
مترجم 
محمد آثار

جک وارنر شیفر

اولین خون

1396  



Schaefer, Jack Warner             . ش ی ف ر، ج ک  وارن ر، ۱۹۰۷-       م :
: اولین خون/ جک وارنر شیفر؛ مترجم: محمد آثار.
: تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،   ۱۳۹۵. 

: شش،   ۲۲۷ ص.
   ۹۷8-6۰۰-4۳6-۰۷۹-۱  :

: فیپا
.First Blood, c1953  :عنوان اصلی   :

: چاپ دوم.
American fiction -- 20th century .داستان های امریکایی -- قرن ۲۰م :

: آثار، محمد، مترجم
Elmi - Farhangi Publishing Co. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی :

PS۳۵64    /۱۳۹۵ 8 الف   ۷ی    :
   8۱۳/۵4  :

4۲۵۷۲48   :

سرشناسه
عنوان و نام پدیدآور

مشخصات نشر
مشخصات ظاهری

شابک
وضعیت فهرست نویسی

یادداشت
یادداشت
موضوع

شناسة افزوده
شناسة افزوده

رده بندی کنگره
رده بندی دیویی

شمارة کتابشناسی ملی 

اولین خون
نویسنده: جک وارنر شیفر

مترجم: محمد آثار
چاپ نخست: 1335

چاپ دوم: 1396
شمارگان: 1000 نسخه

حروفچینی و آماده سازی: انتشارات علمی و فرهنگی
لیتوگرافی، چاپ و صحافي: شرکت چاپ و نشر علمی و فرهنگی کتیبه

حق چاپ محفوظ است.

انتشارات 
علمی و فرهنگی

ادارة مرکزی و مرکز پخش: خیابان نلسون ماندال )افریقا(، چهارراه حقانی)جهان کودک(، کوچة کمان، پـالک 
۲۵؛ کدپستـــی:۱۵۱8۷۳6۳۱۳؛ صنـدوق پستـی: ۹64۷ ـ ۱۵8۷۵؛ تلفـــن ادارة مرکزی: ۷۰ـ 88۷۷4۵6۹؛ 

فکس: 88۷۷4۵۷۲؛ تلفن مرکز پخش: ۲۹ـ 8866۵۷۲8 ؛ تلفکس: 4۵ـ 886۷۷۵44
آدرس اینترنتـی: 

 
فروشگاه یک: خیابان انقالب، روبه روی در اصلی دانشگاه تهران؛ تلفـن: ۱6-66۹6۳8۱۵ و 664۰۰۷86

فروشــگاه دو: میدان هفت تیر، خیابان کریمخان زند، بین قائم مقام فراهانی و خردمنـــد، پالک ۱۳؛ 
تلفن: 88۳4۳8۰6-۷

 فروشــگاه ســه: خیابان نلســون ماندال )افریقا(، بیــن بلوار گلشــهر و ناهید، کوچة گلفــام، پالک ۷۲؛ 
تلفن: ۲۲۰۲4۱4۰-۳

فروشگاه چهار: خیابان کارگـــر شمالـی، روبه روی پارک اللـه، نبش کوچة ستـاره، نمایشگـاه و فروشگـاه 
محصوالت فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی، پالک ۱

www.elmifarhangi.ir    info@elmifarhangi.ir
 www.ketabgostarco.com     info@ketabgostarco.com



فهرست

1 ....................................................................................... اولین خون
ژاکب........................................................................................... 201



اولین خون

آن روز، موقعی که دلیجان را به گوشــن آوردم، به حال خود تأسف 
می خوردم. از گپ تا آنجا بیش از بیســت کیلومتــر نبود. بااین  حال، 
مجبــور بودم کــه ضمن راه از اســب ها مواظبت کنــم و اال هرگز 
آخرین ســرباالیی را تا زمین مسطحی که به شهر منتهی می گشت، 
نمی پیمودند. این هم مانند ســایر چیزهایی بود که من می بایستی با 
آن ها کار کنم: پیر و فرســوده. شاید روزگاری اسب های خوبی بودند، 

ولی دیگر دورة آن ها گذشته بود.
دلیجان هم همین طور بود. یکــی از گاری های زمان قدیم که از 
سال ها پیش گوشة انباری افتاده بود، اکنون بار دیگر برای استفاده در 
این سرویس موقت ُپست، بیرون کشیده شده بود. رنگی بر آن باقی 
نمانده بود و ارزشی هم نداشت که تازه رنگش کنند. صدای جق جق 

آن از یک کیلومتر راه شنیده می شد.
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عمو بن نوفان هم که در کنار من نشســته بــود، باز، همین حال 
را داشت: یک قاصد ســوار و فردی مایة مسخره و به قدری پیر که 

نمی توانست تفنگ شکاری خود را به دوش بکشد.
عمو از روزی که اولین چرخ های این شرکت به حرکت درآمده بود، 
در آن کار می کرد و ازاین جهت، شرکت همچنان وی را در استخدام 
خود نگاه  داشــته بود. آن ها او را در این سرویس فرعی مسخره نگاه  
داشته بودند تا خیال کند هنوز واقعًا کاری انجام می دهد، درحالی که 
چنین نبود. عمو تنها ازاین جهت با ما می آمد که دولت دســتور داده 
بود با هر سرویس پســتی، نگهبانی هم همراه باشد، اما عمو در این 

دلیجان بار زیادی بود و هیچ کس هم به فکر جلوگیری از آن نبود.
ما در عرض هفته، حتی یک مســافر نداشتیم و کیسة پست اغلب 
اوقات خالی بود. یک شــرکت این سرویس را در خارج از جادة اصلی 
»گپ« اضافه کرده بود تا شــاید خشنودی بعضی از مأموران دولتی را 
در واشــینگتن فراهم ســازد و ضمنًا قرارداد پستی خود را باقی نگاه 

دارد، ولی امیدوار بودند که به  زودی آن را موقوف کنند.
با این  ترتیب، من در کنار پیرمرد ســاده لوحی نشسته بودم که اگر 
در حال راندن دلیجان زهوار دررفته، که قطعاتش به زحمت ســر هم 
بند می شد، می خواست تفنگش را آتش کند، از صندلی معلق می شد. 
اما من تازه بیســتمین ســال خود را می گذراندم و روحم پر از الف  و 
 گزاف بود و خیال می کردم که خوب هســتم. من از چهارده سالگی از 
خــود خوب مواظبت کرده بودم. تا آن روز، ده  دوازده شــغل مختلف 
پیدا کرده بودم و تا موقعی که دلم خواســته بود، آن ها را حفظ کرده 
و ســپس همــه را برای اینکه قدمی پیش گــذارم و ترقی کنم، رها 
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کرده بودم. با هرچه روی چرخی ســوار بود، می توانســتم کار کنم و 
هرچه را که دهنه ای داشــت، می توانستم برانم. بارها واگن خود را با 
قطــاری که مهمات نظامی به تپه ها حمــل می کرد، رانده بودم. من 
گاری هایی که با دستگاه بریک مجهز بود، سوار شده بودم. دسته ای 
قاطر بیست تایی را در دشت های شوره زار رانده بودم. من می توانستم 
از یک گاری شش اسبه به  قدر هرکسی که دستش با دهنه آشنا باشد، 
کار بکشــم. موقعی که به استخدام شــرکت درآمدم، فکر می کردم 
بــاز از آنجا بیرون خواهم آمد، ولی به عکس، اکنون با چهار اســِب 
پیر و ازدســت رفته که حتی اگر در کنار چراگاهی هم ایستاده بودند، 
 صدای خس خس آن ها به گوش می رســید، به  آهســتگی و سختی 

پیش می رفتم.
اســب ها هرطور بود، ســرباالیی را طی کردند، زیرا من با نوازش 
و تشــویق از گردة آن ها کار می کشــیدم. در امتداد دشت به سختی 
پیش می رفتم. به عمو بن که پهلویم نشسته بود و تنها کسی بود که 
می توانســتم با او صحبت کنم، نگاه کرده گفتم: »برای شرکت خوب 

کار می کنیم. نمی دانم چرا آن ها مأموریت خوبی به من نمی دهند.«
عمو نگاه کوتاهی به من انداخت و دوباره به جاده خیره شد. به جز 
چشــم ها بقیة اعضای او پیر و فرسوده می نمود. در جواب من گفت: 
»شاید فکر می کنند تو هنوز آماده نیستی و هنوز سن تو به حد کافی 

نرسیده است.«
گفتم: »من در بیست سالگی بهتر از هر موقع دیگرم. این، سن بلوغ 

در این کشور است.«
گفت: »من دربارة سن وسال فکر نمی کردم.«
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گفتم: »پس به چه فکر می کردی؟ من کاماًل رشــد کرده ام. قبل از 
نوزده سالگی رانندة مک کارول بودم.«

پرسید: »مک کارول؟ شرکت دو منزله؟ ورشکست شد، نه؟ اما این 
یکی چیز دیگری اســت، قوی و مطمئن است، صاحب اسم ورسمی 

است که باید حفظش کند.«
گفتم: »چه راه خوبی برای حفظ نام: قراردادن راننده ای مثل من روی 
گاری شــلخته ای مثل این! اولین چیزی که خواهند فهمید، این است 

که شرکت را تـرک خواهم کرد. من با اسب ها خوب تا می کنم، نه؟«
- بله، بله. تو اسب ها را خوب اداره می کنی.

عمــو دوباره آن نــگاه کوتاه خود را به من انداخــت و گفت: »آیا 
می توانی خودت را اداره کنی؟ کاری پیدا کنی و ســفت بچسبی؟ آیا 
می توانی مسئولیت پست یک خط اصلی را به عهده بگیری و در هر 
قدم یادت باشــد که آنچه در گاری توســت مهم تر از تو و عقیده ای 

است که نسبت به خود داری؟«
وضع ما این طور بود و من حتی نمی توانستم با او زیاد حرف بزنم، 
زیرا آن قدر پیر بود که نمی توانســت از دریچة چشــم من به اوضاع 

نگاه کند.
زمین مسطح را همچنان به  سختی می پیمودیم و سواد شهر گوشن 
آهسته آهسته شکل می گرفت. عمو گفت: »جس، تو پسر، دنبال این 
چیزا نرو. شاید شرایطش را داشته باشی، اما هنوز هم درست و  حسابی 

نشده  ای.«
گفتم: »من راهی را که می روم، دوســت دارم.« نیم فرسخ دیگر به 
شــهر راه داشتیم. اوقاتم از دست او تلخ بود و همین برای کاری که 
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داشتم می کردم بهانه ای شد. شــالق را بیرون کشیدم و نوک آن را 
به گوش اســب ها نواختم. اسب ها اول سرشان را قدری باال آوردند و 
کوشــیدند یورتمه بروند، ولی هنوز صد قدم نرفته بودند که دوباره به 
قدم رو افتادند. از این حرکت دیوانه شدم و تصمیم گرفتم سخت گیری 
کنم و آنگاه شــالق را به سر و روی آن ها آشنا کردم. توی تسمه ها 
جمع وجور شــدند و ناگهان تند و باشــتاب پا به  دو گذاشتند. چرخ ها 

دنبالشان می آمد و ما باسرعت جاده را طی کردیم.
از خیابان اصلی رد شــدیم. به طرف ایستگاه پیچیدم و بعد روی 
ترمز فشار دادم و بندها را کشیدم و تلو خوران جلوی ایوان ایستگاه 
توقف کردیم. عمو بن دســت به نرده گذاشــت و به من نگاه کرد 
و ســرش را کمی تکان داد. بعــد، از جان پناه یواش یواش به زمین 
آمد و رفت ســراغ کیســة پســت و آنگاه به ایوان ایستگاه رفت و 
از دِر دســت راســت به اتاق انتظار داخل شــد. من انباردار را صدا 
کــردم و پریدم پایین و دور دلیجــان چرخیدم و از ایوان باال رفتم. 
همان جا لوک بون را دیدم که کنار دِر دســِت چپ یعنی اتاق ادارة 
خودش ایستاده بود. لوک رئیس قسمت بود و این همان بود که مرا 
اســتخدام کرد. وقتی مرا دید، چیزی نگفت. فقط آمد کنار ایوان و 
شــروع کرد به اسب ها نگاه کردن. عرق از سر و رویشان می ریخت 

و پاهایشان می لرزید.
خطاب به او گفتم: »این همان اســت که شما می خواهید؟ منظرة 
خوبی است؟ این همان طرزی است که من شنیده ام شما می خواهید 
در سراسر خط جریان داشته باشد. اگر شما می خواهید توی ایستگاه ها 

نمایش سرعت بدید، بیایید توی بیابان این را نشان بدهید.«
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لوک گفت: »می خوام اما نه با این شتاب. تو هم این رو می دونی.« 
مثل اینکه می خواســت طرف من خیز بردارد و من هم حاضر بودم از 
جا کنده شــوم، اما او برگشت و به اتاق کارش رفت و لحظه ای کنار 
در ایســتاد و گفت: »آن طرِف اسب ها، دِر ســمت چپ را بزن. اونجا 

می تونی کار دیگری پیدا کنی.«
جواب های خوبی به  خاطرم رســید، اما اگر می خواستم بگویم، باید 
دنبالش به اتاق می رفتم. توی ایوان آهسته راه افتادم و از پله  ها پایین 
رفتم و به خیابان خیره شدم. حتی به خودم آن قدر زحمت ندادم که به 
اتاق انتظار بروم و اظهارنامه را امضا کنم. این  کار را عمو بن می کرد، 
برای اینکه دوســت داشت با این کاغذها بیهوده این طرف و آن طرف 
برود. رفتم باالدست خیابان و بعد وارد هت هاوس شدم که گیالسی 

مشروب بخورم و خستگی در کنم. حالم کم کم بهتر شد.
فرانگ هت متصدی بار را کنار زده بود و خودش پشــت پیشخان 
کار می کرد و البد برای این کار دلیلی هم داشــت. شاید علتش این 
بود که ده دوازده نفر پشــت بار ردیف شده بودند و در وسط آن ها هم 
ریس کریم به پیشــخان تکیه داده بود. دستش گیالسی بود و داشت 

رنگ روشن آن را تماشا می کرد.
مشــکل می توانم طرز فکر و احساس خود را راجع به ریس کریم 
بیــان کنم. از آن نوع مردانی بود که من دلم می خواســت باشــم و 
می دانســتم که هرگز نخواهم شــد. من اصاًل آن اندازه هیکل و آن 
شــکل  و شمایل را نداشتم. من آن جلوه و نمایش و آن حاضر جوابی 
و اعتماد و اطمینان بی تکلف را نداشتم، چیزهایی که هر آدمی را زود 
رفیق می کرد و دماغ هر آدم جسور و بی پروا را هم به خاک می مالید. 
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کشیده قامت و زیبا بود و می توانســت به همة مقررات پشت پا بزند 
و شــرکت هم او را اخراج نمی کرد، برای اینکه در سراسر خط اصلی، 
ســرآمِد پیک ها بود. وقتی پایش به میدان می رسید، دیگر هیچ کس 
تاب نمی آورد. با ســالح آتشینی که دیگر مثل یک شیطان بود، خواه 
تفنــِگ رولور یا تفنگ شــکاری، در سراســر آن منطقه حرف هایی 
درباره اش می زدند. می گفتند که موقعی در برابر هجوم سرخ پوست ها 
دلیجان خودش را یک فرســخ تمام به تاخت بــرده بود و بعدها که 
جاده را وارســی کردنــد، نعش هفت نفر از یکه بزن هــا را پیدا کرده 
بودنــد. یک  وقت دیگر هم دو نفر از راهزنان خواســته بودند جلوی 
دلیجانش را بگیرند، اما او راننده را مجبور به توقف کرده و پریده بود 
پایین و به ضرب تیر صدایشــان را خفه کرده بود. بعد هم در حالی که 
بازوی چپش از گلوله ســوراخ شده بود، نعش آن ها را خودش کشیده 

بود توی دلیجان.
ریس از من چهارده ســال کم وبیش بزرگ تر بود، اما آن قدر مسن 
نبود که نتواند به دنیا از دریچة چشم جوانی مثل من نگاه کند. هرجا 
بــود، عدة زیادی از مردم دورش جمع می شــدند و یکی از آن ها هم 
من بودم که اغلب با هم صحبــت می کردیم. با من طوری صحبت 
می کرد که گویی یکی از رانندگان چیره دســت قدیمی هستم. گاهی 
علت صحبت کردن او با من این بود که من برای همان شــرکتی کار 
می کــردم که او کار می کرد و مثل این بود که ما دو نفر چون هر دو 

در یک امر فوق العاده شریک هستیم، با هم جور بودیم.
در این موقع کنار بار ایســتاده بود و توی آن لباس ها و سازوبرگ 
شرکت، همان طور بلندقد و چهارشانه به نظر می رسید. از همین دیدن 
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او حال من بهتر شــد. او هم دید که من دارم از در داخل می شــوم. 
مشروب را باال داد و گیالس را روی پیشخان گذاشت و گفت: »جس، 
بیا گیالسی با من بزن. مردم این شهر هم فکر خودشان اند و راستی 
نمی دانند یک کارمند پست، چی فکر می کنه. یه چیزی مثه علفه که 

یه جا ریشه کرده باشه.«
من گفتم: »ریس، خوشوقتم که تو را می بینم.«

بعد درحالی که می خواستم مثل او راه بروم، شانه هایم را این طرف 
و آن طــرف تکان می دادم و ســعی می کردم ضمــن راه رفتن، روی 
پاشــنه های پایم کمی بلند شــوم. به او گفتم: »به شرطی که بذاری 

پولشو من بدم.«
او گفت: »تو اول اینجا بیا.« این حرف یعنی اینکه من شــأنم خیلی 
اِجّله. به فرانگ هت دســتور دو گیالس مشــروب داد و مال خودش 
را ســر کشید و گفت: »پسر، این باعث خوشــوقتی منه که با هم به 
حساب من مشروب بخوریم، اونم آدمی که هنوز دلیجانش وا نمونده 

و خیالم نداره وا بمونه.«
من  هم گیالسم را باال دادم و از سوزشی که به حلقومم داد، خوشم 

آمد: »بر پدرشون لعنت، فقط احمقا این طوری ان.«
لوک خنده ای کرد و سقلمه ای به پهلوهای من زد: »از من خوشت 
می آد، آره جس؟ پسر خوب، بون هنوز تو رو توی کوره خط گپ کنار 

انداخته؟«
من گفتم: »آره می خوام ول کنم.«

- ناراحت نشــو. جوونی مثه تو بیشــتر از اینا ارزش داره. یکی از 
همین روزا منم همینو بهش می گفتم.
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- ریس، راس می گی؟
- خاطرجمع باش جس، خاطرجمع. یکی از همین روزا. 

گیالس مرا گرفت و با گیالس خودش روی پیشــخان گذاشــت 
تــا دوباره پر کنند. گیالس دوم را هم داشــتیم سرمی کشــیدیم که 
صدایی ازطرف در نگذاشت: »ریس، سخت نگیر. جس بدون اینکه تو 
تشویقش کنی، پول خوب دوست داره.« روی برگرداندیم و دیدیم تام 

دویسن آنجا ایستاده و ما را نگاه می کند.
این هم برای من مشــکل اســت که احســاس خود را دربارة تام 
دویســن بیان کنم. این قضیه به گذشــته مربوط است. قدیم ها، آن 
موقع که من تقریبًا پانزده سال داشتم و فکر می کردم روزی صاحب 
گلة گاو شوم و حال  و روز خوبی پیدا کنم و میان گله دارها شهرتی به 
هم رســانم، تازه آغلی گرفته بودم و کارم نگهداری طویله بود. اولین 
بار بود که اســبی هم به من داده بودند و آن هم یک چشمی بود که 
هیچ کس قبولش نمی کرد. من با طناب خیلی تمرین کرده بودم. یک 
روز سوار شــدم و رفتم بیرون ده. اتفاقًا آنجا به گوساله ای برخوردم 
که تک و تنها و ســرگردان مانده بود. به هوای اینکه می توانم کمند 
بیندازم، آن قدر طناب اندازی کردم تا باالخره سر و شاخش را به گره 
انداختم. از این لحظه به بعد به  وضع عجیبی دچار شــدیم، یعنی من 
و اســب. آنجا دیگر ما بودیم و این گوسالة سرسخت که یک طرف 
طناب بود و ما طرف دیگر. آن وقت بود که فهمیدم خودم و اســب را 
توی مخمصه انداخته ام. نمی توانســتم طناب را از سر گوساله بردارم، 
جز اینکه پیاده شــوم و آن را شل کنم و از شاخ های او بیرون بیاورم. 
تازه پیاده شــدن و با این گوساله یکجاماندن کار بسیار خطرناکی بود. 
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چنان غرق در این مشــکل بودم که وقتی صدایی از پشــت سر خود 
شنیدم، نزدیک بود از زین پایین بیفتم: »با این طناب که به گاو مردم 
بند کرده ای، چیــکار می خوای بکنی؟« روی زین برگشــتم و دیدم 
همین مرد آنجا ایســتاده. قدی متوسط و هیکلی چاق و گنده داشت 
و حدود چهل ســال بود. روی یک اسب سیاه و بزرگ، شل و راحت 
نشسته بود. یک تفنگ حســابی هم کنار ران راستش آویخته بود و 
دســت راستش را هم نزدیک تفنگ توی کمربند خودش چپانده بود. 
صورتش زیر لبة کاله، ســخت و عبوس می نمود: »حرف بزن. جواب 

بده ببینم. من تام دویسنم.«
اسمش را می دانستم و می دانستم که مفتِّش چراگاه های انجمن 
گله داران اســت. چیزهایی درباره اش شــنیده بودم و این حرف ها 
چیزی نبود که باعث شــود نســبت به او احساس و نظر خوبی پیدا 
کنــم. می گفتند هرکه بخواهد خالف قانون رفتــار کند یا بخواهد 
یک ُخــرده قانون را کش بدهد، این آقای ســخت و باصالبت مثل 

کوه جلویش می ایستد.
سرگردان مانده بودم و نمی دانستم خود را چه کسی معرفی کنم و 
چگونه بگویم که داشتم فقط تمرین کمند اندازی می کردم. همین طور 
نگران پیدا کردن کلمات بودم که متوجه شــدم چشم های او به اندازة 
صورتش سخت و خشن نیستند. دست راستش را که توی کمربند بود 
باال آورد و کالهش را عقب زد و گفت: »خب پســر، تو طناب را روی 

آن گوساله انداخته ای. حاال چطور می خوای بگیریش؟«
البته نمی دانســتم چگونه بگیرم و همین طور هم به او جواب دادم. 
دســت زد کمند خودش را بیرون کشــید و گرداگرد گوساله تاختی 
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زد و حلقه را پرت کرد روی زمین. بعد وقتی گوســاله شروع کرد به 
این طــرف و آن طرف دویدن و پایش توی حلقة طناب گیر افتاد، تام 
ســر کمند را کشید و گره دورتادور پای عقبی حیوان محکم شد. من 
پیاده شدم و طناب خودم را آزاد کردم و دوباره جست زدم روی زین و 
شروع کردم به پیچیدن طناب، اما کارم هنوز به نتیجه نرسیده بود که 
تام طنابش را شــل داد و آن حیوان پایش را بیرون کشید. بعد طناب 
را حلقه کرد و بغل زین آویخت و گفت: »پســر ممکنه حاال تو چیزی 

یاد گرفتی. هیچ وقت طنابتو رو مال دیگری ننداز.«
این اول بــار بود که او را دیدم. بعد از آن بیشــتر وقت ها هرجا 
که می رفتم، او هم یک مرتبه همان جا ســبز می شد. من هم خیلی 
این طــرف و آن طــرف می رفتم تا باالخره به فکرم رســید که این 
بابا دائم مواظب من اســت. شــاید علتش این بود که می دانســت 

قوم و خویشی ندارم.
کسان دیگری هم بودند که از این بی کس وکاری من خبر داشتند، 
اما هیچ کدام پیش خودشــان همچو مســئولیتی حس نمی کردند که 
مواظب من باشــند. مراقبت او خیلی سخت بود و عادتش بود هرجا 
چیزی برای من اتفاق می افتاد، او هم همان طرف ها پیدایش می شد. 
مثل آن  وقتی که زد به ســرم و کار اصطبل را ول کردم و تام آمد و 
راجع به کار بارکشــی با من صحبت کــرد. آن وقت بود که فهمیدم 
دست های من پاک برای دهنه گرفتن ساخته شده و همان روزها بود 
که دانســتم سروصدای اسب های خوب چه آهنگ خوشی است. بعد 
هم که شــرکت مک کارول ورشکست شد، او تنها کسی بود که به 
من گفت: »بون ممکن اســت کاری در شرکت خود به من بدهد.« اما 
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تام یک عادت بد دیگری هم داشــت که مدام مرا عصبانی می کرد. 
کارش این بود که دائم به من پند می داد. شــاید به این علت که تام 
همة عمرش یک آدم قانونی بود و همیشه کارش این بود که مواظب 

باشد مردم رفتار درست داشته باشند و سفت به مقررات بچسبند.
امــا اکنون در این ناحیه، نمایندة رســمی دولت بود و مرکزش در 
گوشــن قرار داشت و این امر برای راحتی و آسایش من پاک دردسر 
بــود. هیچ دلم نمی خواســت او دور و برم باشــد و وقتی برای کمی 
گشتن و تفریح پایم را بیرون می گذارم، دائم ور بزند و امرونهی کند. 
دلم می خواست هر طور میلم می کشد، زندگی کنم. من خوب فهمیدم 
که هیچ وقت از دســت آن احســاس گرمی که آن روز موقع گرفتن 
گوساله به من دست داد، آسوده نخواهم شد و متوجه شدم که سوای 
سختی و خشونت صورت، چشمانش حالت دیگری داشتند، اما با همة 
این حرف ها نمی توانســتم آن طور که نسبت به ریس کریم احساس 
محبت می کردم، نسبت به او هم احساس کنم. وقتی فکر می کردم، 
گرچه این کار را زیاد نمی کردم، می دیدم نسبت به تام دویسن احترام 
قائلم و از او سپاســگزارم، اما ریس کریم را تحسین می کردم و وقتی 

می دیدم مرا با او می بینند، غروری به من دست می داد.
و حال، ما ســه نفر بودیم که دو نفرمان در اتاِق بار َهت، چشــم 
به من دوختــه بودند. این خیلی بد بود برای اینکه مردم از هر دو نفر 
این ها مالحظه داشــتند و مدت ها بود که همدیگر را می شــناختند و 
وقتی نیروهای نظامی تجهیز شــده بودند، هر دو در کنار هم خدمت 
می کردند. ریس درحالی که لبخند می زد، گفت: »سخت نگیر تام، بذار 

مردم نفس بکشند. بیا نفسی با هم چاق کنیم.«
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تام دویســن لبخند نمی زد. سرش را تکان داد. آهسته و متفکرانه 
حرف می زد: »من هیچ نمی خوام سِر این پسر، با تو بپیچم.« 

ریس همچنان لبخند داشت: »با من بپیچی تام؟ من و تو هیچ وقت 
ســِر چیزی به هم نمی پیچیــم. تا حاال هم نبوده، نــه تو، نه من.« 
گیالســی را داد باال و گیالس مرا هم برداشت و سرکشید. بعد گفت: 
»تام اینو فراموش کن. چرا نمــی ذاری جس خودش تصمیم بگیره، 

حاال دیگر خوب بزرگ شده.«
من گفتم: »درسه، من خودمو می تونم راه ببرم. دلم می خواد کارام 

موافق میل خودم باشه.«
تام دویســن باز ســرش را تکان داد و به ما نــگاه کرد. ناگهان 
برگشــت و پشــت در ورودی از نظر ناپدید شد. ریس به طرف من 
خندید و ُســکی بــه پهلویم زده بعد مثل اینکــه همة این ماجرا را 
با دســت کنار می زند و دور می اندازد، اشــاره ای کرد و شروع کرد 
بــه تعریف حکایتی که من هرگز نشــنیده بودم، راجع به آن وقتی 
کــه با راس ترپ روی جان پناه نشســته و دلیجــان را می راندند و 
چندهزار شمش طال توی دلیجان داشتند. بعد ناگهان یک دسته از 
خیانت کاران که او اصاًل نمی شناخته درختی را توی جاده می اندازند، 
اما او با ترپ از سرعت خودشان هیچ کم نمی کنند و همان طور وارد 
معرکه می شــوند. درحالی که دلیجان توی جاده با تکان های سخت 
پیش می رفته، می زنند وسط دسته که زیر بوته ها پنهان شده بودند 
و با آتش، راه را باز می کنند و دوباره برمی گردند توی جاده و پیش 
می رانند بدون اینکه هیچ کــدام از چرخ ها از جا در رود: »هیچ وقت 
این نبود که تأمل کنیم و برســیم ببینیم چیست. توی این زدوخورد 
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ما بایست ده دوازده نفر بودیم. چیزی مخصوص نبود اما فکر کنید، 
من بال در آورده بودم.«

این ریس کریم بود که من ده ســال بود آرزو داشــتم در کنارش 
رانندگی کنم. آنجا ایســتاده بودیم و داشتیم راجع به این سرگذشت 
حــرف می زدیم که َکس دیگری به صدا درآمد و گفت: »ریس، امروز 
که همش حاضریراقی چه کار می کنی؟ مسافرت تو که تا فردا شروع 

نمی شه.«
نگاهی بــه گوینده کردم. او همــان آدم غریبه ای بود که صورت 
پریده رنگ و فرسوده داشت. چند هفته ای می دیدم بیرون شهر پرسه 
می زند و مدتی هم دور و بر ایســتگاه ها می گشــت و برای هرکدام 
از ما کهنه کارها که با او حرف می زد، مشــروب می خرید. چند وقت 
پیش گفته بود که می خواهم کاری شــروع کنم، ولی نگفته بود این 
کار از چه قبیل اســت. ریس اصاًل توجهی به او نکرد. داشت راجع به 
حکایت خودش فکر می کرد و توی دلش خوش بود و می خواســت 
همــه به حرف های او گوش بدهند. ایــن بود که گیالس را ول کرد 
روی پیشــخان که دو مرتبه پر شود و گفت: »خب حاال شما همتون 
می بینین که چطوریه. وقتی شــرکت چیــز مخصوصی داره که باید 

عمل شه، می فرسه برا من.«
این مرد درحالی که کلمات، آهســته  و آرام و سردســت از دهانش 

بیرون می آمد، گفت: »چیز مخصوص؟«
ریس حــاال او را دید. به نظر من همچــو آمد که ریس لحظه ای 
ناراحت شــد و گفت: »آره، اما نه چیزایی که خیلی مخصوص باشه. 
مثاًل یه مســافرت امتحانی برا اینکه جدول ساعاتو کم  و کسر کنن. 
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آخه بون به وقت خیلی اهمیت می ده. از من خواســتن برم و مراقب 
باشــم که خوب انجام بگیره.« گیالســی برداشــت و شروع کرد به 
بازی کردن با آن. ویســکی را این طرف و آن طــرف تکان می داد و 

تماشا می کرد.
من گفتم: »کی می رونه؟«

ریــس به من نگاه کرد و من فورًا فهمیدم که این نگاه دوســتانه 
نبود. آنگاه مختصر و با لحن خشک گفت: »ترپ.«

من گفتم: »مسخره  است. فکر می کنم راس ترپ کاری ترین رانندة 
این طرفاس، اما راننده ای نیس که سرعت داشته باشه.«

ریس  طوری به من نگاه کرد، مثل اینکه دلش می خواست بگوید 
خفه شــو. باز زد به پهلو های من. این ُسک زدن او ممکن است به 
نظر ســایرین دوستانه جلوه کرده باشــد، ولی هرچه بود، من آن را 

نیافتم. دوستانه 
گفت: »اینو نیگا کــن، به این یه الف بچه نیگا کن. همچین حرف 
می زنه مثل اینکه یه خط سرتاســری را بهتــر از بون اداره می کنه. 
پیش از اینم که این توله را از شــیر بگیرن، تازه بون این خطو درس 
اداره می کرد.« به عقب خم شد و باز ُسکی به من زد: »آره جس، من 
شرط می بندم تو خیال می کنی همین بعد از ظهر بایس بذارنت باالی 
دلیجان، شــالق ِبدن دس تو و ادای آدم بزرگا رو درآری.« درحالی که 

می خندید، به عقب خم شد.
دیگران هم از او پیروی کردند و من حس می کردم خون به صورتم 
می دود. نمی دانســتم او چرا این طور می خندد و پیچ وتاب می خورد و 

تازه میل هم نداشتم بفهمم. پاک از جا در رفته بودم.
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برگشتم و از بار بیرون آمدم. آن قدر عصبانی بودم که فقط فهمیدم 
آن مــرد رنگ پریده پیــش از من از در بیرون زد و رفت باالدســت 
خیابان و بعد پیچ خورد طرف اصطبل. من  هم رفتم طرف باال و فکر 
می کردم اینجاها بیخود ســرگردانم. باید اینجا را هم ترک می کردم. 
باید به ریس و به بون و همة گوشــن نشان می دادم. به تام دویسن 
هم. باید می رفتم طرف شــماِل آن رودخانه های طال و شاهکاری به 
 خرج می دادم و بــرای خودم یک دلیجان می خریدم. یا باید می رفتم 
نزِد یکی از این شــرکت های واقعًا بزرگ و وادارشان می کردم شغلی 
به من بدهند و در رانندگی آن چنان شــهرتی به هم بزنم که شرکت 
در خواب هم ندیده باشــد. آن وقت مجبور شود دو برابر به من حقوق 

بدهد تا برگردم و بهترین سرویس آن ها را به  عهده بگیرم.
باید ازاین قبیل کارها می کــردم، اما یک چیز بود که قبل از ترک 
این شــهر ناچار باید با آن روبه رو می شــدم. از من انتظار داشتند که 
ایــن کار را بکنم، امــا طوری نبود که مرا عصبانــی کند. حال، من 
آن قدر عصبانی شــده بودم که باید یــک  کاری می کردم. قدم ها را 
آهسته تر کردم و وقتی به دکان یراق دوزی بنتلی رسیدم، حرف هایی 
که باید بزنم، در خاطرم آمــاده بود. رفتم داخل دکان. کالوین بنتلی 
همان جایی که همیشــه می نشست، پاها را روی هم انداخته و روی 
نیمکت نشسته بود و داشت یک زین اسب را دوخت می زد. ماری اال 
هم همان جا که همیشــه می نشســت، یعنی روی پیشخان نشسته 
بود و داشــت کتاب می خواند. او کتاب زیــاد می خواند اما این کار را 
ســاده و طبیعی می کرد. کالوین بنتلی، چند وقتی قبل از اینکه برای 
حفظ سالمتی خود به این شهر بیاید، طرف های مشرق ایالت ما کار 
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معلمی می کــرد. کتاب خواندن ماری مانع این نمی شــد که  تروتمیز 
نباشــد و رفتارش مثل دختر ها نباشــد. از آن نوع نگاه ها نداشت که 
باعث شــود آدم در دیدار اول جا بخورد و خودش را فراموش کند و 
با دقت بیشــتر به صورتش خیره شود. با این همه به چشم آدم خیلی 
خوب جلوه می کرد و خوش پوش هم بود، به طوری که قشــنگ تر از 

آنچه بود، به نظر می آمد.
وقتی وارد شدم، گفتم: »آقای بنتلی، من می خوام با دختر شما تنها 

صحبت کنم.«
بنتلی مثل همیشه شروع کرد به پیچاندن من: »سالم، سالم پسر 
من، مثل اینکه حالت مثل همیشه خوب نیست. گفتی تنها؟ با ماری؟ 
جوان ها خیلی دلشــون می خواد با دختر های جوان تنها باشــن. منم 
روزهای جوونی همین طور بودم. بازم اگه جوونی برمی گشت، همین 
طورا بودم. مــن اینجا جام راحته و ابزار زیر دســتمه. اگه می خوای 
حرفایــی بزنی که برا گوش پدر نا محرمه، باید ببریش بیرون یا توی 

اتاق پشتی.«
ماری اال کتاب را بسته و از روی پیشخان پایین آمده بود و مرا نگاه 
می کرد. دســتش را گرفتم. با او قدم زنان رفتیم در اتاق پشت دکان و 
بعد در را بستم و دستش را رها کردم و خودم را شش هفت قدم عقب 

کشیدم تا خیال نکند می خواهم به زور نگاهش دارم.
بعــد گفتم: »ماری اال تو حرف نزن تــا من حرف هامو بزنم.« نفس 
عمیقی کشــیدم و چانه ام را جلو دادم و شروع کردم: »تو می دانی که 
من راجع به تو چی فکر می کنم. شــما زنا همیشه این رو می دونین. 
می دونی که اگــه من بخوام زن بگیرم این فقــط تویی که باهاش 


