبح وقتی دکتر او را دید از تغییر ظاهر او متعجب شد

 .به نظر می آمد که وجود او از لذتی عظیم سرشار است. ای غیر عادی زبانه می کشید شعله

امیدی به آن ندارم که از حیاث جسامی وضاع . بزنید( سادی)از شما درخواست می کنم به طبقه پائین رفته و سری به "-

 ".بهتری داشته باشد ولی روح او، بله اوح او دگرگون شده است

 "شما شب قبل تا دیر وقت با او بودید؟": و عصبی به نظر می رسید پرسید دکتر که خود پژمرده 

 ".تاب دور شدن از من را نداشت.  بله"-

 ".شما که خیلی سر حال و شاداب به نظر می رسید": دکتر با لحنی متزلزل گفت  

وفق شدم روح از دست شب گذشته را م.  رحمت بزرگی به من اعطا شده است": چشمان دیویدسن با اشتیا  برقی زد 

 ".پر مهر عیسی مسیح برگردانم آغوشرفته ای را به 

تختخوابش به هم ریخته و اتاقش نا مرتب به نظار مای رساید و . خانم تامپسن دوباره در صندلی گهواره ایش نشسته بود

ناه را در بار داشات و خود او زحمت لباس پوشیدن را هم به خود نداده بود، بلکه صارفا لبااس راحتای کثیا  و چروکیاده خا

صورتش که با هوله ای مرطوب خیس شاده باود در اثار گریاه . موهایش را با بی بند و باری کامل در پشت سر گره زده بود

 .او در مجموع، تجسمی از یک زن شلخته و بی بند و بار به شمار می آمد.  های مداوم ورم کرده و پژمرده نشان می داد

سنگینی و خستگی متوجه او ساخت و با قیافه ای درهم شکساته و حااکی از ضاع  شادید  با ورود دکتر چشمانش را با

  "آقای دیویدسن کجاست؟": روحیه پرسید 

 ".من آمده ام تا از حال شما جویا شوم.  اگر او را بخواهید فورا می آید": دکتر با لحنی نسبتا تند و گزنده پاسخ داد 

  ".یدنگران نباش. آه، فکر می کنم بهترم"-

 "آیا چیزی خورده اید؟"-

 ".هورن برایم یک فنجان قهوه آورد"-

فکر می کنید زود می آید؟  وقتی او اینجاست گویاا مشاکل را آنقادر هاا بازرگ نمای ": با چشمانی نگران به در خیره شد 

 ".بینم

 "آیا هنوز هم قرار به رفتن روز سه شنبه را دارید؟"-

او تنها کسای اسات کاه .  از دست شما که کاری بر نمی آید. لطفا پیغام بدهید که فورا بیاید. بله، او می گوید باید بروم"-

 ".می تواند به من کمک کند

 ".خوب بسیار": دکتر مک فیل  گفت 

ظرف سه روز بعد میسیونر تقریبا تمامی وقتش را با سادی تامپسن می گذراناد و فقاط بارای صارف غاذا باه دیگاران مای 

 .  پیوست

دارد ": خانم دیویدسن با لحن اس  باری مای گفات . ک فیل متوجه بود که او چندان اشتهائی برای صرف غذا ندارددکتر م

 ".اصال به فکر خودش نیست. خودش را از بین می برد، اگر همین طور پیش برود به زودی بیمار شده از پای در می آید

او . به خانم مک فیل می گفت خواب و راحت از او سلب شده بود خود او زرد روی و پژمرده به نظر می رسید و به طوری که

تعری  می کرد وقتی میسیونر از اتا  خانم تامپسن به طبقه باال می آید، آنقدر به دعاا خوانادن اداماه مای دهاد تاا کاامال 

ه بارای قادم پس از دو یا سه ساعت برخاسته لباسش را پوشاید.  تازه بعد از آن هم خوابش طوالنی نیست. خسته شود
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مثال امروز صبح به من مای گفات کاه .  پیداست که خوابهای عجیب و غریبی می بیند. زدن در طول اسکله بیرون می رود

 .را دیده است( نبراسکا)خواب کوههای 

 ".جالب است":دکتر گفت 

وهها را که به شکل النه های بسیار بله، به یاد دارد که در خواب وقتی با قطار از آن ایالت آمریکا می گذرد، از پنجره این ک"-

 ."بزرگ مورچه ها هستند و به طور ناگهانی از دشت هموار سر بیرون می آورند می بیند

 .دکتر مک فیل به یاد آورد که این کوهها به پستانهای زنان بی شباهت نیستند

ولی او با تالش شگفت انگیزی ساعی مای کارد روحیاه اش را . نا آرامی دیویدسن حتی برای خودش هم تحمل ناپذیر بود

کوشش او صرف کندن آخرین و ته مانده های گناه که در زوایای پنهان روح و قلب آن زن بینوا ریشه دوانده باود، .  حفظ کند

 . ند و وی را به همراه خود به دعا کردن وا می داشتپیوسته کتاب مقدس را بر او فرو می خوا.  می شد

روح آن زن کاه از گنااه مانناد .  این بسیار عجیب است و به تولدی دوبااره مای ماناد": یک بار بر سر میز شام به آنها گفت 

او از تماامی  توبه. من در مقابل او فروتن و هراسانم.  سیاهی شب بود اکنون پاک و سفید مانند برف تازه فرو ریخته است

 ".گناهانی که مرتکب شده با شکوه و زیباست و من قدر و قیمت دست زدن به گوشه جامه او را هم در خود نمی بینم

تصورم این است که شاما از ! آیا باز هم توان اعزام او به سن فرانسیسکو را دارید؟ سه سال در زندان آمریکا": دکتر پرسید

 ".آن گرفتاری نیز نجاتش داده اید

آیا فکر می کنید قلب مان بارای او در رناج نیسات؟ مان باه او مانناد .  آه، چرا متوجه نیستید؟  این یک امر ضروری است"-

من هام در عاذاب کشایدن باا او شاریک خواهد برد، رنج و تمام مدتی را که او در زندان  همسر و خواهرم عشق می ورزم

 ".خواهم بود

 "!چه حرف چرندی": دکتر با فریادی ناشی از بی حوصلگی گفت 

خواهد تحمل را ی عذابچه که م می دان. او گناه کرده و الزم است که عذاب بکشد.  نمی بینیدچون  ،شما متوجه نیستید"-

ان ادای دینی در نزد انتظار من از او این است که عذاب انسانی را به عنو.  او گرسنه مانده شکنجه و تحقیر خواهد شد. دکر

خداوناد بسایار مهرباان و بسایار .   فرصتی داده شده که به کمتر کسی از ماها داده مای شاود یبه و. خدا با لذت بپذیرد

    ".بخشاینده است

حتی به سختی قادر بود کلماتی را که از شدت تهییج عصبی  یصدای دیویدسن در ادای این جمالت از هیجان می لرزید و و

 .نش فرو می ریخت درست تلفظ کنداز دها

سای می گویم باز با تمام قدرت و توانم دعا خوانده آرزو می کنم که عی شتمام روز را با او به دعا می پردازم و وقتی ترک"-

سعی من این است که آرزوی پر اشتیا  مجازات شدن را در قلبش پدید آورم .  سازد یومسیح ترحم بی پایانش را شامل 

مای خاواهم کیفار تلاخ باه زنادان رفاتن را مانناد .  ه در پایان کار حتی اگر من غیر آن را بخواهم، خاود او نپاذیردبه نحوی ک

 ".سپاسی تقدیم به خاک پای خداوندگار مقدسمان احساس کند که از جانش به خاطر امثال وی گذشت

ه طبقه پائین متمرکز شده بود، حالت همه ساکنان خانه که توجهشان بر وجود زن تحت شکنج. روزها به کندی می گذشت

.  آن زن حکم قربانی را داشت که برای مراسم خونین یک قوم بت پرست آماده می شد.  هیجانی غیر عادی را می گذراندند

و فقط زمانی که  تحمل آن را نداشت که دیویدسن از جلوی چشمانش دور شود. وحشت کامال بی توش و توانش کرده بود

ود احساس زنده بودن را داشت و در مجموع همچون برده ای که به اربابش وابسته باشد، باه مارد کشایش او در کنارش ب

 .وابستگی یافته بود

گااهی اوقاات خساته  و نااتوان مای شاد، .  پیوسته گریه می کرد، دعا می خواند و قرائت کتاب مقدس را ترک نمی گفت

می آرامش می یافت، زیرا گوئی آن انتظار در چشم او تنها راه فرار سپس با آرزوی واقعی برای عذابی که در پیش داشت ک

حس می کرد دیگر تاب و توان تحمل وحشت مبهمی که او را در خاود . مطمئن از وضعیت رنج آور فعلیش به شمار می آمد

وضعی آشافته و ناا   همراه با ترک گناهانش همه غرور پوچ شخصیش را کنار گذاشته بود و  اینک با سر و. گرفته بود ندارد

چهار روز بود که لباس راحتی قبال پر زر  و برقش را عوض نکرده  . ش در اتاقش پرسه می زدمرتب در لباس چروکیده خانگی

 .رها شده بوداتاقش درهم بر هم و بدون هیچ نظم و ترتیبی .  و جوراب نپوشیده بود

انه ای فرو می ریخت، و در حاالی کاه شاخص تصاور مای کارد در این میان باران هم مطابق معمول با شدت و اصرار بیرحم

آسمان باید از آب خالی شده باشد همچنان مداوما می بارید و آهنگ یک نواخت آن بر سق  آهنی خانه انسان را به سار 

ک پاو بر سطح پوتین هائی که بر ک  اتا  قارار داشات ک هادیوارهمه چیز خیس و نمور بود، روی .  حد جنون می کشانید



24 

 

 

وز پشه هاا باود کاه باه گاوش مای  ناشی از رطوبت دیده می شد و در تمام طول شبهای بیخوابی، صدای خشم آگین وز

 .رسید

  "!چه خوب بود اگر فقط یک روز این باران متوق  می شد": دکتر مک فیل یک بار گفت 

.  ه قارار باود از سایدنی بیایادهمگی منتظر فرا رسیدن روز سه شنبه و آمدن کشتی به مقصد سن فرانسیساکو بودناد کا

تا آنجا که به دکتر مک فیل مربوط می شد احساس ترحم و رنجش او متساویا مقهور آرزوی او . انتظار تحمل ناپذیر شده بود

تصور دکتر این باود کاه .   چاره نا پذیر را می باید پذیرفت.  به رهائی از فشار ناشی از بودن آن زن مفلوک در آنجا شده بود

قرار بار آن باود کاه یکای از کارمنادان .  ی کشتی فرا رسیده و مسافرش را با خود ببرد، او راحت تر نفس خواهد کشیدوقت

ایان شاخص عصار روز دو شانبه باه خاانم تامپسان .  فرمانداری سادی تامپسن را تا سوار شدن بر کشتی همراهی کناد

در آن زمان هم  دیویدسن همراه خانم . فردا آماده باشد مراجعه کرده به او خاطر نشان ساخت که برای ساعت یازده صبح

 .تامپسن بود

 ".قصد دارم خودم او را تا کشتی مشایعت کنم. حاال همه چیز آماده است": دیویدسن اعالم داشت 

 .خانم تامپسن حرفی نزد

خوب، خدا را ": آن شب وقتی دکتر شمع را خاموش کرده با احتیاط وارد پشه بندشان شد نفسی به راحتی کشید و گفت 

 ".فردا این موقع او از اینجا رفته است.  شکر که ماجرا به پایان می رسد

را پیدا کارده  می گوید شوهرش دارد حکم سایه ای. خانم دیویدسن نیز خوشحال خواهد شد": همسرش در پاسخ گفت 

 ".استشده او زن متفاوتی .  است

 "چه کسی؟"-

  ".باعث می شود در خود احساس حقارت کنم.  هیچگاه امکان این تغییر را باور نمی کردم.  سادی"-

احساس خستگی می کرد، زود به استراحت پرداخت و نسبت به شبهای دیگر به خواب عمیق . دکتر مک فیل چیزی نگفت

 .تری فرو رفت

مرد .  صبحدم بود که با احساس دستی که بازویش را لمس می کرد بیدار شد و هورن را در کنار تختخواب خود ایستاده دید

هورن که . ره کرد که برخاسته به دنباش برودااش دو رگه انگشتی بر لب نهاده دکتر را به سکوت دعوت کرد و با دستی دیگر

ظاهر او مردی از قبیله .  در بر داشتاینک پا برهنه بود و الواالوای بومیان را د می پوشیهمیشه لباس کهنه ویژه بارانش را 

وحشیان را نشان می داد و دکتر که خواب آلوده از تختخوابش پائین می آمد متوجه خالکوبیهای فراوان روی بدن نیمه برهنه 

 . آن مرد شد

.  باه شاما احتیااج اسات.  سار و صادا نکنیاد": مه کنان گفت هورن دکتر را به دنبال خود به روی تراس کشانده در آنجا زمز

 ".سریعا بارانی و کفشهایتان را بپوشید

آیاا احتیااجی هسات کاه وساائل کاارم را  ":رمک فیل که تصورش این بود که اتفاقی برای خانم تامپسن افتاده پرساید تدک

 "بیاورم؟

 ".عجله کنید، لطفا عجله کنید"-

ا  برگشته بارانیش را بر روی لباس داخل خانه پوشید و کفش های الستیکی را به پا کرده به نزد دکتر بدون سر و صدا به ات

در خاناه کاه باه جااده راه .  بر روی پنجه پا بی آن که صدائی ایجاد کنند از پلکان پائین رفتندنفر آن دو .  صاحبخانه برگشت

 .ستاده بودندداشت باز بود و در نزدیکی آن پنج یا شش نفر از بومیان ای

 "چه خبر شده؟": دکتر سئوال کرد 

 ".همراه من بیائید"-

آنان عرض جاده را پیموده راه . ه افتادندرابه بومیان نیز در گروهی کوچک به دنبالشان . آن دو به راه افتاده از در خارج شدند 

وقتی به کنار دریا رسیدند دکتر جمعی دیگر از بومیان را دید که گرداگرد چیزی در ساحل ایستاده . ساحل را در پیش گرفتند

ن بومیان راه باز کردناد و آقاای هاور. آنها با شتابی بیشتر چد متر فاصله باقی مانده را پیموده خود را به جمع رساندند.  اند

 .  دستی به پشت دکتر گذاشته او را به جلو تر سو  داد

او کسای نباود کاه از دیادن جساد .  آنگاه دکتر با جسد دیویدسن که نیمی در آب و نیمی دیگر در خشکی بود مواجه شد

و تیغی دیویدسن بود با گلوئی از گوش تا گوش بریده . آدمها وحشتی داشته باشد، پس خم شد و آن را به روی بر گردانید

 .که با آن گلویش بریده شده بود هنوز در دست راستش دیده می شد

 ".از مرگش می گذرد یمدت. بدنش کامال سرد شده": رو به آقای هورن کرده گفت 
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 "فکر می کنید کار خودش است؟.  یکی از اهالی سر راه رفتن به سر کارش متوجه جسد شده به من اطالع داد"-

 ".نزد پلیس رفته اطالع دهدباید کسی به .  بله"-

 .هورن چیزی به زبان محلی گفت و دو نفر از جوانان بومی به راه افتادند

 ".باید تا آمدن پلیس او را به همین صورت بگذاریم": دکتر گفت 

 ".من تحمل جسد در داخل خانه ام را ندارم. ولی نباید او را به خانه من بیاورند"-

البته به تصور من او را به سرد خانه فرمانداری .  چه که مقامات بگویند باید همان کار را بکنیدهر ": دکتر با لحن تندی گفت 

 ".خواهند برد

آن دو تن در حالی که به . الواالوایش در آورد یکی را به دکتر تعارف کردیفه آقای هورن پاکت سیگاری را از ل. منتظر ایستادند

 .ر مشغول شدندجسد چشم دوخته بودند به دود کردن سیگا

 .دکتر مک فیل حیرت زده به نظر می رسید

 "فکر می کنید چرا این کار را کرده است؟": هورن پرسید 

 .دکتر شانه هایش را باال انداخت

دقایقی نگذشته . لحظاتی بعد چند تن پلیس محلی تحت فرماندهی یک سرباز نیروی دریائی همراه با یک برانکار رسیدند

 .ر نیروی دریائی همراه با یک پزشک نظامی نیز آمده به طریقی حرفه ای ترتیب امور را دادندبود که دو نفر افس

 ".باید به همسرش خبر داد": یکی از افسران سئوال کرد 

البتاه بهتار .  ترتیبی می دهم که همسرش با خبر شود.  حاال که شما آمده اید من به خانه می روم تا لباسم را بپوشم"-

 ".جسد، او با آن مواجه نشودوضع تر کردن است تا مرتب 

 ".بله، حق با شماست": دکتر نیروی دریائی گفت 

خاانم دیویدسان از ": خانم مک فیل گفت . وقتی دکتر مک فیل به خانه برگشت همسر خود را لباس پوشیده و آماده یافت

در ساعت دو نیمه شب متوجه شده .  تاو تمام شب را به رختخوابش بر نگشته اس.  غیبت شوهرش حال بسیار بدی دارد

اگر از آن ساعت مشغول قدم زدن بوده  به طور .  که شوهرش از اتا  خانم تامپسن خارج شده ولی به خانه نیامده است

 ".باشد بالئی سرش آمدهقطع باید تا به حال 

 .ن نیز خبر بدهددکتر مک فیل به او گفت که چه اتفاقی افتاده است و از وی خواست تا به خانم دیویدس

 "ولی آخر چرا چنین کاری را کرده است؟": خانم مک فیل وحشت زده پرسید 

 ".نمی دانم"-

 ".نمی توانم خبر را به همسرش بدهم"-

 ".باید این کار را بکنی"-

 . نگاهی حاکی از وحشت به شوهرش انداخت و خارج شد

دقیقه ای آرام ماند تا خونسردیش را به دست آورد سپس به اصالح . ن او را به اتا  دیویدسن ها شنیدددکتر صدای وارد ش

 .خواب نشست و منتظر بازگشت همسرش شدخت و در پایان بر لبه تختصورت و گرفتن دوش پردا

 ".می خواهد او را ببیند": خانم مک فیل بر گشت و گفت 

  "کنشش چگونه بود؟وا.  بهتر است ما هم همراهش برویم.  جسد به سرد خانه منتقل شده است"-

 ".گریه نمی کند ولی مانند برگ درخت می لرزد. فکر می کنم بهت زده شده است"-

 ".بهتر است فورا برویم"-

بسیار رنگ پریده می نماود ولای اشاک نمای ریخات و در . با اولین ضربه بر در اتا ، خانم دیویدسن بی معطلی بیرون آمد

بادون رد و بادل شادن کالمای در بینشاان  قادم در جااده  آنها . رویاروئی با دکتر به طرزی غیر طبیعی حفظ ظاهر می کرد

 . گذاشتند

 ".می خواهم تنها ببینمش": گفت وقتی به سردخانه رسیدند خانم دیویدسن 

ماک فیال هاا نشساته . بساتگشود و آن را پشت سار او برایش یکی از بومیان در را . دو نفر همراه او به کناری ایستادند

دکتر مک فیل به . با آنان کرددر مورد رویداد  مرد سفید پوستی پیش آمده با صدای آهسته ای شروع به گفتکو. منتظر ماندند

 .  از آن حادثه غم انگیز با خبر است او گفت که

حاال ": با صدائی سخت و یک نواخت گفت  و باالخره در سرد خانه به آرامی باز شده خانم دیویدسن قدم به بیرون گذاشت

   ".آماده ام که به خانه برگردم
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ه نظر به حالتی خشک و جدی ب و اعضای آنبود چهره زن همچنان زرد رنگ . دکتر مک فیل نتوانست مفهوم نگاه او را دریابد

 .می رسید

خانه  دیگرشسوی  درپیچ جاده ای رسیدند که به آنها آهسته قدم برداشتند و راه برگشت را بدون ادای کلمه ای پیمودند تا 

.  با حالتی عصبی از سینه بیرون داد و همگی بر جای ایستادندناگهان را  شخانم دیویدسن نفس. قرار داشتمسکونیشان 

آن می گذشت و خاموشی امافنی بود که مدتها از رصدا از گ. صدائی غیر قابل قبول گوشهایشان را مورد هجوم خود قرار داد

 .اینک داشت با نوائی کر کننده آهنگهای ریتمیک سابق را پخش می کرد

 "ست؟ه خبر اچجا این": خانم مک فیل وحشت زده سئوال کرد

 ".امه دهیمبه راهمان اد": خانم دیویدسن گفت 

خانم تامپسن در مقابل در اتاقش ایستاده و با مردی که لبااس . خانه شدندسرسرای را پیموده وارد جلوی در پله  آنها چند

او دیگار آن موجاود . تغییری ناگهانی در وضعیت ظاهر او جلب توجاه مای کارد. دریانوردان را در بر داشت مشغول گفتگو بود

همراه با لباس سفیدش را در بر داشت، پوتین های تمام زینت آالت زر  و بر  دارش  .نبودخمود و هراسان روزهای گذشته 

که در باالی آن پاهای فربه اش از میان جورابهای نخیش بیرون زده بود پوشیده باود، موهاایش کاه باه طارز  ش را نیزسفید

 ،صاورتش آرایاش شاده.  جلاب نظار مای کارددقیق و ماهرانه ای آراسته بود در زیر کاله بزرگی مزین به گلهای نمایشای 

و در مجموع همان ملکه آراسته و پر . صاف و مستقیم ایستاده بود . بودسرخ ابروانش سیاه و برجسته و لبهایش از روژ لب 

 .دیده بودند شاندرجلوه ای را مجسم می کرد که آنها در نخستین برخو

ه پر صدا و استهزا آمیزی سر داد و وقتی خانم دیویدسن بی اختیار بر با دیدن  آن سه نفر که به خانه وارد می شدند خنداو 

خانم دیویدسن هراسان خود را به عقب کشید .  انداختزمین خانم تامپسن آب دهانش را جمع کرده تفی به  ،جای ایستاد

پلکاان باود شاانده در حالی که صورتش را با دستهایش پو یسپس و.  و دو نقطه قرمز رنگ در میان گونه هایش ظاهر شد

 .طبقه باال را با شتاب پیمود

معلاوم ": زن را با هل دادن به درون خاناه فرساتاد و فریااد زناان گفات  دکتر مک فیل خشمگین شده قدمی پیش گذاشت،

 ".هست چه غلطی می کنید؟ آن دستگاه لعنتی را خاموش کنید

 . ستگاه را خاموش کردخودش قدم به درون اتا  گذاشته دو چون عکس العملی مشاهد نشد 

 "هی دکتر، نمی توانی چنین کاری را بکنی؟ تو در اتا  من چه می کنی؟": خانم تامپسن به جانب او برگشت و گفت 

 "منظورت چیست؟ بگو منظورت چیست؟": دکتر همچنان فریاد زنان گفت 

نفرت و تحقیری که خانم تامپسن به خود هیچ کس قادر نبود قیافه سرشار از .  خانم تامپسن قدری خود را جمع و جور کرد

همه اتاان مثال هام  ! خوکهای کثی  و آلوده! شما مردها" : اهانت گفتسر تحقیر و از با فریادی او . گرفته بود توصی  کند

 "!خوکها! خوکها.  هستید، همه اتان

 .را که در سینه حبس کرده بود بیرون داد یدکتر مک فیل نفس

 .فهمیدمی قضیه را حاال او 

 پایان          
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