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صدای ھمھمه موسیقی، مانند شب ھای دیگر، از سوی مزرعه «جب ھانسن» ویرجینیا، در کوی

بردگان شنیده می شد. کلمات تصنیف ھا قابل تمیز نبود و با باال و پایین شدن ریتم آھنگ ھا، کرکننده

می شدند. ژولیلی، دخترکی که به سان شب، آرام و سیاه می نمود، در آستانه کلبه شان، منتظر

بازگشت مادرش از خانه بزرگ اربابی بود.

او برای وقت کُشی ترانه ای را زیر لب زمزمه می کرد:

قوم من در بند زیست می کند،

رھاشو، رھاشو، ملت من!

با وطنم چه رفته است ...

رھاشو، آزادشو، ملت من!

ماسا ھانسن، ارباب پیر، از این آواز خوشش نمی آمد. زیرا به نظرش بوی نارضایتی برده ھا، از آن به

مشام می رسید.

در آن شب، پچ پچی مانند صدای جیرجیرک ھا در جریان بود که در یک آن، چون نور کرم شب تاب، به

آھستگی و به طور پنھانی از گوشی به گوش دیگر منتقل می شد.

ماه ژوئن تازه فرارسیده بود. گرچه گرمای تابستانی به ھمراه عطر گل ھای پیچک احساس می شد،

اما ژولیلی از سرما می لرزید و تالش او برای پوشانیدن زانوانش با دامن کنفی اش بیھوده بود. زیرا

مدت ھا بود که دیگر آن دامن برایش خیلی کوتاه شده بود.

کوتاھی دامنش از خساست ماسا ھانسن نبود. به ھیچ وجه! او رفتار مناسبی با برده ھایش داشت.

بلکه تنھا به این دلیل بود که ژولیلی نسبت به سنش، سریع تر قد کشیده بود و خیلی زودتر از دیگر

دختران دوازده ساله و ھم سن و سال خود در مزرعه، بزرگ شده بود. ارباب گفته بود حاال آنقدر بزرگ

شده که بتواند در کنار بزرگ ترھا پنبه چینی کند.

مامان سالی با شنیدن این حرف، با لحنی ملتمسانه پاسخ داده بود:

«سوسن ژوئن من، دختر بچه ای بیش نیست. اون فقط زودتر از سنش قد کشیده.»

(زنان می بایست بیش تر از دختران پنبه می چیدند و ساعت بیش تری کار می کردند.)
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) را دوستlily به دنیا آمده بود و «سالی»، مادرش، گل ھای سوسن()juin(دخترک چون در ماه ژوئن 

داشت، او را «سوسنِ ژوئن» صدا می زد. مردم از این  کلمات شاعرانه، نام ژولیلی را ساخته بودند و

ھمین اسم روی او مانده بود.

برخالف ھمیشه، در غروب آن روز ھیچ کس در محوطه گرد و خاکی آن جا بازی نمی کرد. بچه ھا با

قیافه ھای عبوس و گرفته و نگران، دماغ ھای خود را گریه کنان باال می کشیدند. ژولیلی وارد

دخمه ای شد که با مادرش در آن زندگی می کرد. کنده ھای کاج که در اجاق می سوخت، کلبه ی

سوت و کور را با شعله ھای آبی روشن می کردند، اما در حقیقت فقط مامان سالی بود که

می توانست با آمدنش به این کلبه سرد و دلگیر، روشنایی و گرمای واقعی ببخشد. در آن صورت آتش،

جان تازه ای می گرفت و شعله می کشید و گرمای آن فرصتی برای خوابیدن فراھم می کرد. این کلبه

کوچک، مانند کلبه ھای دیگر بردگان مزرعه ارباب ھانسن، دارای کف چوبی و سقف محکمی بود.

مامان سالی تا دو گوشِ مفت پیدا می کرد، می گفت که خانه ھای ما، در سراسر ویرجینیا، در نوع

خود از بھترین خانه ھای بردگان است.»

او از خانه ارباب ھانسن ھم خیلی خوشش می آمد. آن جا خنک و دلباز بود. کنده ھیزم ھا به طور

منظم و عمودی در طول دیوارھا چیده شده بودند و پارکت ھا مثل آئینه برق می زدند.

شبی پچ پچ مردم، سکوت شبانگاھی را درھم می شکست و دھان به دھان در محله ی بردگان

پخش می شد. این پچ پچ از صبح، درست از زمانی که ژان پیر درشکه چی، خانم ارباب  را به شھر

برده بود، شروع شده بود.

ژولیلی و دوستانش آخرین نفرھایی بودند که از این خبر آگاه شده بودند.

خانم ھانسن که روی صندلی درشکه لم داده بود، با ژان پیر درد دل کرده و پرده از رازی برداشته بود.

او گفته بود که قصد دارد مزرعه را بفروشد و منطقه را ترک کند. گفته بود احتماالً شوھر پیر و بیمارش،

«جب»، در ریچموند بستری خواھد شد.

در این صورت، آنان اموال شان را می بایست به دست چه کسی بسپارند؟ آخر آن ھا که وارثی ندارند.

خانم ھانسن آھی کشیده و گفته بود: «ژان پیر، این زمین دیگر نایی ندارد. چگونه می تواند تنباکو و یا

ھر کوفت و زھر مار دیگری را تولید کند؟»

گر چه درشکه چی ھم، ھمه حرف ھای خانم ارباب را تصدیق کرده بود، اما به خوبی می دانست که

اربابان ویرجینیاییش، شیره زمین را تا سر حدِ مرگ مکیده اند و اکنون برای جایگزینی خرمن ھای از

دست رفته شان، برده ھایی را برای فروش به زمینداران نقاط دوردست جنوب تربیت می کنند. زیرا که

اربابان آن مناطق در جست وجوی نیروی کار و بردگان ارزان قیمت برای کشت و کار بر روی زمین ھای

حاصلخیزشان بودند.

وقتی خانم ھانسن و ژان پیر وارد شھر شدند، ازدحام جمعیت را در جلوی دادگاه مشاھده کردند. خانم

ارباب خود را به ندید زده و تظاھر به ندیدن انبوه جمعیت می کرد. ژان که سواد خواندن نداشت از

سفیدھا شنید که در بین خودشان از تابلویی حرف می زدند که رویش نوشته شده بود:

فردا دالل برایم عمله ھای فالحتی به قیمت گران خواھد آورد.

دست ھای ژان پیر روی افسار اسب منجمد شده بود. یک دالل برده از جنوب آمده بود تا در منطقه ی

آن ھا برده بخرد.
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جب ھانسن در سرش برنامه رفتن از آن منطقه را می پروراند!

برده ھای ھانسن ـ ژان پیر قبل از ھمه ـ از روند این داد و ستدھا به خوبی آگاه بودند. در تمامی مزارع 

اطراف، ھمه درباره این موضوع صحبت می کردند. بوی شایعه از نقاط مختلف به مشام می رسید.

بعضی ھا ادعا می کردند که خریداران، سیاھان را چون گله حیوانات ردیف می کنند. حتی از آن ھم بدتر:

آن ھا مادری را به یکی و بچه ھایش را به دیگری می فروشند و خانواده ھا را از ھم می پاشند. 

شایعه شده بود که در نقاط دور دست جنوب، بچه ھای کوچک دارای داس ھایی خیلی بزرگ تر از

داس ھای پنبه چینی می باشند. آنان که کارھای محوله از طرف کارفرما را به خوبی انجام نمی دھند،

شالق می خورند. در مزرعه ارباب ھانسن ھرگز کسی بدین صورت تنبیه نشده بود. برای ھمین بود که

به درستی، صاحبان مزارع  دیگر، او را اربابی زیاده از حد، مھربان قلمداد می کردند.

ژان پیر به محض بازگشت از شھر، به سرعت اخباری را که شنیده بود، پخش کرد. او با صدای لرزان

به نوکران طویله گفت، فردا سر و کله یک دالل برده که از نقاط دور دست جنوب آمده است، این ورھا

پیدا خواھد شد. آن ھا ھم، این خبر را به بچه ھایی که برای افراد مشغول به کار در مزارع آب

می بردند، تکرارکردند:

ـ فردا یک تاجر برده از یک جای دور در جنوب می آید.

خبر به سرعت بادی که در ردیف بوته ھای پنبه می پیچید، پخش شد.

ژولیلی که از سپیده دم در زیر آفتاب سوزان، با جان سختی کار می کرد، احساس خطر کرد. ھنگام

نھار، برای خبر کردن مادرش، به سوی خانه بزرگ ارباب دوید.

مادر سالی برای لحظه ای کوتاه، با آن قد و قامت بلندش، راست ایستاد و سرش را رو به آسمان

گرفت و ناله ای کرد و گفت: «خیر باشد!»

بعد در حالی که لب ھایش را به ھم می فشرد، آرامش ھمیشگی اش را باز یافت.

ترسی که چون پتکی بر مغز ژولیلی می کوفت، از بین رفت. مادر سالی، حتماً بچه یکی یک دانه خود

را تحت حمایت می گرفت.

کامالً شب شده بود. ژولیلی جلوی در خانه شان روی کف زمین چمباتمه زده بود و می لرزید.

یک پرنده شبانگاھی شروع به خواندن کرده بود. ماه که کامالً باال آمده بود، نور طالیی خود را به

آرامی پخش می کرد. پاھای دخترک مثل دستانش کامالً یخ زده بود. در آن شرایط، سنگینی سکوت

قبل از توفان، کامالً محسوس بود.

باالخره سر و کله مادر سالی که پا برھنه و بی سر و صدا مسیر کوره راه را طی می کرد، پیدا شد. او

دستان ژولیلی را در میان دستانش گرفت اما نتوانست دلشوره ای را که در دخترک کوچولویش وجود

داشت، از بین ببرد. در حالی که برای شعله ور ساختن آتش خم شده بود، دخترش را محکم در

آغوشش فشرد.

چھره مصمم و پر چین و چروک مادر سالی برای لحظه ای روشن شد. در چشمانش نگرانی موج

می زد.

در حالی که ژولیلی را در میان بازوان خود- انگار که در گھواره باشد- تکان می داد، به آرامی گفت:

«دختر کوچولوی من! سوسن تابستانی ام! تاجر برده از راه رسیده و برده ھا فروخته خواھند شد.»

دخترک که سراسر وجودش یخ زده بود، پرسید: «کدام ھایشان مامان؟ کدام ھایشان؟»

جب ھانسن در سرش برنامه رفتن از آن منطقه را می پروراند!

برده ھای ھانسن ـ ژان پیر قبل از ھمه ـ از روند این داد و ستدھا به خوبی آگاه بودند. در تمامی مزارع 

اطراف، ھمه درباره این موضوع صحبت می کردند. بوی شایعه از نقاط مختلف به مشام می رسید.

بعضی ھا ادعا می کردند که خریداران، سیاھان را چون گله حیوانات ردیف می کنند. حتی از آن ھم بدتر:

آن ھا مادری را به یکی و بچه ھایش را به دیگری می فروشند و خانواده ھا را از ھم می پاشند. 

شایعه شده بود که در نقاط دور دست جنوب، بچه ھای کوچک دارای داس ھایی خیلی بزرگ تر از

داس ھای پنبه چینی می باشند. آنان که کارھای محوله از طرف کارفرما را به خوبی انجام نمی دھند،

شالق می خورند. در مزرعه ارباب ھانسن ھرگز کسی بدین صورت تنبیه نشده بود. برای ھمین بود که

به درستی، صاحبان مزارع  دیگر، او را اربابی زیاده از حد، مھربان قلمداد می کردند.

ژان پیر به محض بازگشت از شھر، به سرعت اخباری را که شنیده بود، پخش کرد. او با صدای لرزان

به نوکران طویله گفت، فردا سر و کله یک دالل برده که از نقاط دور دست جنوب آمده است، این ورھا

پیدا خواھد شد. آن ھا ھم، این خبر را به بچه ھایی که برای افراد مشغول به کار در مزارع آب

می بردند، تکرارکردند:

ـ فردا یک تاجر برده از یک جای دور در جنوب می آید.

خبر به سرعت بادی که در ردیف بوته ھای پنبه می پیچید، پخش شد.

ژولیلی که از سپیده دم در زیر آفتاب سوزان، با جان سختی کار می کرد، احساس خطر کرد. ھنگام

نھار، برای خبر کردن مادرش، به سوی خانه بزرگ ارباب دوید.

مادر سالی برای لحظه ای کوتاه، با آن قد و قامت بلندش، راست ایستاد و سرش را رو به آسمان

گرفت و ناله ای کرد و گفت: «خیر باشد!»

بعد در حالی که لب ھایش را به ھم می فشرد، آرامش ھمیشگی اش را باز یافت.

ترسی که چون پتکی بر مغز ژولیلی می کوفت، از بین رفت. مادر سالی، حتماً بچه یکی یک دانه خود

را تحت حمایت می گرفت.

کامالً شب شده بود. ژولیلی جلوی در خانه شان روی کف زمین چمباتمه زده بود و می لرزید.

یک پرنده شبانگاھی شروع به خواندن کرده بود. ماه که کامالً باال آمده بود، نور طالیی خود را به

آرامی پخش می کرد. پاھای دخترک مثل دستانش کامالً یخ زده بود. در آن شرایط، سنگینی سکوت

قبل از توفان، کامالً محسوس بود.

باالخره سر و کله مادر سالی که پا برھنه و بی سر و صدا مسیر کوره راه را طی می کرد، پیدا شد. او

دستان ژولیلی را در میان دستانش گرفت اما نتوانست دلشوره ای را که در دخترک کوچولویش وجود

داشت، از بین ببرد. در حالی که برای شعله ور ساختن آتش خم شده بود، دخترش را محکم در

آغوشش فشرد.

چھره مصمم و پر چین و چروک مادر سالی برای لحظه ای روشن شد. در چشمانش نگرانی موج

می زد.

در حالی که ژولیلی را در میان بازوان خود- انگار که در گھواره باشد- تکان می داد، به آرامی گفت:

«دختر کوچولوی من! سوسن تابستانی ام! تاجر برده از راه رسیده و برده ھا فروخته خواھند شد.»

دخترک که سراسر وجودش یخ زده بود، پرسید: «کدام ھایشان مامان؟ کدام ھایشان؟»



ـ ھیچکس نمی داند. با توجه به بیماری ارباب، مادر ھانسن قادر به نگھداری ھمه ما نیست. به ھرحال

مزرعه دنیای ھمه ماست.

او با دستش کف اتاق را نوازش کرد و گفت: سوسن من! تو در این جا به دنیا آمده ای.

ژولیلی خیلی خوب و بھتر از این ھا می دانست که جب ھانسن بھترین اربابی بود که یک برده

می توانست خوابش را ببیند. به خصوص برای دختر کوچکی که در ھمان روز تولدش، پدرش را در اثر

مار گزیدگی از دست داده باشد.

وقتی مادرش خاطرات گذشته ھای دور خود را برای دختر زنده می کرد، نشان دھنده  این نکته بود که

تا چه حد خود را در کشت و داشت و برداشت و خرمن این مزرعه سھیم می داند. او خود را ھم چون

دنده ای از یک چرخ دنده می پنداشت. جزیی از ماشینی که کارھا را راست و ریس می کند. مادر

سالی سرش را باال گرفت. متقال سفیدی که موھای جوگندمی اش را پوشانده بود، در مقابل

شعله ھای آتش، رنگ طالیی را منعکس می کرد. تقریبا به آستانه در رسیده بود. با لبانی خشکیده و

نگاھی که در نگاه دخترش گره خورده بود، سوزش شالق ھا و درد یک حیوان زخمی را بر گرده ھای

خویش احساس می کرد.

ـ سوسن تابستانی من، باید امیدوار بود. امیدوار. اگر امروز روز سختی است، باید به فردا امیدوار بود.

ژولیلی از صمیم قلب پاسخ داد: «باشه مادر.»

او از این که دختر چنین مادر با پشتکار و زیبایی است، به خود می بالید.

مادر سالی دوباره دخترش را بر سینه اش فشرد. دخترکم سه چیز را باید به تو بگویم: «ھمیشه روی

پای خودت بایست. افتخار کن که پدری خوب و قوی داشتی. بدان مادری داری که تو را دوست دارد.»

او حرفش را قطع کرد و به آرامی در گوش ژولیلی گفت: «رازی را می خواھم به تو بگویم، پیش خودت

نگھدار. برده ھا در بین خودشان از کشوری به نام کانادا حرف می زنند. در آنجا برده داری مجاز نیست.

ظاھراً، با رفتن به سمت شمال و با تعقیب ستاره قطبی، باالخره می توان روزی به آنجا رسید و آزادی

را باز یافت.»

صدای پایی در بیرون کلبه به گوش رسید. بازوان مادر سالی، خود به خود شل شد. او دخترش را به

آرامی از آغوشش دور کرد و با لحنی آمرانه گفت: «عزیزم، حرف زدن بس است. پتو را دور خودت بپیچ

و بخواب! ساعت نزدیک چھار صبح است. صدای ناقوس به زودی ما را به کار فرا خواھد خواند.»

حرف ھای گنده گنده ای که ژولیلی در کلبه محقرشان می شنید، به ھیچ وجه به گفت وگوھای عادی

ھمیشگی، شباھتی نداشت. او که این قضیه را می دانست، لبخندی زد و در کنار اجاق و روی کف

چوبی سفت اتاق، پتوی نازک را روی خود کشید و تنھا یک موضوع در ذھنش حک شد: کانادا.

مسلماً این تاجر بردگان، در سر راه خود گرفتاری ھایی را ایجاد کرده بود، اما در مزرعه ھانسن این

قبیل گرفتاری ھا ناشناخته بودند. مادر سالی و ژولیلی ھرگز فروخته نخواھند شد.

دختر کوچولو خمیازه ای کشید، سپس ترانه ای را زمزمه کرد. 

ترانه ای که وی را به خنده وا داشت و خستگی کار سنگین روزانه را از تنش بیرون آورد: 

«ماسا ـ ارباب ـ در یک تخت پر قو می خوابد، خدمتکار سیاھش روی کف سفت زمین،

وقتی که این و آن، ھر دو نیست شوند، دیگر نه اربابی خواھد بود و نه رعیتی.»

ـ ھیچکس نمی داند. با توجه به بیماری ارباب، مادر ھانسن قادر به نگھداری ھمه ما نیست. به ھرحال

مزرعه دنیای ھمه ماست.

او با دستش کف اتاق را نوازش کرد و گفت: سوسن من! تو در این جا به دنیا آمده ای.

ژولیلی خیلی خوب و بھتر از این ھا می دانست که جب ھانسن بھترین اربابی بود که یک برده

می توانست خوابش را ببیند. به خصوص برای دختر کوچکی که در ھمان روز تولدش، پدرش را در اثر

مار گزیدگی از دست داده باشد.

وقتی مادرش خاطرات گذشته ھای دور خود را برای دختر زنده می کرد، نشان دھنده  این نکته بود که

تا چه حد خود را در کشت و داشت و برداشت و خرمن این مزرعه سھیم می داند. او خود را ھم چون

دنده ای از یک چرخ دنده می پنداشت. جزیی از ماشینی که کارھا را راست و ریس می کند. مادر

سالی سرش را باال گرفت. متقال سفیدی که موھای جوگندمی اش را پوشانده بود، در مقابل

شعله ھای آتش، رنگ طالیی را منعکس می کرد. تقریبا به آستانه در رسیده بود. با لبانی خشکیده و

نگاھی که در نگاه دخترش گره خورده بود، سوزش شالق ھا و درد یک حیوان زخمی را بر گرده ھای

خویش احساس می کرد.

ـ سوسن تابستانی من، باید امیدوار بود. امیدوار. اگر امروز روز سختی است، باید به فردا امیدوار بود.

ژولیلی از صمیم قلب پاسخ داد: «باشه مادر.»

او از این که دختر چنین مادر با پشتکار و زیبایی است، به خود می بالید.

مادر سالی دوباره دخترش را بر سینه اش فشرد. دخترکم سه چیز را باید به تو بگویم: «ھمیشه روی

پای خودت بایست. افتخار کن که پدری خوب و قوی داشتی. بدان مادری داری که تو را دوست دارد.»

او حرفش را قطع کرد و به آرامی در گوش ژولیلی گفت: «رازی را می خواھم به تو بگویم، پیش خودت

نگھدار. برده ھا در بین خودشان از کشوری به نام کانادا حرف می زنند. در آنجا برده داری مجاز نیست.

ظاھراً، با رفتن به سمت شمال و با تعقیب ستاره قطبی، باالخره می توان روزی به آنجا رسید و آزادی

را باز یافت.»

صدای پایی در بیرون کلبه به گوش رسید. بازوان مادر سالی، خود به خود شل شد. او دخترش را به

آرامی از آغوشش دور کرد و با لحنی آمرانه گفت: «عزیزم، حرف زدن بس است. پتو را دور خودت بپیچ

و بخواب! ساعت نزدیک چھار صبح است. صدای ناقوس به زودی ما را به کار فرا خواھد خواند.»

حرف ھای گنده گنده ای که ژولیلی در کلبه محقرشان می شنید، به ھیچ وجه به گفت وگوھای عادی

ھمیشگی، شباھتی نداشت. او که این قضیه را می دانست، لبخندی زد و در کنار اجاق و روی کف

چوبی سفت اتاق، پتوی نازک را روی خود کشید و تنھا یک موضوع در ذھنش حک شد: کانادا.

مسلماً این تاجر بردگان، در سر راه خود گرفتاری ھایی را ایجاد کرده بود، اما در مزرعه ھانسن این

قبیل گرفتاری ھا ناشناخته بودند. مادر سالی و ژولیلی ھرگز فروخته نخواھند شد.

دختر کوچولو خمیازه ای کشید، سپس ترانه ای را زمزمه کرد. 

ترانه ای که وی را به خنده وا داشت و خستگی کار سنگین روزانه را از تنش بیرون آورد: 

«ماسا ـ ارباب ـ در یک تخت پر قو می خوابد، خدمتکار سیاھش روی کف سفت زمین،

وقتی که این و آن، ھر دو نیست شوند، دیگر نه اربابی خواھد بود و نه رعیتی.»



در محله بردگان ملک ارباب ھانسن، ساعت بیدارباش زود شروع می شد. حتی زودتر از آن که سپیده

صبح بتواند سیاھی سنگین آسمان را روشن کند. ارباب در ساعت چھار بامداد ھر روز با یک شیپور

قدیمی از شاخ گاو، چنان ھیاھو و الم شنگه ای به راه می انداخت که دیگر کسی قادر به خواب نبود.

بوی سرخ شدن پیه ھای شور خوک بر روی آتش ھر کلبه ای، خواب را از چشمان کودکان می ربود.

ژولیلی تکه ای سیب  زمینی آب پز و مقداری کره را که مادر سالی به او می داد، می خورد. در بیرون،

خروس ھا با صدای بلند و رسا آواز می خواندند. 

مثل ھر صبح، دختر کوچولو موھای وزوزی و پرپشتش را صاف کرد و آن را در پشت سرش گره زد.

ھمیشه مادر سالی با لباس متقالی زیبا و تازه اتو کشیده شده، ظاھر می شد. اما صبح آن روز،

سراسر سیاه پوش بود. او به تمام دوستانی که از جلوی کلبه می گذشتند، سالم می کرد و لیکن در

طنین صدایش اثری از شادمانی نبود. عرق سردی بر پیشانی اش نشسته بود.

با صدایی غمناک و حزن انگیز به ژولیلی گفت: «دخترکم، امروز بدبختی بزرگی در انتظار ما سیاھان

تیره روز است.» 

لبانش بر ھم فشرده می شد و شراره ھای شھامت در چشمانش شعله می کشید، اما صدایش را

فرو می خورد. 

او گفت: «امیدوارم که بخت یارمان باشد. امروز بردگان مزارع را می فروشند. شاید تو را ھم، ھمین

طور، سوسن من. ما از ھم دیگر جدا خواھیم افتاد، من و تو.» 

ژولیلی از این حرف ھا چیزی سر درنمی آورد. چطوری مادرش اجازه خواھد داد که چنین اتفاق

وحشتناکی بیافتد؟ 

مادرش او را واداشت تا به حرف ھایش خوب گوش کند. 

ژولیلی، اگر ما را جدا از ھم بفروشند که امیدوارم ھرگز این اتفاق نیفتد، نام کشوری را که به تو

گفته ام، به خاطر بسپار. 

ما ھر دو قوی و محکم ھستیم. ما به یاری ستارگان و یاران خود به آن جا خواھیم رسید.» 

صدای جغجغه ای از پشت در به گوش رسید. 

ـ سیاھان پست بیرون! ھر چه سریع تر!

شالقی ھوا را زخمی می کرد. 

ـ کارگران پنبه چین به خط بایستند!

زمانی که مادر سالی می خواست به صف کارگران بپیوندد، ژولیلی را محکم در آغوش فشرد. 

در محله بردگان ملک ارباب ھانسن، ساعت بیدارباش زود شروع می شد. حتی زودتر از آن که سپیده

صبح بتواند سیاھی سنگین آسمان را روشن کند. ارباب در ساعت چھار بامداد ھر روز با یک شیپور

قدیمی از شاخ گاو، چنان ھیاھو و الم شنگه ای به راه می انداخت که دیگر کسی قادر به خواب نبود.

بوی سرخ شدن پیه ھای شور خوک بر روی آتش ھر کلبه ای، خواب را از چشمان کودکان می ربود.

ژولیلی تکه ای سیب  زمینی آب پز و مقداری کره را که مادر سالی به او می داد، می خورد. در بیرون،

خروس ھا با صدای بلند و رسا آواز می خواندند. 

مثل ھر صبح، دختر کوچولو موھای وزوزی و پرپشتش را صاف کرد و آن را در پشت سرش گره زد.

ھمیشه مادر سالی با لباس متقالی زیبا و تازه اتو کشیده شده، ظاھر می شد. اما صبح آن روز،

سراسر سیاه پوش بود. او به تمام دوستانی که از جلوی کلبه می گذشتند، سالم می کرد و لیکن در

طنین صدایش اثری از شادمانی نبود. عرق سردی بر پیشانی اش نشسته بود.

با صدایی غمناک و حزن انگیز به ژولیلی گفت: «دخترکم، امروز بدبختی بزرگی در انتظار ما سیاھان

تیره روز است.» 

لبانش بر ھم فشرده می شد و شراره ھای شھامت در چشمانش شعله می کشید، اما صدایش را

فرو می خورد. 

او گفت: «امیدوارم که بخت یارمان باشد. امروز بردگان مزارع را می فروشند. شاید تو را ھم، ھمین

طور، سوسن من. ما از ھم دیگر جدا خواھیم افتاد، من و تو.» 

ژولیلی از این حرف ھا چیزی سر درنمی آورد. چطوری مادرش اجازه خواھد داد که چنین اتفاق

وحشتناکی بیافتد؟ 

مادرش او را واداشت تا به حرف ھایش خوب گوش کند. 

ژولیلی، اگر ما را جدا از ھم بفروشند که امیدوارم ھرگز این اتفاق نیفتد، نام کشوری را که به تو

گفته ام، به خاطر بسپار. 

ما ھر دو قوی و محکم ھستیم. ما به یاری ستارگان و یاران خود به آن جا خواھیم رسید.» 

صدای جغجغه ای از پشت در به گوش رسید. 

ـ سیاھان پست بیرون! ھر چه سریع تر!

شالقی ھوا را زخمی می کرد. 

ـ کارگران پنبه چین به خط بایستند!

زمانی که مادر سالی می خواست به صف کارگران بپیوندد، ژولیلی را محکم در آغوش فشرد. 



مرد جیغ جیغو با گردنی کوتاه و کلفت، دائماً جلوی آنان به این سو و آن سو می رفت. با آھنگ

گام ھایش، لپ ھای پف کرده اش متورم می شدند و بادی به غبغب می انداخت. 

ژولیلی متوجه شد که حتی انگشتان آن مرد نیز، ھنگام فشردن شالق در دست، چون لبانش متورم

می شود. خالل دندانی در میان دو دندان زردش به چشم می خورد. چه پوست چربی داشت! به نظر

ژولیلی زننده و نفرت انگیز بود. به عالوه با دیدن موھای قھوه ای ژولیده و کثیف او و آن شلوار گل و

گشادش که پوشیده از لکه ھای چرکین بود، چندشش شد و با خود گفت: «تزویر و ریا و شرارت از

چشمان سبز و ریزش می بارد.» 

او به سمت «لیلی براون»، مادر جوان خجالتی ای که به زحمت شانزده ساله می نمود و بچه دو 
 .ساله اش ویلی کوچولو را در آغوش خود می فشرد، گام نھاد

مرد خپله، لحظه ای در برابر او مکث کرد. با چشمانی از حدقه در رفته، دست ھای روغنی خود را

پشت او مالید و گفت: 

مرد جیغ جیغو با گردنی کوتاه و کلفت، دائماً جلوی آنان به این سو و آن سو می رفت. با آھنگ

گام ھایش، لپ ھای پف کرده اش متورم می شدند و بادی به غبغب می انداخت. 

ژولیلی متوجه شد که حتی انگشتان آن مرد نیز، ھنگام فشردن شالق در دست، چون لبانش متورم

می شود. خالل دندانی در میان دو دندان زردش به چشم می خورد. چه پوست چربی داشت! به نظر

ژولیلی زننده و نفرت انگیز بود. به عالوه با دیدن موھای قھوه ای ژولیده و کثیف او و آن شلوار گل و

گشادش که پوشیده از لکه ھای چرکین بود، چندشش شد و با خود گفت: «تزویر و ریا و شرارت از

چشمان سبز و ریزش می بارد.» 

او به سمت «لیلی براون»، مادر جوان خجالتی ای که به زحمت شانزده ساله می نمود و بچه دو 
 .ساله اش ویلی کوچولو را در آغوش خود می فشرد، گام نھاد

مرد خپله، لحظه ای در برابر او مکث کرد. با چشمانی از حدقه در رفته، دست ھای روغنی خود را

پشت او مالید و گفت: 



«این ھم یک سیه چرده گوشتالو، باب مزه دھن من!» 

به مرد سفیدپوستی که پشت سرش راه می رفت، دستور داد: 

«بیاندازش باالی درشکه!»

بدون ھیچ تشریفاتی و به ھمین سادگی بچه را از مادرش جدا کردند. ژولیلی برای نجات بچه،

گامی به جلو گذاشت، اما پنجه ھای آھنین مادر سالی، او را از این کار باز داشت. مرد چاق نزدیک

آن ھا شده بود. خالل دندانش بیش از پیش در بین لبانش فشرده می شد. انگشت گوشتالودش را در

دھان ژولیلی کرد و دندان ھایش را نگاه کرد. در حالی که از نتیجه کارش راضی به نظر می رسید،

ابروانش را باال انداخت.دخترک که از این کار خشمگین شده بود، با خودش گفت: 

«طوری با من رفتار می کند که انگار ژان پیر اسبش را وارسی می کند.»

شکموی خپله، رو به سفیدپوستی که ویلی را باالی کالسکه پرتاب کرده بود، گفت: «به عنوان یک

سیاه بوگندو، معرکه است. رشد این جوان که سرشار از سالمتی است، ھنوز به نقطه اوجش

نرسیده.»

او که در مقابل صف سیاھان قدم می زد، به ژولیلی دستور داد: «برو به طرف درشکه و بپر توش.»

ژولیلی از جایش تکان نخورد. به مادرش نگاه کرد. برای اولین بار در ھمه عمرش، در عمق چشمان

مادرش ترس و وحشتی دید که تمام وجودش را در برگرفته بود.

او با بغضی در گلو دستور داد: «سوسن من، ھر چه به تو می گوید، انجام بده. برای نجات جان خودت،

حرف او را گوش کن، اما ھرگز کشوری را که به تو گفته ام فراموش مکن!»

مرد گنده برگشت و نعره زد: «دختر، بپر داخل درشکه! وگرنه شالقم، حالت را حسابی جا خواھد

آورد.»

برده ھا که در طول کوره راه به خط شده بودند، ناله و شیون می کردند.

دالل آدم فروش بی خیال بود و کک اش ھم نمی گزید. ھربار که بچه ای را از مادر و پدرش جدا

می اندخت، با شالقش ھوا را درو می کرد.می کرد و در گاری 

ژولیلی ھاج و واج مانده و حواسش به کلی در جای دیگری بود و بدون توجه به گاری چوبی دراز،الجرم

او در حالی که با نگاه به دنبال مادرش می گشت، سوار گاری شد. به سمت آن حرکت کرد. 

مادر سالی با دیگر برده ھای سالخورده به پشت انبار ابزارآالت رانده شد. دیگر ژولیلی، متقال سیاھی

را که بر سر مادرش بود، نمی دید. مادر سالی ناپدید شده بود.

خورشید سوزان و تابناک باال آمده بود و با حرارت طاقت فرسایش بر ھر نقطه ای از زمین که می تابید،

آن را می سوزاند. ژولیلی ساکت و بی حس در داخل درشکه نشسته بود و در زیر آفتاب داغ، داشت

ھالک می شد. ویلی براون کوچک، در جایی نه چندان دور از او دماغش را گریه کنان باال می کشید.

او خواست به کودک کمک کند، اما احساس کرد قادر به کوچک ترین کاری، حتی قورت دادن آب گلویش

و یا در آوردن صدایی نیست. بچه ھای دیگر که کوچک تر از او بودند، بعد از وی یکی پس از دیگری از

درشکه باال آمدند و خود را به او چسباندند. جثه کوچک شان از ترس می لرزید، درست مثل آن پرنده

وحشی ای که یک بار در میان دستانش گرفته و سپس رھایش کرده بود.

سه مرد در پشت درشکه به خط شدند. دست ھای به زنجیر کشیده شان چون شاخه ھای بید در

نوسان بود. انگار درختانی شاخ و برگ شکسته بودند.

«این ھم یک سیه چرده گوشتالو، باب مزه دھن من!» 

به مرد سفیدپوستی که پشت سرش راه می رفت، دستور داد: 

«بیاندازش باالی درشکه!»

بدون ھیچ تشریفاتی و به ھمین سادگی بچه را از مادرش جدا کردند. ژولیلی برای نجات بچه،

گامی به جلو گذاشت، اما پنجه ھای آھنین مادر سالی، او را از این کار باز داشت. مرد چاق نزدیک

آن ھا شده بود. خالل دندانش بیش از پیش در بین لبانش فشرده می شد. انگشت گوشتالودش را در

دھان ژولیلی کرد و دندان ھایش را نگاه کرد. در حالی که از نتیجه کارش راضی به نظر می رسید،

ابروانش را باال انداخت.دخترک که از این کار خشمگین شده بود، با خودش گفت: 

«طوری با من رفتار می کند که انگار ژان پیر اسبش را وارسی می کند.»

شکموی خپله، رو به سفیدپوستی که ویلی را باالی کالسکه پرتاب کرده بود، گفت: «به عنوان یک

سیاه بوگندو، معرکه است. رشد این جوان که سرشار از سالمتی است، ھنوز به نقطه اوجش

نرسیده.»

او که در مقابل صف سیاھان قدم می زد، به ژولیلی دستور داد: «برو به طرف درشکه و بپر توش.»

ژولیلی از جایش تکان نخورد. به مادرش نگاه کرد. برای اولین بار در ھمه عمرش، در عمق چشمان

مادرش ترس و وحشتی دید که تمام وجودش را در برگرفته بود.

او با بغضی در گلو دستور داد: «سوسن من، ھر چه به تو می گوید، انجام بده. برای نجات جان خودت،

حرف او را گوش کن، اما ھرگز کشوری را که به تو گفته ام فراموش مکن!»

مرد گنده برگشت و نعره زد: «دختر، بپر داخل درشکه! وگرنه شالقم، حالت را حسابی جا خواھد

آورد.»

برده ھا که در طول کوره راه به خط شده بودند، ناله و شیون می کردند.

دالل آدم فروش بی خیال بود و کک اش ھم نمی گزید. ھربار که بچه ای را از مادر و پدرش جدا

می اندخت، با شالقش ھوا را درو می کرد.می کرد و در گاری 

ژولیلی ھاج و واج مانده و حواسش به کلی در جای دیگری بود و بدون توجه به گاری چوبی دراز،الجرم

او در حالی که با نگاه به دنبال مادرش می گشت، سوار گاری شد. به سمت آن حرکت کرد. 

مادر سالی با دیگر برده ھای سالخورده به پشت انبار ابزارآالت رانده شد. دیگر ژولیلی، متقال سیاھی

را که بر سر مادرش بود، نمی دید. مادر سالی ناپدید شده بود.

خورشید سوزان و تابناک باال آمده بود و با حرارت طاقت فرسایش بر ھر نقطه ای از زمین که می تابید،

آن را می سوزاند. ژولیلی ساکت و بی حس در داخل درشکه نشسته بود و در زیر آفتاب داغ، داشت

ھالک می شد. ویلی براون کوچک، در جایی نه چندان دور از او دماغش را گریه کنان باال می کشید.

او خواست به کودک کمک کند، اما احساس کرد قادر به کوچک ترین کاری، حتی قورت دادن آب گلویش

و یا در آوردن صدایی نیست. بچه ھای دیگر که کوچک تر از او بودند، بعد از وی یکی پس از دیگری از

درشکه باال آمدند و خود را به او چسباندند. جثه کوچک شان از ترس می لرزید، درست مثل آن پرنده

وحشی ای که یک بار در میان دستانش گرفته و سپس رھایش کرده بود.

سه مرد در پشت درشکه به خط شدند. دست ھای به زنجیر کشیده شان چون شاخه ھای بید در

نوسان بود. انگار درختانی شاخ و برگ شکسته بودند.



ژولیلی ھمه شان را می شناخت. نام یکی از آن ھا «بن» بود. تنومند و قوی بود و چون شب، سیاه.

در مدت زمانی که دوستان بن، تل کوچکی از ھیزم می چیدند، او قادر بود تندتر از ھمه آن ھا، تلی

بلندتر از قدش جمع آوری کند.

دو نفر دیگر ھم بودند:

«آدامِ» مھربان که با  صدای زیبای نازکش شیشه ویترین ھا را می لرزاند؛ و «لستر»، دو رگه ای که

پوستی لک لکی و چشمانی نافذ داشت.

ھرکدام دارای زن و یکی دوتا بچه بودند. وقتی که مرد خپله، زنجیر را با انگشتان گوشتالویش به مچ

پای آن ھا می بست، ھیچ واکنشی از خود نشان  ندادند. ژولیلی نگاه شان می کرد. زنجیر

به خزنده ای نقره ای می مانست که روی زمین کشیده شده باشد. دنباله اش دور مردان پیچیده و تا

پشت درشکه باال می آمد و انتھای آن به قفلی وارد و کلید شده بود.

یک سفیدپوست ناشناس دیگر، اسب یابوی بارکش را به جلوی گاری بست.

ژولیلی چشمانش را بست. او در تک تک استخوان ھایش، پرش ھای ناگھانی گاری قراضه را احساس

می کرد تا این که مرد سفید به جلوی درشکه پرید و با تکان دادن لگام فریاد کشید: حرکت!

زنجیرھای خزنده به صدا در آمدند.

اسرا که به این شکل از دشواری ھا چندان عادت نداشتند، کم کم یاد می گرفتند که با زنجیرھایی که

به پاھای شان بسته شده، خود را ھم آھنگ کنند.

مرد چاق سوار بر اسب و خالل دندان در دھان، آن ھا را  تعقیب می کرد، که در ادامه راه خاکی، با

پشت سر گذاشتن کلبه ھای سوت و کور و گذشتن از جلوی خانه ارباب ھانسن به پیش می رفتند.

این خانه خالی از سکنه شده بود. دیگر نه پرده ای بر پنجره ھای بلند آویزان بود و نه از صندلی ھا در

داالن بزرگ سایه دار، خبری بود. ارباب و خانمش رفته بودند. ژان پیر لنگان لنگان در جلوی دروازه ورودی

 با دستان وظاھر شد. او برای بھتر دیدن مردان به زنجیر کشیده شده و درشکه انباشته از کودکان،

شانه ھایش کادری را در باالی سر خود درست کرد. وقتی ژولیلی را دید، قامتش را راست کرد. از

جیبش دستمال سفید بزرگی را در آورد و آنقدر تکان داد که درشکه کامال دور شد و کادر سفیدش به 

 سفید کوچکی تبدیل و سپس از دیدگان ژولیلی ناپدید شد.نقطه

قطرات درشت اشک به آرامی بر گونه ھای ژولیلی جاری شد. به طوری که قادر به جلوگیری از آن

نبود. مرد سوار گنده چیزی ندید.

ژولیلی ھمه شان را می شناخت. نام یکی از آن ھا «بن» بود. تنومند و قوی بود و چون شب، سیاه.

در مدت زمانی که دوستان بن، تل کوچکی از ھیزم می چیدند، او قادر بود تندتر از ھمه آن ھا، تلی

بلندتر از قدش جمع آوری کند.

دو نفر دیگر ھم بودند:

«آدامِ» مھربان که با  صدای زیبای نازکش شیشه ویترین ھا را می لرزاند؛ و «لستر»، دو رگه ای که

پوستی لک لکی و چشمانی نافذ داشت.

ھرکدام دارای زن و یکی دوتا بچه بودند. وقتی که مرد خپله، زنجیر را با انگشتان گوشتالویش به مچ

پای آن ھا می بست، ھیچ واکنشی از خود نشان  ندادند. ژولیلی نگاه شان می کرد. زنجیر

به خزنده ای نقره ای می مانست که روی زمین کشیده شده باشد. دنباله اش دور مردان پیچیده و تا

پشت درشکه باال می آمد و انتھای آن به قفلی وارد و کلید شده بود.

یک سفیدپوست ناشناس دیگر، اسب یابوی بارکش را به جلوی گاری بست.

ژولیلی چشمانش را بست. او در تک تک استخوان ھایش، پرش ھای ناگھانی گاری قراضه را احساس

می کرد تا این که مرد سفید به جلوی درشکه پرید و با تکان دادن لگام فریاد کشید: حرکت!

زنجیرھای خزنده به صدا در آمدند.

اسرا که به این شکل از دشواری ھا چندان عادت نداشتند، کم کم یاد می گرفتند که با زنجیرھایی که

به پاھای شان بسته شده، خود را ھم آھنگ کنند.

مرد چاق سوار بر اسب و خالل دندان در دھان، آن ھا را  تعقیب می کرد، که در ادامه راه خاکی، با

پشت سر گذاشتن کلبه ھای سوت و کور و گذشتن از جلوی خانه ارباب ھانسن به پیش می رفتند.

این خانه خالی از سکنه شده بود. دیگر نه پرده ای بر پنجره ھای بلند آویزان بود و نه از صندلی ھا در

داالن بزرگ سایه دار، خبری بود. ارباب و خانمش رفته بودند. ژان پیر لنگان لنگان در جلوی دروازه ورودی

 با دستان وظاھر شد. او برای بھتر دیدن مردان به زنجیر کشیده شده و درشکه انباشته از کودکان،

شانه ھایش کادری را در باالی سر خود درست کرد. وقتی ژولیلی را دید، قامتش را راست کرد. از

جیبش دستمال سفید بزرگی را در آورد و آنقدر تکان داد که درشکه کامال دور شد و کادر سفیدش به 

 سفید کوچکی تبدیل و سپس از دیدگان ژولیلی ناپدید شد.نقطه

قطرات درشت اشک به آرامی بر گونه ھای ژولیلی جاری شد. به طوری که قادر به جلوگیری از آن

نبود. مرد سوار گنده چیزی ندید.



درشکه مملو از برده ھای جوان و نو جوان، راه خود را لک و لک کنان در می نوردید. زنجیرھای پاھای

مردان صدای غم انگیزی در ھوا پخش می کردند و ژولیلی را به یاد ناقوس کلیسای مزرعه ھانسن

می انداختند که در ھنگام مرگ کسی نواخته می شد. او فقط یک فکر در سر داشت و آن ھم دیدار

دوباره مادر سالی بود. در سر ھر پیچی منتظر ظاھر شدن زن بلند قامتی با لباس متقال سیاه بود تا

شاید با دستان پرتوانش او را از گاری بیرون بکشد و به برده ھا دستور دھد تا به مزرعه ماساھانسن

برگردند.

افسوس، جاده سوت و کور بود!

بچه ھای کم سن و سالی که دور و بر او را گرفته بودند، لباس درست و حسابی بر تن نداشتند.

ھر وقت که از درشکه پیاده می شدند، خودشان را به او می فشردند و مثل بره گم شده ای ناله

می کردند. ژولیلی دست ھای کودکانه دو تن از آن ھا را که آغشته به عرق و گرد و خاک بودند، در

میان دست ھای خود محکم گرفته بود. 

خورشید، شعله ھای کشنده و سوزانش را بر باالی سرشان می تاباند و آسمان چنان آبی و صاف بود

که ھیچ ابری برای کاھش شدت آفتاب وجود نداشت. درشکه چی سفیدپوست پیشانی خود را با

دستمال آبی رنگ بزرگی پاک کرد. لبه کالھش چھره او را می پوشاند، اما گردنش در اثر آفتاب سرخ

شده بود. او شالقش را باالی سر اسب چرخاند.

مرد خپله ای که در پشت  سر ھمه در حرکت بود، تازیانه اش را بر گرده بن، آدام و لستر که از دست

زنجیرھا ذله شده بودند، فرود آورد.

درشکه از کنار مزارع بزرگ و طوالنی پنبه ھای نارس و کشتزاران گسترده تنباکو به پیش می رفت. در

درازای راه، بردگان در مزارع کنار جاده شخم می زدند. ھمان کاری که بردگان مزرعه ھانسن انجام

می دادند. ژولیلی با خود فکر می کرد که آیا کاروان در یکی از مزارع بین راه توقفی خواھد داشت؟

برای چه این چنین، راھشان را بی وقفه ادامه می دھند؟ باالخره، این مناطق دور دست جنوبی که

اربابان جدید از آن حرف می زنند، کجاست؟

خورشید به نقطه اوج روزانه خود رسیده بود و در اثر تابش اشعه ھای سوزانش، از زمین بخار بلند

می شد. ناله و شیون کودکان قطع شد. دیگر لب ھای خشک آن ھا توانایی بروز ھیچ صدایی را

نداشت.

در صورتی که دل ژولیلی برای مکانی سایه دار لک زده بود، درختان کاج و بلوط ھای پُر شاخ و برگ،

کمی دورتر از آن ھا سایه ھای شان را در کنار جاده پھن کرده بودند. 

درشکه مملو از برده ھای جوان و نو جوان، راه خود را لک و لک کنان در می نوردید. زنجیرھای پاھای

مردان صدای غم انگیزی در ھوا پخش می کردند و ژولیلی را به یاد ناقوس کلیسای مزرعه ھانسن

می انداختند که در ھنگام مرگ کسی نواخته می شد. او فقط یک فکر در سر داشت و آن ھم دیدار

دوباره مادر سالی بود. در سر ھر پیچی منتظر ظاھر شدن زن بلند قامتی با لباس متقال سیاه بود تا

شاید با دستان پرتوانش او را از گاری بیرون بکشد و به برده ھا دستور دھد تا به مزرعه ماساھانسن

برگردند.

افسوس، جاده سوت و کور بود!

بچه ھای کم سن و سالی که دور و بر او را گرفته بودند، لباس درست و حسابی بر تن نداشتند.

ھر وقت که از درشکه پیاده می شدند، خودشان را به او می فشردند و مثل بره گم شده ای ناله

می کردند. ژولیلی دست ھای کودکانه دو تن از آن ھا را که آغشته به عرق و گرد و خاک بودند، در

میان دست ھای خود محکم گرفته بود. 

خورشید، شعله ھای کشنده و سوزانش را بر باالی سرشان می تاباند و آسمان چنان آبی و صاف بود

که ھیچ ابری برای کاھش شدت آفتاب وجود نداشت. درشکه چی سفیدپوست پیشانی خود را با

دستمال آبی رنگ بزرگی پاک کرد. لبه کالھش چھره او را می پوشاند، اما گردنش در اثر آفتاب سرخ

شده بود. او شالقش را باالی سر اسب چرخاند.

مرد خپله ای که در پشت  سر ھمه در حرکت بود، تازیانه اش را بر گرده بن، آدام و لستر که از دست

زنجیرھا ذله شده بودند، فرود آورد.

درشکه از کنار مزارع بزرگ و طوالنی پنبه ھای نارس و کشتزاران گسترده تنباکو به پیش می رفت. در

درازای راه، بردگان در مزارع کنار جاده شخم می زدند. ھمان کاری که بردگان مزرعه ھانسن انجام

می دادند. ژولیلی با خود فکر می کرد که آیا کاروان در یکی از مزارع بین راه توقفی خواھد داشت؟

برای چه این چنین، راھشان را بی وقفه ادامه می دھند؟ باالخره، این مناطق دور دست جنوبی که

اربابان جدید از آن حرف می زنند، کجاست؟

خورشید به نقطه اوج روزانه خود رسیده بود و در اثر تابش اشعه ھای سوزانش، از زمین بخار بلند

می شد. ناله و شیون کودکان قطع شد. دیگر لب ھای خشک آن ھا توانایی بروز ھیچ صدایی را

نداشت.

در صورتی که دل ژولیلی برای مکانی سایه دار لک زده بود، درختان کاج و بلوط ھای پُر شاخ و برگ،

کمی دورتر از آن ھا سایه ھای شان را در کنار جاده پھن کرده بودند. 



بچه ھا آب می خواستند. ژولیلی ھم ھمین طور. به نظر او می رسید که در جلوی درشکه و درجایی

کمی دورتر، چند برکه آب وجود دارد، اما با نزدیک شدن به آن ھا، سراب از بین می رفت.

درشکه چی یک شیشه کثیف پر از آب را سر کشید و آب از لب و لوچه اش چکید و در طول چانه اش

جاری شد. بچه ھا با ولع به او نگاه کردند و دھان شان آب افتاد!

درشکه، تپه نسبتاً شیبداری را باال رفت که پشت سرش تپه به مراتب بلندتری، شبیه پله ھای

نردبانی آغاز می شد. در آن جا انبوھی از درختانی که بخشی از گرما را در خود جذب می کردند، سر

برآورده بودند. 

رودخانه ای با جریان شدید و پر ھیاھو، کف زیادی را به اطراف پخش می کرد. بچه ھا وحشت زده، از

ژولیلی آویزان شده بودند. آن ھا ھرگز آبشار ندیده بودند. مرد خیکی به درشکه چی فرمان ایست داد:

«توقف کوتاھی خواھیم کرد.»

قمقمه اش خالی شده بود. بردگان در ھم لولیده، پیاده شدند. ژولیلی که ترس  سراپایش را فرا گرفته

بود، از جایش تکان نخورد. این استراحت اجباری، او را به درشکه چی و سوار شکم گنده نزدیک میکرد.

خوشبختانه در مدت زمانی که اولی برای لم دادن در زیر درختی پیاده می شد، دومی یورتمه کنان از

آن جا دور شده و به سمت رودخانه رفت.

ژولیلی و بچه ھا فوران آب را نگاه می کردند. یک مرد سفیدپوست بلند قد در آن نزدیکی با تبری که در

زیر آفتاب برق می زد، ھیزم می شکست. پسرک جوان سیاھی در کنار او به طور خیلی مرتب

ھیزم ھا را روی ھم در یک کوپه می چید.

ژولیلی که از فرط تشنگی، دھانش خشک شده بود و داشت ھالک می شد، یادش رفت که بچه ھا

ھم تشنه اند.

آن ھا التماس کنان می گفتند: ژولیلی، آب! ژولیلی، نوشیدنی! خواھش می کنیم!

قبالً، ھر وقت که جایی از بدنش درد می گرفت و یا گرسنه می شد، مادر سالی درست سر بزنگاه در

کنارش بود.

گلوی ژولیلی از بغض فشرده شد. او ناگھان از این مرد ناشناس و مرد سفیدپوست شکم گنده ظالم و

غیرعادی، ھم چنین از شدت جھش آب رودخانه که با صدای زیاد، مانند پرده ای، از آبشار به پایین

می ریخت، ترسید.

بن، لستر و آدام که به ھم زنجیر شده بودند، نمی توانستند به کسی کوچک ترین کمکی کنند. آن ھا

تقریباً از جمع بیگانه شده بودند. تنھا لستر دو رگه، سرش را باال نگه داشته بود و خشم زیادی از

چشمانش می بارید. زنجیرھا با ھر قدمش گوشت پاھایش را گاز می گرفتند. ژولیلی خون جاری از

پاھای او را دید.

مرد سفید پوست بلند قد که در کنار آبشار سخت مشغول کار خویش بود، سرش را بلند کرد و نگاھی

به بچه ھای روی ھم انباشته شده در کالسکه انداخت. تبرش را به کناری پرت کرد. در حالی که به

پسرک جوان عالمت می داد تا در پشت سرش راه بیافتد، به طرف بچه ھا آمد.

شالقی در دستانش نبود. مھر و محبت از ال به الی چین و چروک چھره اش پیدا بود. با  یک شاپو

توسی لبه پھن بر سر و لباس بلند بدون یقه ای که بر تن داشت. به سمت لستر قدم برمی داشت.

با صدایی نرم و دوستانه پرسید: «این زنجیرھا برای چیه؟»

بچه ھا آب می خواستند. ژولیلی ھم ھمین طور. به نظر او می رسید که در جلوی درشکه و درجایی

کمی دورتر، چند برکه آب وجود دارد، اما با نزدیک شدن به آن ھا، سراب از بین می رفت.

درشکه چی یک شیشه کثیف پر از آب را سر کشید و آب از لب و لوچه اش چکید و در طول چانه اش

جاری شد. بچه ھا با ولع به او نگاه کردند و دھان شان آب افتاد!

درشکه، تپه نسبتاً شیبداری را باال رفت که پشت سرش تپه به مراتب بلندتری، شبیه پله ھای

نردبانی آغاز می شد. در آن جا انبوھی از درختانی که بخشی از گرما را در خود جذب می کردند، سر

برآورده بودند. 

رودخانه ای با جریان شدید و پر ھیاھو، کف زیادی را به اطراف پخش می کرد. بچه ھا وحشت زده، از

ژولیلی آویزان شده بودند. آن ھا ھرگز آبشار ندیده بودند. مرد خیکی به درشکه چی فرمان ایست داد:

«توقف کوتاھی خواھیم کرد.»

قمقمه اش خالی شده بود. بردگان در ھم لولیده، پیاده شدند. ژولیلی که ترس  سراپایش را فرا گرفته

بود، از جایش تکان نخورد. این استراحت اجباری، او را به درشکه چی و سوار شکم گنده نزدیک میکرد.

خوشبختانه در مدت زمانی که اولی برای لم دادن در زیر درختی پیاده می شد، دومی یورتمه کنان از

آن جا دور شده و به سمت رودخانه رفت.

ژولیلی و بچه ھا فوران آب را نگاه می کردند. یک مرد سفیدپوست بلند قد در آن نزدیکی با تبری که در

زیر آفتاب برق می زد، ھیزم می شکست. پسرک جوان سیاھی در کنار او به طور خیلی مرتب

ھیزم ھا را روی ھم در یک کوپه می چید.

ژولیلی که از فرط تشنگی، دھانش خشک شده بود و داشت ھالک می شد، یادش رفت که بچه ھا

ھم تشنه اند.

آن ھا التماس کنان می گفتند: ژولیلی، آب! ژولیلی، نوشیدنی! خواھش می کنیم!

قبالً، ھر وقت که جایی از بدنش درد می گرفت و یا گرسنه می شد، مادر سالی درست سر بزنگاه در

کنارش بود.

گلوی ژولیلی از بغض فشرده شد. او ناگھان از این مرد ناشناس و مرد سفیدپوست شکم گنده ظالم و

غیرعادی، ھم چنین از شدت جھش آب رودخانه که با صدای زیاد، مانند پرده ای، از آبشار به پایین

می ریخت، ترسید.

بن، لستر و آدام که به ھم زنجیر شده بودند، نمی توانستند به کسی کوچک ترین کمکی کنند. آن ھا

تقریباً از جمع بیگانه شده بودند. تنھا لستر دو رگه، سرش را باال نگه داشته بود و خشم زیادی از

چشمانش می بارید. زنجیرھا با ھر قدمش گوشت پاھایش را گاز می گرفتند. ژولیلی خون جاری از

پاھای او را دید.

مرد سفید پوست بلند قد که در کنار آبشار سخت مشغول کار خویش بود، سرش را بلند کرد و نگاھی

به بچه ھای روی ھم انباشته شده در کالسکه انداخت. تبرش را به کناری پرت کرد. در حالی که به

پسرک جوان عالمت می داد تا در پشت سرش راه بیافتد، به طرف بچه ھا آمد.

شالقی در دستانش نبود. مھر و محبت از ال به الی چین و چروک چھره اش پیدا بود. با  یک شاپو

توسی لبه پھن بر سر و لباس بلند بدون یقه ای که بر تن داشت. به سمت لستر قدم برمی داشت.

با صدایی نرم و دوستانه پرسید: «این زنجیرھا برای چیه؟»



لستر با اشاره، مرد درشکه چی را که در زیر درختی استراحت می کرد و مرد خیکی اسب سوار را که

در سر چشمه بود، نشان داد.

در آن جا ما را از زن و بچه ھای مان جدا کردند و بعد ھم پای ما را به زنجیر کشیدند تا  نتوانیم خود را

نجات دھیم. ارباب ما، ما را فروخت.

مرد سرش را تکان داد و بالفاصله گفت: «شما باید آب بخورید.»

به سمت پسر نوجوان سیاه پوست برگشت و دستور داد: «ژاک! سطل بزرگ و قمقمه ھا را پر از آب

کن و بیار!»

چند لحظه بعد، سطل لبریز از آب در آن جا بود. قمقمه ھا به ردیف چیده شده بودند. مردھا یکی پس

از دیگری، مقدار زیادی آب سر کشیدند.

پسرک سیاه قمقمه ای را که ماالمال از آب بود و داشت لبریز می شد، برای ژولیلی آورد و آن را آن قدر

در دستانش نگه داشت تا ژولیلی با ولع زیاد بنوشد. ژولیلی مکث کرد. سپس قمقمه را از دست

پسرک گرفت و به آرامی جلوی لبان تشنه بچه ھا گرفت.

او خواست از پسرک سیاه تشکر کند، اما نمی دانست به چه زبانی بگوید تا جبران خوبی ھای او

بشود.

لستر با اشاره، مرد درشکه چی را که در زیر درختی استراحت می کرد و مرد خیکی اسب سوار را که

در سر چشمه بود، نشان داد.

در آن جا ما را از زن و بچه ھای مان جدا کردند و بعد ھم پای ما را به زنجیر کشیدند تا  نتوانیم خود را

نجات دھیم. ارباب ما، ما را فروخت.

مرد سرش را تکان داد و بالفاصله گفت: «شما باید آب بخورید.»

به سمت پسر نوجوان سیاه پوست برگشت و دستور داد: «ژاک! سطل بزرگ و قمقمه ھا را پر از آب

کن و بیار!»

چند لحظه بعد، سطل لبریز از آب در آن جا بود. قمقمه ھا به ردیف چیده شده بودند. مردھا یکی پس

از دیگری، مقدار زیادی آب سر کشیدند.

پسرک سیاه قمقمه ای را که ماالمال از آب بود و داشت لبریز می شد، برای ژولیلی آورد و آن را آن قدر

در دستانش نگه داشت تا ژولیلی با ولع زیاد بنوشد. ژولیلی مکث کرد. سپس قمقمه را از دست

پسرک گرفت و به آرامی جلوی لبان تشنه بچه ھا گرفت.

او خواست از پسرک سیاه تشکر کند، اما نمی دانست به چه زبانی بگوید تا جبران خوبی ھای او

بشود.



ژولیلی پرسید: «آیا تو برده این آقای بلندقد ھستی؟»

او فورا جواب داد: «نه. من آزاد ھستم. آقای فاکس برای چیدن ھیزم ھایش روی طناب، به من پول

می دھد.»

مرد خیکی راه را یورتمه وار بازگشت. شالقش را در پشت اسرای دربند به صدا در آورد و با عصبانیتی

زوزه وار گفت: «به این مرد مدافع لغو سیستم برده داری و این سیاھک رھا شده گوش نکنید! این ھا

حرف ھای بدی می زنند. این ھا چرت و پرت می گویند و به این کارشان ھم چنان ادامه می دھند.»

درشکه چی از خواب بیدار شد و در صندلی خود نشست. درشکه، باز باال و پایین پریدن را از سر گرفت

و زنجیرھا نیز دوباره ترق و تروق و جیرینگ و جیرینگ شان را شروع کردند.

ژولیلی دوباره نگاھی به پسرک آزاد سیاه پوست کرد. او در کنار مرد سفیدپوست ایستاده بود و

دانه ھای درشت اشک چون سیالب از گونه ھایش جاری بود.

ژولیلی کمی به زندگی امیدوار شد و اندکی ھم از ترسش ریخت. حرف ھای عجیب و غریب مرد خپله

را برای خودش تکرار کرد:

«طرفدار لغو برده داری، سیاھک رھا شده ...

طرفدار لغو برده داری، سیاھک رھا شده ...»

از خودش پرسید، آیا این حرف ھا، ھیچ رابطه ای با کانادا ندارند؟

ژولیلی پرسید: «آیا تو برده این آقای بلندقد ھستی؟»

او فورا جواب داد: «نه. من آزاد ھستم. آقای فاکس برای چیدن ھیزم ھایش روی طناب، به من پول

می دھد.»

مرد خیکی راه را یورتمه وار بازگشت. شالقش را در پشت اسرای دربند به صدا در آورد و با عصبانیتی

زوزه وار گفت: «به این مرد مدافع لغو سیستم برده داری و این سیاھک رھا شده گوش نکنید! این ھا

حرف ھای بدی می زنند. این ھا چرت و پرت می گویند و به این کارشان ھم چنان ادامه می دھند.»

درشکه چی از خواب بیدار شد و در صندلی خود نشست. درشکه، باز باال و پایین پریدن را از سر گرفت

و زنجیرھا نیز دوباره ترق و تروق و جیرینگ و جیرینگ شان را شروع کردند.

ژولیلی دوباره نگاھی به پسرک آزاد سیاه پوست کرد. او در کنار مرد سفیدپوست ایستاده بود و

دانه ھای درشت اشک چون سیالب از گونه ھایش جاری بود.

ژولیلی کمی به زندگی امیدوار شد و اندکی ھم از ترسش ریخت. حرف ھای عجیب و غریب مرد خپله

را برای خودش تکرار کرد:

«طرفدار لغو برده داری، سیاھک رھا شده ...

طرفدار لغو برده داری، سیاھک رھا شده ...»

از خودش پرسید، آیا این حرف ھا، ھیچ رابطه ای با کانادا ندارند؟



روزھا یکی پس از دیگری می گذشت. دیگر ژولیلی و بچه ھا درشکه ای را که دل و روده شان را باال و

پایین می برد، به عنوان خانه شان پذیرفته بودند. دیگر، ھای و ھوی ھای مرد خپله و ناله ھای زنجیر

به داخل درشکه عبور نمی کرد و تحت الشعاع جیرجیرھای بدنه درشکه و صداھای گوش خراش

چرخ ھا قرار می گرفت.

گاھی شب ھا، ھنگامی که کاروان روی بلندی کوھی، در جایی که باد ھمه چیز را جارو کرده بود،

توقف می کرد، ھوا سرد بود.

درختان سیاه، در زیر ستارگان وضعیت اسفباری داشتند و با بادِ شدید، دست و پنجه نرم می کردند.

بچه ھا ھمه خود را به ژولیلی چسبانده بودند تا در حد توانش، آن ھا را در زیر بازوان الغر ولی قوی

خویش گرم کند.

وقتی که روز فرا می رسید و آفتاب داغ جاده خاکی را می پخت، ژولیلی، تشنگی بچه ھا را با دادن

جرعه آبی از ھمان قمقمه ای که پسر جوان سیاه آزاد شده داده بود، رفع می کرد.

ھر بار که درشکه در کنار جویباری می ایستاد، مرد گنده، مقداری پیه را بر روی لقمه ای از سیب

زمینی پخته می مالید و برای بچه ھا پرتاب می کرد. ژولیلی ھم در این توقف ھا قمقمه اش را پر

می کرد. او ھم چنین زمانی که نگھبانان به صید ماھی مشغول بودند، دور از چشمان آن ھا،

قمقمه اش را برای شستن پاھای ورم کرده و خونین لستر و آدام و بن به کار می برد. او کم حرف

می زد. چه می توانست به آن ھا  بگوید؟ آن ھا ھم به نوبه خود ھمین ترس ناگفته و خشم را

داشتند. گاھی وقت ھا پیش می آمد که دلش می خواست زمانی که درشکه چی با آن گردن

سرخ شده اش چرت می زد و مرد سفیدپوست گنده، برای شکار ماھی، از آن ھا دور می شد، به

پایین کالسکه بپرد و بزند به چاک و از طریق جنگل در برود.

اما ھمیشه فکر می کرد، در این صورت کودکان اسیر، چه خواھند شد؟ چه کسی آب جان بخش را

روی پاھای بن،  لستر و آدام خواھد ریخت؟ ھیچ کس دیگری، آزادی عمل و پایداری او را نداشت.

او مخصوصا به خاطر لستر می ماند.

لستر که سراپای وجودش پر خشم و کین بود، سرش را ھم چنان با کمال غرور باال نگاه می داشت.

ھرچند که با این کارش با باران ضربات شالق مرد شکم گنده رو به رو می شد.

بچه ھا گریه می کردند و شالق در باالی سرشان چون تھدیدی، فضا را می شکافت.

جالد آنان زوزه می کشید: «خفه خون بگیرید! وگر نه شالق من شما را خفه خواھد کرد.»

ژولیلی در جوابش، برای بچه ھا با صدای آرام آواز می خواند. 

کودکان با گوش فرا دادن به او، به یاد مادران شان و کلبه ھایی می افتادند که در مزرعه ماسا ھانسن

در آن زندگی می کردند. 

روزھا یکی پس از دیگری می گذشت. دیگر ژولیلی و بچه ھا درشکه ای را که دل و روده شان را باال و

پایین می برد، به عنوان خانه شان پذیرفته بودند. دیگر، ھای و ھوی ھای مرد خپله و ناله ھای زنجیر

به داخل درشکه عبور نمی کرد و تحت الشعاع جیرجیرھای بدنه درشکه و صداھای گوش خراش

چرخ ھا قرار می گرفت.

گاھی شب ھا، ھنگامی که کاروان روی بلندی کوھی، در جایی که باد ھمه چیز را جارو کرده بود،

توقف می کرد، ھوا سرد بود.

درختان سیاه، در زیر ستارگان وضعیت اسفباری داشتند و با بادِ شدید، دست و پنجه نرم می کردند.

بچه ھا ھمه خود را به ژولیلی چسبانده بودند تا در حد توانش، آن ھا را در زیر بازوان الغر ولی قوی

خویش گرم کند.

وقتی که روز فرا می رسید و آفتاب داغ جاده خاکی را می پخت، ژولیلی، تشنگی بچه ھا را با دادن

جرعه آبی از ھمان قمقمه ای که پسر جوان سیاه آزاد شده داده بود، رفع می کرد.

ھر بار که درشکه در کنار جویباری می ایستاد، مرد گنده، مقداری پیه را بر روی لقمه ای از سیب

زمینی پخته می مالید و برای بچه ھا پرتاب می کرد. ژولیلی ھم در این توقف ھا قمقمه اش را پر

می کرد. او ھم چنین زمانی که نگھبانان به صید ماھی مشغول بودند، دور از چشمان آن ھا،

قمقمه اش را برای شستن پاھای ورم کرده و خونین لستر و آدام و بن به کار می برد. او کم حرف

می زد. چه می توانست به آن ھا  بگوید؟ آن ھا ھم به نوبه خود ھمین ترس ناگفته و خشم را

داشتند. گاھی وقت ھا پیش می آمد که دلش می خواست زمانی که درشکه چی با آن گردن

سرخ شده اش چرت می زد و مرد سفیدپوست گنده، برای شکار ماھی، از آن ھا دور می شد، به

پایین کالسکه بپرد و بزند به چاک و از طریق جنگل در برود.

اما ھمیشه فکر می کرد، در این صورت کودکان اسیر، چه خواھند شد؟ چه کسی آب جان بخش را

روی پاھای بن،  لستر و آدام خواھد ریخت؟ ھیچ کس دیگری، آزادی عمل و پایداری او را نداشت.

او مخصوصا به خاطر لستر می ماند.

لستر که سراپای وجودش پر خشم و کین بود، سرش را ھم چنان با کمال غرور باال نگاه می داشت.

ھرچند که با این کارش با باران ضربات شالق مرد شکم گنده رو به رو می شد.

بچه ھا گریه می کردند و شالق در باالی سرشان چون تھدیدی، فضا را می شکافت.

جالد آنان زوزه می کشید: «خفه خون بگیرید! وگر نه شالق من شما را خفه خواھد کرد.»

ژولیلی در جوابش، برای بچه ھا با صدای آرام آواز می خواند. 

کودکان با گوش فرا دادن به او، به یاد مادران شان و کلبه ھایی می افتادند که در مزرعه ماسا ھانسن

در آن زندگی می کردند. 



ژولیلی در آتش حسرت دیدار مادر سالی می سوخت. ترانه ای را که خیلی برایش عزیز بود، مرثیه وار

می خواند: 

من به سوی سرزمین آزاد گام برمی دارم.

من به سوی سرزمین آزاد گام برمی دارم.

آه، چه کسی به ھمراھم  خواھد آمد؟ 

من به سوی سرزمین آزاد گام برمی دارم.

ژولیلی به طور ناخودآگاه، بخشی از نیرویش را از چشمان خشمناک لستر و سر کامالً راست و باال

نگاه داشته او می گرفت.

وقتی که شب نگران و لرزان و کرخت روی کف زبر و زمخت درشکه بیدار می شد و لستر را در کنار

خویش می دید، آرام می گرفت. 

لستر، پسر سیاه جوان و صاحب کار سخاوتمندش را که در ازای کارھایش به او مزد پرداخت می کرد،

به یاد ژولیلی می انداخت. اما ژولیلی بیش تر تالش می کرد خود را به فکر کانادا وادارد.

روزی درشکه وارد منطقه ای باتالقی و پوشیده از سروھای آزاد شد. در آن جا آب گل آلود، مانند

آئینه ای براق شده بود. پرتو آفتاب از البه الی برگ ھای سوزنی لطیف و سبز رنگ درختان سرو، انگار

که از الک گذشته باشد بر آب می تابید. نقاط طالیی، یر روی سطح آب می رقصیدند.

دخترک محو تماشا شد و نفس عمیقی کشید. از تعجب دھانش باز مانده بود. با خود گفت: «انگار که

گوشه ای از بھشته!»

افسوس! دیری نپایید که لجن ھای باتالق زنجیرھای سنگین و پاھای بسته بن و آدام را به خود 

کشید. آن ھا در حالی که داشتند جان شیرین خود را از دست می دادند، نیمه جان در آنجا افتادند.

لستر با این که از شدت درد، دندان ھایش به ھم سائیده می شد، بازوان دو نفر دیگر را گرفته بود و با

تمام توانی که در ماھیچه ھایش داشت، آن ھا را از لجنزار بیرون کشید. شالق ظالم در آب به صدا در

آمد و بر گرده ھای گلی بردگان فرو نشست. 

ناگھان باران شدیدی چون ریسمان، فضای پوشیده از درختان را شکافت. در حالیکه مرد گنده به

اسبش فشار می آورد تا جلو برود و در زیر شاخه ھای کم ارتفاع درختان پناه بگیرد، درشکه چی

شانه ھایش را در زیر شاپوی پت و پھن خویش که برایش نقش چتر را  بازی می کرد، باال انداخت.

بچه ھا، ژولیلی و مردان بیچاره که سماجت به خرج می دادند تا از گل و لجن باتالق بیرون بیایند، ھیچ

وسیله ای نداشتند تا از آن باران سیل آسا در امان باشند.

در حالی که رگبار باران با خشونت می بارید، ژولیلی ترسش آب می شد. مردانی که در لجن زار و

گنداب دست و پا می زدند به او نیاز داشتند. حرفی را که ھمیشه مادرش در گوش وی زمزمه

می کرد، به یاد آورد: «تو برای ھیچ و پوچ، زاده و بزرگ نشده ای.»

وقتی احساس کرد که نگاه ھای لستر به او دوخته شده، خودش را به قسمت عقب درشکه سُر داد 

و از دیواره آن پایین آمد.

لستر کله اش را به آرامی  از چپ به راست تکان می داد تا به ژولیلی اخطار کند که ساکت باشد. فورا

لبخندی، خشم و عصبانیت را از چھره اش ربود. چشمانش نشان می داد که به وجود ژولیلی افتخار

می کند.

ژولیلی در آتش حسرت دیدار مادر سالی می سوخت. ترانه ای را که خیلی برایش عزیز بود، مرثیه وار

می خواند: 

من به سوی سرزمین آزاد گام برمی دارم.

من به سوی سرزمین آزاد گام برمی دارم.

آه، چه کسی به ھمراھم  خواھد آمد؟ 

من به سوی سرزمین آزاد گام برمی دارم.

ژولیلی به طور ناخودآگاه، بخشی از نیرویش را از چشمان خشمناک لستر و سر کامالً راست و باال

نگاه داشته او می گرفت.

وقتی که شب نگران و لرزان و کرخت روی کف زبر و زمخت درشکه بیدار می شد و لستر را در کنار

خویش می دید، آرام می گرفت. 

لستر، پسر سیاه جوان و صاحب کار سخاوتمندش را که در ازای کارھایش به او مزد پرداخت می کرد،

به یاد ژولیلی می انداخت. اما ژولیلی بیش تر تالش می کرد خود را به فکر کانادا وادارد.

روزی درشکه وارد منطقه ای باتالقی و پوشیده از سروھای آزاد شد. در آن جا آب گل آلود، مانند

آئینه ای براق شده بود. پرتو آفتاب از البه الی برگ ھای سوزنی لطیف و سبز رنگ درختان سرو، انگار

که از الک گذشته باشد بر آب می تابید. نقاط طالیی، یر روی سطح آب می رقصیدند.

دخترک محو تماشا شد و نفس عمیقی کشید. از تعجب دھانش باز مانده بود. با خود گفت: «انگار که

گوشه ای از بھشته!»

افسوس! دیری نپایید که لجن ھای باتالق زنجیرھای سنگین و پاھای بسته بن و آدام را به خود 

کشید. آن ھا در حالی که داشتند جان شیرین خود را از دست می دادند، نیمه جان در آنجا افتادند.

لستر با این که از شدت درد، دندان ھایش به ھم سائیده می شد، بازوان دو نفر دیگر را گرفته بود و با

تمام توانی که در ماھیچه ھایش داشت، آن ھا را از لجنزار بیرون کشید. شالق ظالم در آب به صدا در

آمد و بر گرده ھای گلی بردگان فرو نشست. 

ناگھان باران شدیدی چون ریسمان، فضای پوشیده از درختان را شکافت. در حالیکه مرد گنده به

اسبش فشار می آورد تا جلو برود و در زیر شاخه ھای کم ارتفاع درختان پناه بگیرد، درشکه چی

شانه ھایش را در زیر شاپوی پت و پھن خویش که برایش نقش چتر را  بازی می کرد، باال انداخت.

بچه ھا، ژولیلی و مردان بیچاره که سماجت به خرج می دادند تا از گل و لجن باتالق بیرون بیایند، ھیچ

وسیله ای نداشتند تا از آن باران سیل آسا در امان باشند.

در حالی که رگبار باران با خشونت می بارید، ژولیلی ترسش آب می شد. مردانی که در لجن زار و

گنداب دست و پا می زدند به او نیاز داشتند. حرفی را که ھمیشه مادرش در گوش وی زمزمه

می کرد، به یاد آورد: «تو برای ھیچ و پوچ، زاده و بزرگ نشده ای.»

وقتی احساس کرد که نگاه ھای لستر به او دوخته شده، خودش را به قسمت عقب درشکه سُر داد 

و از دیواره آن پایین آمد.

لستر کله اش را به آرامی  از چپ به راست تکان می داد تا به ژولیلی اخطار کند که ساکت باشد. فورا

لبخندی، خشم و عصبانیت را از چھره اش ربود. چشمانش نشان می داد که به وجود ژولیلی افتخار

می کند.



ژولیلی در گنداب فرو رفت و زنجیر پوشیده از گل و الی را از آن بیرون کشید. وقتی که از فشار این

سنگینی کامالً کاسته شد، مردان توانستند پاھای شان را از میان لجن زار باال بیاورند. اسب، درشکه

را به طرف زمین سفتی کشید و ژولیلی به پیش بچه ھا بازگشت.

باران بند آمد. خورشیدی زرین و درخشان با حلقه ای از گرما ھمه آنان را در برگرفت.

ژولیلی ترانه ای را با صدای بلند خواند:

جنی ذرت ھا را می شکند، به درک

جنی ذرت ھا را می شکند، به درک

جنی ذرت ھا را می شکند، به درک

ارباب من از اینجا دور است...

بچه ھا خندیدند و التماس کردند که باز ھم بخواند.

ژولیلی در گنداب فرو رفت و زنجیر پوشیده از گل و الی را از آن بیرون کشید. وقتی که از فشار این

سنگینی کامالً کاسته شد، مردان توانستند پاھای شان را از میان لجن زار باال بیاورند. اسب، درشکه

را به طرف زمین سفتی کشید و ژولیلی به پیش بچه ھا بازگشت.

باران بند آمد. خورشیدی زرین و درخشان با حلقه ای از گرما ھمه آنان را در برگرفت.

ژولیلی ترانه ای را با صدای بلند خواند:

جنی ذرت ھا را می شکند، به درک

جنی ذرت ھا را می شکند، به درک

جنی ذرت ھا را می شکند، به درک

ارباب من از اینجا دور است...

بچه ھا خندیدند و التماس کردند که باز ھم بخواند.



پس از چند روز، دیگر خبری از باتالق و کوھستان نبود. در دو طرف درشکه تا چشم کار می کرد، دشت

ھموار و پنبه زار دیده می شد. در طول مسیر صف بردگان با کج بیل ھایی که دسته ھای درازی

داشتند، زمین ھای حاصلخیز را شخم می زدند.

اسب سوار شکم گنده، به  درشکه چی که ھم زمان با درشکه اش باال و پایین می پرید، داد زد:

«باالخره این ھم می سی سی پی کھن ما.»

طرف مقابل برای اولین بار در تمام طول مسافرت، دھانش را گشود و به او پاسخ داد: «آره، حاال دیگه

زیاد نمونده.»

ژولیلی احساس کرد که در یک زمان، ھم ناراحت و ھم سبک شده است.

ناراحت از این که وارد ناحیه ای در جنوب لعنتی شده اند که بردگان ماسا  ھانسن از آن صحبت

می کردند. سبک از این که باالخره درشکه توقف کرد. کسی چه می داند شاید مادر سالی آن جا

باشد!

در سر پیچی، درشکه وارد مسیری شد که انگار مستقیم در داخل مزرعه ای به راه خود ادامه

می دھد. درشکه چی و مرد گنده، ھر دو عصبی و به طور جدی موھای خود را با دستان شان صاف

کردند و سعی کردند تا آن جا که ممکن است چین و چروک پیراھن و شلوارھای لکه دار و کثیف خود را

از بین ببرند. درشکه از تلق و تلوق افتاد، زیرا جاده دیگر صاف و نرم بود. بوته ھای خاردار، از جمله

بوته ھای تمشک، جای خود را به درختان بلوط با پوست ھای کلفت و چین دار دادند که در دو طرف راه

به ردیف، سر به فلک کشیده بودند.

چشمان ژولیلی گرد شدند. خزه ھای قشنگ خاکستری که از شاخه ھای درختان آویزان بودند، چون

پارچه ھای ماھوتی، با وزش مالیم نسیم تابستانی به نرمی در ھوا تکان می خوردند. آن ھا به قدری

قشنگ و زیبا بودند که دختر کوچولو ھوس کرد، دست بزند و نازشان کند. خیابان به جایی ختم شد که

پوشیده از چمنی پرپشت بود. در آن جا برای در امان ماندن از دست خورشید، سه درخت گل مانیولیا

با شاخه و برگ ھای پخش و پت و پھن و گیاھان سر سبز دیگر، کاشته شده بودند.

گل ھای سفید مطبوع که زینت بخش برگ ھای سنگین و براق بودند، ژولیلی را به یاد حوله ھای

سفید پارچه ای می انداختند که در منزل خانم ھانسن، در بیرون پھن می کردند تا خشک شوند. بوی

خوش عطر در ھوا به مشام می رسید.

با دیدن آن خانه بزرگ، برق از چشمان ژولیلی پرید. این خانه ھیچ شباھتی به منزل ماسا ھانسن

نداشت. بزرگ ترین خانه ای بود که او در عمرش دیده بود. دارای ستون ھای سفید و باال بلندی بود که

آدم فکر می کرد از زمین سر برآورده اند تا بام ساختمان را تحت حمایت خود گیرند.

پس از چند روز، دیگر خبری از باتالق و کوھستان نبود. در دو طرف درشکه تا چشم کار می کرد، دشت

ھموار و پنبه زار دیده می شد. در طول مسیر صف بردگان با کج بیل ھایی که دسته ھای درازی

داشتند، زمین ھای حاصلخیز را شخم می زدند.

اسب سوار شکم گنده، به  درشکه چی که ھم زمان با درشکه اش باال و پایین می پرید، داد زد:

«باالخره این ھم می سی سی پی کھن ما.»

طرف مقابل برای اولین بار در تمام طول مسافرت، دھانش را گشود و به او پاسخ داد: «آره، حاال دیگه

زیاد نمونده.»

ژولیلی احساس کرد که در یک زمان، ھم ناراحت و ھم سبک شده است.

ناراحت از این که وارد ناحیه ای در جنوب لعنتی شده اند که بردگان ماسا  ھانسن از آن صحبت

می کردند. سبک از این که باالخره درشکه توقف کرد. کسی چه می داند شاید مادر سالی آن جا

باشد!

در سر پیچی، درشکه وارد مسیری شد که انگار مستقیم در داخل مزرعه ای به راه خود ادامه

می دھد. درشکه چی و مرد گنده، ھر دو عصبی و به طور جدی موھای خود را با دستان شان صاف

کردند و سعی کردند تا آن جا که ممکن است چین و چروک پیراھن و شلوارھای لکه دار و کثیف خود را

از بین ببرند. درشکه از تلق و تلوق افتاد، زیرا جاده دیگر صاف و نرم بود. بوته ھای خاردار، از جمله

بوته ھای تمشک، جای خود را به درختان بلوط با پوست ھای کلفت و چین دار دادند که در دو طرف راه

به ردیف، سر به فلک کشیده بودند.

چشمان ژولیلی گرد شدند. خزه ھای قشنگ خاکستری که از شاخه ھای درختان آویزان بودند، چون

پارچه ھای ماھوتی، با وزش مالیم نسیم تابستانی به نرمی در ھوا تکان می خوردند. آن ھا به قدری

قشنگ و زیبا بودند که دختر کوچولو ھوس کرد، دست بزند و نازشان کند. خیابان به جایی ختم شد که

پوشیده از چمنی پرپشت بود. در آن جا برای در امان ماندن از دست خورشید، سه درخت گل مانیولیا

با شاخه و برگ ھای پخش و پت و پھن و گیاھان سر سبز دیگر، کاشته شده بودند.

گل ھای سفید مطبوع که زینت بخش برگ ھای سنگین و براق بودند، ژولیلی را به یاد حوله ھای

سفید پارچه ای می انداختند که در منزل خانم ھانسن، در بیرون پھن می کردند تا خشک شوند. بوی

خوش عطر در ھوا به مشام می رسید.

با دیدن آن خانه بزرگ، برق از چشمان ژولیلی پرید. این خانه ھیچ شباھتی به منزل ماسا ھانسن

نداشت. بزرگ ترین خانه ای بود که او در عمرش دیده بود. دارای ستون ھای سفید و باال بلندی بود که

آدم فکر می کرد از زمین سر برآورده اند تا بام ساختمان را تحت حمایت خود گیرند.



در بین ستون ھا، پلکانی قرار داشت که پله ھای سفید و براقش مانند بال ھای یک طاووس، پخش

شده بودند.

دو سفیدپوست، یک زن و مرد، در صندلی ھای راحتی روی چمن لم داده بودند. مرد که الغر و قد بلند

بود، موھای خرمایی و ریش کامالً تر و تمیزی، ھم رنگ موھایش داشت. پاھایش را روی ھم انداخته

بود. چکمه بلند و تازه اسب سواری اش که تا زیر زانوانش کشیده شده بود، به رنگ مرداب گل آلود

می زد. او در حالی که شالقش را در ھوا می چرخاند، سرگرم تماشای دسته غازھایی بود که روی

چمن جوالن می دادند.

زن به قدری الغر بود که تقریباً در میان چین چین ھای پیراھن صورتی خود گم شده بود.

نه این یکی و نه آن دیگری، ھیچ کدام، نگاھی به درشکه نیانداختند. فقط یک کم به مرد گنده توجه

کردند که به طرف شان رفت و به آنان درودی گفت. 

مرد اشرافی با صدای تحقیرآمیزی گفت: «آھای "سیم"، خوبه دیگه، حاال برای ما یک  مشت از بردگان

ماتم زده و زوار در رفته می آوری؟»

او با انداختن نگاھش به آدام، بن و لستر که ھم چنان به زنجیر بسته شده بودند، به حرف ھای خود

ادامه داد: «آن ھا را در محله شان اسکان بده تا برای کار فردا آماده شوند.»

سیم با لحن اطاعت گونه ای و با ادای احترام دوباره گفت: «بله، ارباب. بانو ریلی، جناب ریلی، روزتان 

خوش!»

او عقب گرد کرد و به درشکه رسید.

بدین طریق بود که ژولیلی فھمید به مزرعه ریلی وارد شده اند و این آقا ھم، ارباب آن جاست. خون در

شریان ھایش مکث کرد. در یک آن پی برد که سیم گنده، مباشر و رئیس کل بردگان است.

درشکه راه باریکه ای را در پشت ساختمان در پیش گرفت که دو طرفش از درختانی بزرگ با

پوسته ھای قدیمی و علف ھای ھرز و بوته ھای تمشک پوشیده بودند.

درشکه وارد زمین بایری شد که معلوم بود صدھا سیاه، با پاھای برھنه شان آنقدر آن جا را کوبیده اند

که به شکل یک زمین خشک و بی بر در آمده است.

ژولیلی با خودش گفت: «امروز یکشنبه است و برده ھا باید در خانه ھای شان باشند. و از خود پرسید

آیا یکشنبه ھای این جا ھم شبیه به یکشنبه ھای مزرعه ھانسن خواھد بود. در آن جا یکشنبه ھا کار

را فراموش می کردند و به لباسشویی و آشپزی می پرداختند و ھمسایه ھا به دیدار ھم دیگر

می رفتند. شاید در این جا ھم، مثل مزرعه ماسا  ھانسن، برای واداشتن مردم به رقص و آواز، گیتاری

را گیر بیاورند.

بچه ھای کوچک از روی نرده ھای کناره درشکه، به امید واھی یافتن دوباره خانه ھای شان و یا دیدن

مادران شان، به اطراف سرک می کشیدند.

ژولیلی در گوشه ای از درشکه میخکوب شده بود. ھیچ چیز این جا کوچک ترین شباھتی به محله

بردگان ھانسن نداشت. ھیچ صدای خنده و گفت و گویی به گوش نمی رسید. پیرھای بی کار،

پشت شان را به درھای آلونک ھای محقری که در دو ردیف طوالنی، موازی ھم ساخته شده بودند،

تکیه داده بودند. بچه ھا با پاھای اسکلتی در میان گرد و خاک، با چوب و بال و پرھای پرندگان در دست

می لولیدند. گونه ھای فرو رفته آن ھا با چیزی به  نام خنده بیگانه بود. در نزد ماسا  ھانسن، دور
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آلونک ھا پر از باغچه ھایی بود که مرغ و جوجه ھا، در آن ھا، این پا و آن پا می کردند و مشغول دانه

چینی می شدند. در این جا کلبه ھا کثیف و سقف ھا کوتاه و لوالی درھا زنگ زده بودند. روشنایی روز

از ال به الی دیواره ھای چوبی پوشیده از گل خام، به  درون درز می کرد.

وقتی که سیم گنده با سیمایی بنفش و حاکی از خشم و غضب نزدیک شد، نفرت نھفته و تسکین

ناپذیر و دو چندان شده بردگان، با ترس در ھم آمیخته شد و خواب را از چشمان آنان ربود.

او با صدای جیغ جیغویش داد زد:

«آھای! آن جا! سیاھای کثیف و تنِ لش، این پسرک ھا را برایم به کلبه ابزارآالت ببرید و

زنجیرھای شان را شل کنید تا برای کار فردا آماده باشند.»

او در حالی که این کلمات را بر زبان می راند، لگدی با پوتین سنگین خود به سوی آدام، بن و لستر

پرتاب کرد.

درشکه حامل ژولیلی در جلوی ساختمانی که کمی بلندتر، ولی خیلی درازتر از بقیه دخمه ھا بود،

ایستاد. زن مسنی شبیه به آلوی خشک با قیافه ای اخمو، پیپی را پک می زد.

سیم با لحنی تمسخرآمیز گفت: «مادر! بچه ھایت را بردار!»

زن جوان تری جلو آمد و بچه ھا را یکی یکی  به دخمه ای با سقف کوتاه منتقل کرد.

بچه ھا از ژولیلی آویزان شده بودند و شیون و زاری می کردند. آن زن با پشت دست پھن و سیاه خود

دھان بچه ھا را بست و به داخل ھل شان داد.

ژولیلی به دنبال شان راه افتاد. حاال دیگر، آن ھا مثل بچه ھای کوچک او بودند.

ویلی براون کوچولو، خودش را از دستان پیرزن ھم رنگ و ھم اجدادی اش کند و محکم به دامن دخترک

چسبید. التماس کنان گفت: «ژولیلی!»

سیم که عصبانی شده بود، نگاه خشمناکی به ھر دوی آنان انداخت و به زن پیر فرمان داد: «مادر

نفسش را ببر!»

زن در حالیکه با یک دست بر ویلی چنگ انداخت و او را در مشت گرفت، با دست دیگرش دھان او را

بست.

چشمان ریز سیم، ژولیلی را برانداز می کرد.

- نسبت به سنش بزرگ است و ھیکل درشتی دارد. او را با کارگران مجرد بگذار!

او با دسته شالقش یک دخمه کثیف و دلگیر دیگر را نشان داد.

ژولیلی در حالیکه از بچه ھا دور می شد، وارد آن جا شد. نور و ھوا، تنھا از راه درزھای دیوار و یا ھنگام

باز بودن در وارد آن جا می شد. داخل اتاقک تنگ، تا دم در پر از دختر بچه ھایی بود که روی زمین لخت

و روی تلی از پارچه ھای پاره پوره، ولو شده بودند. ژولیلی دیگر در این محل کثیف، به دنبال مادر

سالی نگشت. ترجیح می داد او را در آن جا پیدا نکند. یک جای خالی در کنار دختر کوچکی که قوز

کرده بود و قیافه ای عبوس و اخمو داشت، مشاھده کرد.

ژولیلی توانست علی رغم نور ضعیف، جای زخم ھای دلخراش را روی پاھا و چھره او ببیند.

او گفت: «نام من لیزا است.»

صدای لطیف او، تاریکی گوشه ای را که در آن جا قوز کرده و چمباتمه زده بود، شکافت. ژولیلی در

کنارش نشست.
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کنارش نشست.



۶فصل 

در اتاقک تنگ و دراز، بردگان کوچولوی زیادی بودند. در بین ھمه آنان، لیزا با مھربانی از ژولیلی استقبال

کرد. بی تفاوتی دیگران تقریباً شبیه یک بیماری بود. لیزا از جایش بلند شد تا دست تازه وارد را بفشارد

و او را به طرف خودش بکشد.

او پرسید: «آیا تو را از مامانت جدا کرده اند؟»

ژولیلی تصدیق کرد. برای اولین بار پس از ترک مزرعه ھانسن، اشک از چشمانش جاری شد. سیم

خپله، او را در آن جا نمی دید و ھم اتاقی ھایش در کلبه، توجھی به او نداشتند.

لیزا بی حرکت ایستاد. ھق ھق گریه ھای ژولیلی سکوت تاریک داخل را شکست.

دخترک گوژپشت در حالی که به وی نزدیک می شد، مکث  کرد.

مدت زیادی گذشت تا ژولیلی خودش را خالی کرد و چشم ھایش را خشک کرد.

لیزا زیر لب گفت: «این جا، جای خوبی نیست.» 

ژولیلی پرسید: «آیا مدت زیادی است که تو این جایی؟»

گفت و گو کردن با یک نفر دیگر چه خوب بود. او در راه، در درشکه ای که باال و پائین می پرید، برای

بچه ھا آواز می خواند. سیم گنده این کار او را برنمی تافت. به محض این که ژولیلی سعی می کرد با

لستر و آدام حرف بزند، این مرد منقلب می شد.

لیزا قبل از این که به او پاسخ دھد، مدت زیادی نگاھش کرد.

ـ من تابستان گذشته به این خرمنگاه آمدم. بابت من پولی پرداخت کرده اند و مرا خریده اند و در

این جا انداخته اند تا مانند یک حیوان زندگی کنم.

او آنقدر یواش حرف می زد که ژولیلی مجبور بود سر تا پا گوش باشد تا بتواند حرف ھایش را بشنود.

سئواالت دیگری در نوک زبانش بود. سئواالتی که واقعاً برایش خیلی مھم بودند و حاال امیدوار بود که

پاسخ آن ھا را پیدا کند.

دخترک ضعیف که انگار توان خواندن اندیشه ھای دیگران را داشت، ناگھان گفت:

«تو به پاھای نحیف و پشت خمیده من نگاه می کردی. سیم پیر، این جوری دوست دارد و از شالق

زدن من لذت می برد.» او با ظاھری خسته، سرش را روی زانوان بغل کرده اش گذاشت.

ـ یک بار دست به فرار زدم. مرا گرفتند. سیم آن قدر مرا کتک زد که فکر کردم می میرم.

ژولیلی احساس کرد که خون دارد در رگ ھایش یخ می زند. دھانش قفل شده بود. او به دوست

جدیدش اعتماد کرد و گفت:

۶فصل 

در اتاقک تنگ و دراز، بردگان کوچولوی زیادی بودند. در بین ھمه آنان، لیزا با مھربانی از ژولیلی استقبال

کرد. بی تفاوتی دیگران تقریباً شبیه یک بیماری بود. لیزا از جایش بلند شد تا دست تازه وارد را بفشارد

و او را به طرف خودش بکشد.

او پرسید: «آیا تو را از مامانت جدا کرده اند؟»

ژولیلی تصدیق کرد. برای اولین بار پس از ترک مزرعه ھانسن، اشک از چشمانش جاری شد. سیم

خپله، او را در آن جا نمی دید و ھم اتاقی ھایش در کلبه، توجھی به او نداشتند.

لیزا بی حرکت ایستاد. ھق ھق گریه ھای ژولیلی سکوت تاریک داخل را شکست.

دخترک گوژپشت در حالی که به وی نزدیک می شد، مکث  کرد.

مدت زیادی گذشت تا ژولیلی خودش را خالی کرد و چشم ھایش را خشک کرد.

لیزا زیر لب گفت: «این جا، جای خوبی نیست.» 

ژولیلی پرسید: «آیا مدت زیادی است که تو این جایی؟»

گفت و گو کردن با یک نفر دیگر چه خوب بود. او در راه، در درشکه ای که باال و پائین می پرید، برای

بچه ھا آواز می خواند. سیم گنده این کار او را برنمی تافت. به محض این که ژولیلی سعی می کرد با

لستر و آدام حرف بزند، این مرد منقلب می شد.

لیزا قبل از این که به او پاسخ دھد، مدت زیادی نگاھش کرد.

ـ من تابستان گذشته به این خرمنگاه آمدم. بابت من پولی پرداخت کرده اند و مرا خریده اند و در

این جا انداخته اند تا مانند یک حیوان زندگی کنم.

او آنقدر یواش حرف می زد که ژولیلی مجبور بود سر تا پا گوش باشد تا بتواند حرف ھایش را بشنود.

سئواالت دیگری در نوک زبانش بود. سئواالتی که واقعاً برایش خیلی مھم بودند و حاال امیدوار بود که

پاسخ آن ھا را پیدا کند.

دخترک ضعیف که انگار توان خواندن اندیشه ھای دیگران را داشت، ناگھان گفت:

«تو به پاھای نحیف و پشت خمیده من نگاه می کردی. سیم پیر، این جوری دوست دارد و از شالق

زدن من لذت می برد.» او با ظاھری خسته، سرش را روی زانوان بغل کرده اش گذاشت.

ـ یک بار دست به فرار زدم. مرا گرفتند. سیم آن قدر مرا کتک زد که فکر کردم می میرم.

ژولیلی احساس کرد که خون دارد در رگ ھایش یخ می زند. دھانش قفل شده بود. او به دوست

جدیدش اعتماد کرد و گفت:



«بردگان ماسا ھانسن از آمدن به می سی سی پی ترس داشتند.»

لیزا نفس راحتی کشید و گفت: «پدرم آدم باسوادی بود. می دانی ھمیشه چه به من می گفت؟

می گفت: لیزا، روح بشر یا سیاه است و یا سفید، اما این ربطی به رنگ پوست آدم ھا ندارد. بلکه به

نوع زندگی آدمی بستگی دارد. اگر از من بپرسند، به نظر من روح سیم پیر به یک شلغم گندیده

شباھت دارد.»

لبخندی بین دو دختر نوجوان رد و بدل شد.

ناقوسی با صدایی که برای ھمه ساکنین دخمه گوش خراش بود، به صدا در آمد. ھمه دختران یکی

پس از دیگری از آن جا خارج شدند. ژولیلی و لیزا آن ھا را دنبال کردند.

به محض خروج از تاریک خانه، خورشید سوزان، چشمان نور ندیده آن ھا را خیره کرد.

ژولیلی پلک ھایش را برھم مالید. سپس در حالی که از خود می پرسید، آیا آن چه را می بیند، واقعیت

دارد؟، چشمانش را کامال گشود. بچه ھای کوچک تر که لخت بودند و در سر و صورت شان دانه ھای

عرق برق می زد، در محوطه به سوی یک آخور چوبی می دویدند.

مردی در آن جا خمیر ذرت را از سطلی که از کثافت زیاد، دل آدم را به ھم می زد، در آخور می ریخت.

«بردگان ماسا ھانسن از آمدن به می سی سی پی ترس داشتند.»

لیزا نفس راحتی کشید و گفت: «پدرم آدم باسوادی بود. می دانی ھمیشه چه به من می گفت؟

می گفت: لیزا، روح بشر یا سیاه است و یا سفید، اما این ربطی به رنگ پوست آدم ھا ندارد. بلکه به

نوع زندگی آدمی بستگی دارد. اگر از من بپرسند، به نظر من روح سیم پیر به یک شلغم گندیده

شباھت دارد.»

لبخندی بین دو دختر نوجوان رد و بدل شد.

ناقوسی با صدایی که برای ھمه ساکنین دخمه گوش خراش بود، به صدا در آمد. ھمه دختران یکی

پس از دیگری از آن جا خارج شدند. ژولیلی و لیزا آن ھا را دنبال کردند.

به محض خروج از تاریک خانه، خورشید سوزان، چشمان نور ندیده آن ھا را خیره کرد.

ژولیلی پلک ھایش را برھم مالید. سپس در حالی که از خود می پرسید، آیا آن چه را می بیند، واقعیت

دارد؟، چشمانش را کامال گشود. بچه ھای کوچک تر که لخت بودند و در سر و صورت شان دانه ھای

عرق برق می زد، در محوطه به سوی یک آخور چوبی می دویدند.

مردی در آن جا خمیر ذرت را از سطلی که از کثافت زیاد، دل آدم را به ھم می زد، در آخور می ریخت.



بچه ھا که روی زمین زانو زده بودند، ھمدیگر را برای لیسیدن دانه ھای زرد، ھل می دادند. دست ھای

خود را با چنان حرصی دراز می کردند که معلوم بود در لحظاتی بعد، چیزی از آن بر جای نخواھد ماند.

ژولیلی به چشمانش باور نداشت. او به دنبال ویلی براون و کودکانی که به ھمراھش از مزرعه

ارباب ھانسن آمده بودند، می گشت. آنان در آن جا نبودند. آن بیچاره ھا ھنوز یاد نگرفته بودند که مثل

خوک ھا در آخور علف بخورند.

دخترک فکر کرد که آن ھا نیز به زودی به این وضع عادت خواھند کرد و گر نه از گرسنگی خواھند مرد.

قلبش فشرده شد. حاال کم کم می فھمید چرا بردگان از نقاط دور دست جنوب، آن قدر وحشت

داشتند.

لیزا حرف راست را زده بود: «این مزرعه جھنمی، محلی نبود که بتوان مثل بچه آدم در آن زندگی کرد.»

دختر علیل کوچک، ژولیلی را وارد یک گروه دختران و پسران بزرگ تر از سن و سال خودشان کرد. آنان

به دور یک تشتک چوبی جمع شده بودند که سبزی جوشیده در آن ریخته شده بود و گه گاه، تک و

توک، تکه ھایی از پیه ھابی از گوشت خوک نیز در آن به چشم می خورد. ھرکدام کاسه ای در دست

داشتند و با محتویات درون تشتک ور می رفتند. تا زمانی که پیرزنی برای ژولیلی جامی بیاورد، با لیزا

دوتایی در کاسه او غذا خوردند. ھیچ حرفی زده نمی شد. فقط تالش می شد که میزان گرسنگی را

پایین آورد. جام ژولیلی خالی بود. برای آرام کردن معده اش به جز یک مالقه آب، چیز دیگری برایش

باقی نمانده بود. ژولیلی متوجه شد که در محل بردگان مزرعه ماسا ریلی، ھیچ اثری از شادی نیست

و در کسی رغبت و دلخوشی برای انجام ھیچ کاری نیست. در پیش ماسا  ھانسن، در روزھای تعطیل،

افراد دور ھم گرد می آمدند و شادی و ھلھله می کردند، اما آدم فکر می کرد که در این جا خاک مرده

پاشیده اند. بردگان به اندازه سایه ھا، الغر و مردنی و ترد و شکننده بودند.

دوباره لیزا دست ژولیلی را گرفت و کشید. این دفعه می خواست او را به کلبه ببرد. به او گفت پیراھن

کتانی و کھنه خود را در آورد و برای خودش از گونی مشبک و سوراخ سوراخ شده، یک ساک، مانند

کوله پشتی درست کند.

ژولیلی با حالت اعتراضی پرسید: «برای چه کاری؟»

لیزایی که ھرگز تا این حد غمگین نبود، چنین توضیح داد: « یکشنبه ھا لباس ھایی که در طول ھفته

پوشیده شده اند، شسته می شوند.»

اگر چشمان جوان و پوست سیاه نرم و صاف چھره اش نبود، آدم فکر می کرد که پیرزن خمیده ای،

بیش نیست.

دختران کوچک لباس ھای کھنه و پاره پوره و کثیف خود را در لگنی که در وسط حیاط قرار داشت، ریخته

بودند و آن ھا را در آب جوش، تا آن جایی که می توانستند با چماقی می کوبیدند.

در حالیکه لیزا به رفیقش نیز یک چماق چوبی محکم می داد، گفت: « آھان، این ھم تخماق تو. حاال

پیراھنت را روی این قطعه چوب کھنه بگذار و با تمام نیرویی که در بازوانت داری، رویش  بکوب! بعد این

کار، لباس ھای ژنده برای خشک شدن روی شاخ  و برگ ھای تاک ھا پھن می شوند.»

وقتی که شب شد، ژولیلی خود را به داخل آلونک محقری چپاند که پناھگاه دختران تنھا و بی کس

بود. او در کنار لیزا دراز کشید. لیزا تلی از پارچه ھای تکه پاره را که به عنوان تشک استفاده می کرد،

با ژولیلی قسمت کرد. ھیچ کس حرف نمی زد. ھمه در خواب بودند.

بچه ھا که روی زمین زانو زده بودند، ھمدیگر را برای لیسیدن دانه ھای زرد، ھل می دادند. دست ھای

خود را با چنان حرصی دراز می کردند که معلوم بود در لحظاتی بعد، چیزی از آن بر جای نخواھد ماند.

ژولیلی به چشمانش باور نداشت. او به دنبال ویلی براون و کودکانی که به ھمراھش از مزرعه

ارباب ھانسن آمده بودند، می گشت. آنان در آن جا نبودند. آن بیچاره ھا ھنوز یاد نگرفته بودند که مثل

خوک ھا در آخور علف بخورند.

دخترک فکر کرد که آن ھا نیز به زودی به این وضع عادت خواھند کرد و گر نه از گرسنگی خواھند مرد.

قلبش فشرده شد. حاال کم کم می فھمید چرا بردگان از نقاط دور دست جنوب، آن قدر وحشت

داشتند.

لیزا حرف راست را زده بود: «این مزرعه جھنمی، محلی نبود که بتوان مثل بچه آدم در آن زندگی کرد.»

دختر علیل کوچک، ژولیلی را وارد یک گروه دختران و پسران بزرگ تر از سن و سال خودشان کرد. آنان

به دور یک تشتک چوبی جمع شده بودند که سبزی جوشیده در آن ریخته شده بود و گه گاه، تک و

توک، تکه ھایی از پیه ھابی از گوشت خوک نیز در آن به چشم می خورد. ھرکدام کاسه ای در دست

داشتند و با محتویات درون تشتک ور می رفتند. تا زمانی که پیرزنی برای ژولیلی جامی بیاورد، با لیزا

دوتایی در کاسه او غذا خوردند. ھیچ حرفی زده نمی شد. فقط تالش می شد که میزان گرسنگی را

پایین آورد. جام ژولیلی خالی بود. برای آرام کردن معده اش به جز یک مالقه آب، چیز دیگری برایش

باقی نمانده بود. ژولیلی متوجه شد که در محل بردگان مزرعه ماسا ریلی، ھیچ اثری از شادی نیست

و در کسی رغبت و دلخوشی برای انجام ھیچ کاری نیست. در پیش ماسا  ھانسن، در روزھای تعطیل،

افراد دور ھم گرد می آمدند و شادی و ھلھله می کردند، اما آدم فکر می کرد که در این جا خاک مرده

پاشیده اند. بردگان به اندازه سایه ھا، الغر و مردنی و ترد و شکننده بودند.

دوباره لیزا دست ژولیلی را گرفت و کشید. این دفعه می خواست او را به کلبه ببرد. به او گفت پیراھن

کتانی و کھنه خود را در آورد و برای خودش از گونی مشبک و سوراخ سوراخ شده، یک ساک، مانند

کوله پشتی درست کند.

ژولیلی با حالت اعتراضی پرسید: «برای چه کاری؟»

لیزایی که ھرگز تا این حد غمگین نبود، چنین توضیح داد: « یکشنبه ھا لباس ھایی که در طول ھفته

پوشیده شده اند، شسته می شوند.»

اگر چشمان جوان و پوست سیاه نرم و صاف چھره اش نبود، آدم فکر می کرد که پیرزن خمیده ای،

بیش نیست.

دختران کوچک لباس ھای کھنه و پاره پوره و کثیف خود را در لگنی که در وسط حیاط قرار داشت، ریخته

بودند و آن ھا را در آب جوش، تا آن جایی که می توانستند با چماقی می کوبیدند.

در حالیکه لیزا به رفیقش نیز یک چماق چوبی محکم می داد، گفت: « آھان، این ھم تخماق تو. حاال

پیراھنت را روی این قطعه چوب کھنه بگذار و با تمام نیرویی که در بازوانت داری، رویش  بکوب! بعد این

کار، لباس ھای ژنده برای خشک شدن روی شاخ  و برگ ھای تاک ھا پھن می شوند.»

وقتی که شب شد، ژولیلی خود را به داخل آلونک محقری چپاند که پناھگاه دختران تنھا و بی کس

بود. او در کنار لیزا دراز کشید. لیزا تلی از پارچه ھای تکه پاره را که به عنوان تشک استفاده می کرد،

با ژولیلی قسمت کرد. ھیچ کس حرف نمی زد. ھمه در خواب بودند.



ژولیلی چشمانش را تا پاسی از شب باز نگه داشته بود. پشاپیش از این که بامدادی در راه است که

سیم را به آن جا باز خواھد آورد، وحشت داشت. قبالً لیزا او را از فرا رسیدن موعد پنبه چینی در

بعضی از کشتزاران آگاه کرده بود. در آن ھنگامه شب، او به بچه ھا، آدام، بن و لستر فکر می کرد و

ھم چنین از خود می پرسید: «مادر سالی امشب در کجا خوابیده است؟»

سپس گفت: «امیدوارم که ھم دیگر را باز یابیم.»

با این فکر به خواب فرو رفت.

در حال خواب و بیداری بود که صدای کریه و گوش خراش ناقوسی، تاریکی شب را درید. لیزا مچ دست

او را گرفت و به سوی محلی در بیرون از آن جا برد که در زیر درختانی با برگ ھای سیاه، اجاقی روی

آتش قرار داشت و بردگان مانند ردیف  پیازھای کاشته، در جلوی آتش رژه می رفتند.

ژولیلی پشت سر آنان راه رفت. به ھرکدام شان یک نان ذرت با قدری آب برای صبحانه داده شد. افراد

در سکوت به حرکت خود ادامه دادند و نفری یک سطل دریافت کردند. ژولیلی در سطلش، یک فطیر

دیگر ذرت و تکه ای پیه سرد خوک مشاھده کرد.

لیزا پچ پچ کنان گفت: «این نھار توست، االن نخورش.»

صف مردان، زنان و بچه ھا به طور بی نظم ادامه داشت. به ھرکدام از کارگران یک گونی بزرگ کنفی و

گل و گشاد، ساک مانند، برای آویختن به گردن شان داده شد.

ژولیلی فکر کرد که از صبح تا غروب، بارھا این ساک را از غوزه ھای پنبه پر خواھد کرد.  سه سال بود

که او این کار را انجام می داد.

پیش ماسا ھانسن، شایستگی او را مباشر در ھمه جا می ستود:

«او وقتی که گل ھا را می چیند، ھرگز شاخه ھای بوته ھا را نمی شکند.»

بدون این که دانه ای از آن ھا را جا بگذارد، ھمه ی آن ھا را دو دستی می چید و در کیسه ای که از

گردنش آویزان بود، می گذاشت. و اکنون بردگان در پشت سر سیم که با اسبش جوالن می داد و

شالقش را در آسمان صورتی رنگ به صدا در می آورد، در مزرعه پخش شده بودند. به محض این که

خورشید بلند شود و باالتر بیاید، طراوت بامدادی و لطافت آن تمام خواھدشد.

ژولیلی لیزا را دنبال کرد. او متوجه شد که دختر کوچولو علیل است و می لنگد و به جلو خم می شود.

پشت او تحمل سنگینی کیسه را ندارد.

زنی که آنان را ھمراھی می کرد، با نشان دادن لیزا به ژولیلی گفت: «در اثر ضربات کتک به این روز

افتاده است.»

سر و کله خورشید به زحمت آشکار می شد که پنبه چینی آغاز شد. صدایی نافذ از ته ردیفی که

ژولیلی شروع به کار کرده بود، او را در جای خود منجمد کرد. سیم از اسب خود پیاده شد و شالقش را

در پشت پیرمردی با موھای سفید فرود آورد.

لیزا بدون این که سرش را باال کند، گفت که او شالق زدن پیران و شالن را دوست دارد.

ژولیلی چون دید که دست ھای دختر نحیف به علت پشت گوژش به شاخه ھای باال نمی رسد،

تصمیم گرفت غوزه ھای باال را خودش بچیند و آن ھایی را که در قسمت ھای پایین تر قرار داشتند، در

ازای لبخندی که حاکی از سپاسگذاری بود، برای لیزا بگذارد.
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خورشید بلند شد. آفتاب سفید رنگ و گرم، پوست لخت آدمی را در زیر تکه پارچه ھای ژنده

می سوزاند. چھره سیم از عرقی که از زیر کاله پھنش سرازیر بود، برق می زد، اما بردگان سرپوشی

نداشتند و سرشان با واژه سایه ناآشنا بود.

با باال رفتن میزان گرما، سیم بیش تر خشمگین و کالفه می شد. به محض این که کارھا کمی به

کندی پیش می رفت، فوری از شالقش استفاده می کرد. ترس از تازیانه، موجب یاس و نومیدی

ژولیلی شده بود و در دلش نفرت شدیدی نسبت به این مرد تولید می کرد. در زندگی اش، از ھیچ

کس تا بدین حد متنفر نبود که از این مرد چاق و لوچ بود.

زمانی که مرد به او و لیزا نزدیک می شد، ژولیلی بدون نگاه کردن به او، خود را  مشغول کار نشان

می داد و لیزای بیچاره را که چمباتمه زده بود و آغوزھای شاخه ھای پایین را می چید، تحت پوشش

خود قرار می داد.

یک بار ھنگامی که مرد بدون گیر دادن، از آن ھا دور می شد، لیزا با تلخی گفت که «این مرد عوضی،

بردگان را به چشم چارپایان بار بر نگاه می کند. تا زمانی که مثل حیوان برایش کار کنیم، کاری به ما

ندارد. وگر نه، فغان! شترق! شالقی بر پشت.»

کارھا به خوبی پیش می رفت. پنبه ھا را می چیدیم، کیسه ھائی را که به گردن مان آویزان بود، پر

می کردیم. سپس آن ھا را در سبدھایی خالی می کردیم و خود سبد ھا را ھم پس از پر شدن، روی

ھم می چیدیم.

پانزده  دقیقه برای استراحت و ته بندی یک غذای مختصر، بسیار کوتاه به نظر می رسید. مدت زمانی

که یک پشه برای نیش زدن به کار می برد، از مدت استراحت بردگان بیش تر بود.

نتیجه کار پنبه چینی در غروب ھا بھتر بود. وقتی که تند و تیزی آفتاب کم تر می شد و خورشید

خودش را در پشت افق کوه ھا پنھان می کرد، بردگان خسته و کوفته با گام ھای بلند و ساکت به

محل ھای خود باز می گشتند.

یک شب وقتی که ژولیلی و لیزا در رختخواب فقیرانه خود که روی زمین پھن بود، تپیدند، به نظرشان

کلبه تاریک تر از ھمیشه و شبیه به النه ماری آمد. گرمای تف کرده روز که بی کم و کاست ھنوز در

داخل اتاق بر جای بود، مانند یک تنور ھیزمی تن آدم را  می سوزاند.

ژولیلی از خستگی زیاد مستاصل شده بود. به شدت خسته بود. معده اش داشت از گرسنگی سوراخ

می شد. شام ترکیبی از شلغم و چیزی مشکوک، شبیه گوشت بود.

دختر بچه ھای دیگر نیز روی کف چوبی خوابیده بودند.

لیزا از ھیجانی که داشت نمی توانست چشمش را بر ھم گذارد. دستش در تاریکی به دنبال دست

ژولیلی می گشت.

دختر ضعیف کوچولو، درِ گوشی گفت: «تو دوست خوب منی. قبل از تو ھیچ کس پنبه ھای

شاخه ھای باال را برایم نمی چید تا پشت بیچاره ام آرام بگیرد.»

ژولیلی از کمک کردن به این موجود ضعیف که آن قدر شھامت داشت تا تالش کند و دست به فرار بزند،

شور و شوق شدیدی در خود احساس می کرد. او به تنھایی با آب ھای گل آلود باتالق ھا دست و

پنجه نرم کرده و در زیر ستارگان زیبا خود را قایم کرده بود تا اینکه دوباره به دست سیم افتاده بود.
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ژولیلی به او نزدیک تر شد و زندگی خود در مزرعه ھانسن و شیوه خریداری شدنش توسط سیم گنده

را با صدای آرام و یواشکی برایش تعریف کرد. او با لیزا از سفارش مامان سالی در باره کانادا، کشوری

که بردگان در آن آزادند، سخن گفت. لیزا ھم کانادا را می شناخت.

دو دختر قبل از این که به خواب روند، از کشور کانادا چون رویاھای خود حرف زدند.
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را با صدای آرام و یواشکی برایش تعریف کرد. او با لیزا از سفارش مامان سالی در باره کانادا، کشوری

که بردگان در آن آزادند، سخن گفت. لیزا ھم کانادا را می شناخت.

دو دختر قبل از این که به خواب روند، از کشور کانادا چون رویاھای خود حرف زدند.

 



در مزرعه ریلی، روزھای داغ و طاقت فرسای پنبه چینی یکی پس از دیگری می آمدند و می گذشتند.

ژولیلی که در روز اول خانه بزرگ ارباب و ھمسرش را دیده بود، دیگر ھیچ کدام شان را ندید.

او فقط دخمه ھای تنگ و تاریکی که سقف ھای کوتاه داشتند، محله سیاھان و کشتزارھایی را که در

آن ھا شاخه ھای پنبه ھا و گل ھای سفید شکفته شان شبیه پرھای ھزاران قو دیده می شدند،

می شناخت. روزی نبود که سیم فردی را به طور وحشیانه زیر باران شالق نگیرد. تا این موقع ژولیلی

از دستش در رفته بود.

او ھر روز صد گیر وانکه جیره روزانه اش را می چید و مطمئن می شد که سبد لیزا ھم پر شده است.

 به انبار و این که حساب و کتاب سیم به ھم نخورد، کار وحشتناکی بود! اوکشان کشان بردن سبدھا

ھیچکس را به اندازه پیرانی که سبدشان را پر نکرده بودند، تنبیه نمی کرد. بیست و پنج بار، ضربه

شالقی که از نه رشته دم اسب بافته شده بود، بر پشت آنان می بارید. ھر یک از این ضربات ژولیلی

را از حال می برد. او و لیزا با رعایت احتیاط زیاد که مبادا کسی به حرف ھای شان گوش دھد، دائما از

کسی لو می رفت، ضربات شدید شالق بود که برکانادا حرف می زدند. اگر نقشه فرارشان توسط 

سرشان می بارید. گه گاھی که ھم اتاقی ھای شان حرف ھای آنان را می شنیدند، وحشتزده

می شدند و آنان را متوجه خطر می ساختند.

یکی از دخترھا می گفت: «وقتی که در تنسی بودم، ماسا تعریف می کرد که در کانادا پوست

سیاھان را می کنند، بچه ھای شان را می بلعند و با موھای شان یقه پالتو درست می کنند. من یک

نکته ی دوم ھم به آن اضافه می کنم. به من یاد داده اند که آن جا به قدری سرد است که غازھا و

اردک ھا در زمستان از آن کشور رد نمی شوند. آن جا محلی برای زندگی  بشر نیست.»

یکی دیگر گفت: «در آن جا ھیچ چیز به جز باقال، سبز نمی شود.»

گوش ھای ژولیلی به این حرف ھا بدھکار نبود. او فقط به یک عقیده باور داشت: مادر سالی گفته بود

که در آن سرزمین بردگان آزاد ھستند. او ھم چنین گفته بود که ھر دو در کانادا به ھم خواھند رسید.

آن کشور، در آن جا، در زیر ستارگان قطبی در انتظارشان  بود.

او و لیزا ھر شب در میان ستارگان بی شمار آسمان محله سیاھان، به دنبال ستاره ای بودند که از 

ھمه درخشان تر بود. ستاره ای که در انتھای توده ای از ستارگان شبیه به یک کالسکه بود.

بامداد یک روز، وقتی که دو دختر پس از در آمدن خورشید، پاھای خود را در گودالی از آب در نزدیکی

انبار ابزارآالت گذاشته بودند، ژولیلی با تبسمی به لیزا گفت: «به دلم الھام شده که امروز یک روز

عادی نخواھد بود و سیم پیر به اندازه روز ھای دیگر بی رحم نخواھد بود.»

در مزرعه ریلی، روزھای داغ و طاقت فرسای پنبه چینی یکی پس از دیگری می آمدند و می گذشتند.

ژولیلی که در روز اول خانه بزرگ ارباب و ھمسرش را دیده بود، دیگر ھیچ کدام شان را ندید.

او فقط دخمه ھای تنگ و تاریکی که سقف ھای کوتاه داشتند، محله سیاھان و کشتزارھایی را که در

آن ھا شاخه ھای پنبه ھا و گل ھای سفید شکفته شان شبیه پرھای ھزاران قو دیده می شدند،

می شناخت. روزی نبود که سیم فردی را به طور وحشیانه زیر باران شالق نگیرد. تا این موقع ژولیلی

از دستش در رفته بود.

او ھر روز صد گیر وانکه جیره روزانه اش را می چید و مطمئن می شد که سبد لیزا ھم پر شده است.

 به انبار و این که حساب و کتاب سیم به ھم نخورد، کار وحشتناکی بود! اوکشان کشان بردن سبدھا

ھیچکس را به اندازه پیرانی که سبدشان را پر نکرده بودند، تنبیه نمی کرد. بیست و پنج بار، ضربه

شالقی که از نه رشته دم اسب بافته شده بود، بر پشت آنان می بارید. ھر یک از این ضربات ژولیلی

را از حال می برد. او و لیزا با رعایت احتیاط زیاد که مبادا کسی به حرف ھای شان گوش دھد، دائما از

کسی لو می رفت، ضربات شدید شالق بود که برکانادا حرف می زدند. اگر نقشه فرارشان توسط 

سرشان می بارید. گه گاھی که ھم اتاقی ھای شان حرف ھای آنان را می شنیدند، وحشتزده

می شدند و آنان را متوجه خطر می ساختند.

یکی از دخترھا می گفت: «وقتی که در تنسی بودم، ماسا تعریف می کرد که در کانادا پوست

سیاھان را می کنند، بچه ھای شان را می بلعند و با موھای شان یقه پالتو درست می کنند. من یک

نکته ی دوم ھم به آن اضافه می کنم. به من یاد داده اند که آن جا به قدری سرد است که غازھا و

اردک ھا در زمستان از آن کشور رد نمی شوند. آن جا محلی برای زندگی  بشر نیست.»

یکی دیگر گفت: «در آن جا ھیچ چیز به جز باقال، سبز نمی شود.»

گوش ھای ژولیلی به این حرف ھا بدھکار نبود. او فقط به یک عقیده باور داشت: مادر سالی گفته بود

که در آن سرزمین بردگان آزاد ھستند. او ھم چنین گفته بود که ھر دو در کانادا به ھم خواھند رسید.

آن کشور، در آن جا، در زیر ستارگان قطبی در انتظارشان  بود.

او و لیزا ھر شب در میان ستارگان بی شمار آسمان محله سیاھان، به دنبال ستاره ای بودند که از 

ھمه درخشان تر بود. ستاره ای که در انتھای توده ای از ستارگان شبیه به یک کالسکه بود.

بامداد یک روز، وقتی که دو دختر پس از در آمدن خورشید، پاھای خود را در گودالی از آب در نزدیکی

انبار ابزارآالت گذاشته بودند، ژولیلی با تبسمی به لیزا گفت: «به دلم الھام شده که امروز یک روز

عادی نخواھد بود و سیم پیر به اندازه روز ھای دیگر بی رحم نخواھد بود.»



اخم ھای لیزا از ھم وا شد و لبخندی محتاطانه بر چھره ای که از آن درد پیری زودرس می بارید، گل

انداخت.

با خنده کوتاھی، به شوخی گفت: «شاید امروز صبحانه، به او دو پرس غذا داده اند.»

ژولیلی از این شوخی غیر منتظره خنده اش گرفت.

- آھان! امروز واقعاً یک روز استثنایی است. چون تو کم تر از معمول اخمو ھستی.

ابرھای خاکستری مھربان و دوست داشتنی، خورشید را پوشانده بودند. راه رفتن به سوی پنبه زار

راحت تر شده بود. به عالوه، کلوخ ھای کرت ھای بوته ھای کتان در زیر پا، نرم و خنک بودند.

افسوس! خوش اخالقی سیم دیری نپایید. صدایش شنیده می شد که به زمین و زمان دشنام

می داد.

باران نمی بارید. ابرھا مانند یک توپ بزرگ پنبه ای، در سکوت ناپدید شدند.

خورشید فاتحانه در آسمان آبی ظاھر شد. بخار از زمین خیس برخاست. آدم از ھوای مرطوب ذله

می شد.

مگس ھای سیاه به دور صورت ژولیلی وزوز می کردند. چون او بی وقفه با دستانش مجبور به چیدن

پنبه بود، قادر به دور کردن شان از خود نبود.

لیزا که بیمار به نظر می رسید، در زیر پایین ترین شاخه ھا کامالً دوال شده و از جایی به جای دیگر در

نوسان بود. بدون این که سرش را بلند کند، آھسته به ژولیلی گفت: «پشت بدنم درد می کند.»

خورشید ھنوز به وضعیت قائم خویش نرسیده بود. یک ردیف پنبه چینی به وقت خوردن غذای

مختصرانه و  استراحت کوتاه مانده بود.

ژولیلی از خود می پرسید که آیا دقیقه ای بیشتر خواھد توانست مگس ھا و آفتاب سوزان را تحمل

کند. به نظر می آمد که گرمای ھمراه با رطوبت، ھوا را می بلعد.

ناگھان، بدون این که وقفه ای در کارھا پیش بیاید، نگاه ھای بردگان به سوی محله زندگی شان دوخته

شد. یک سفیدپوست غریبه، در جاده به طرف سیم در حرکت بود. ماسا ریلی شخص بلندقد و الغری

را ھمراھی می کرد. ژولیلی فورا متوجه ریش مسی رنگ او شد. موھای سرش با یک شاپوی لبه دار

پھن پوشیده شده بود.

آیا تازه وارد، یک کشتگر بود؟ او نه چنین ظاھری داشت و نه لباسش برای این کار بود. او لباسی چون

واعظان یکشنبه بر تن داشت. یعنی یک لباس رسمی پوشیده که تا گردن دکمه داشت و یک پیراھن

سفید با یقه آھاری. علی رغم شکم گنده اش، قدم ھای تندی برمی داشت و ماسا ریلی به زحمت

او را دنبال می کرد.

ژولیلی ترسی از غریبه نداشت. نھایتش این بود که او ھم یک خریدار برده باشد!

باالتر از سیاھی که رنگی نیست. از دیدگاه او ھیچ جا و ھیچ چیز بدتر از کشتزار ریلی نخواھد بود.

تازه، به او الھام شده بود که این مرد یک فرد عادی نیست.

وقتی که سیم شالقش را رھا کرد و به سوی او رفت، بردگان بدون اینکه دیده شود، پنبه چینی را کند

کردند. مرد غریبه با عالمت سرش سالم کرد. او موھای قھوه ای پر پشت خود را در پشت سرش جمع

کرده بود.

اخم ھای لیزا از ھم وا شد و لبخندی محتاطانه بر چھره ای که از آن درد پیری زودرس می بارید، گل

انداخت.

با خنده کوتاھی، به شوخی گفت: «شاید امروز صبحانه، به او دو پرس غذا داده اند.»

ژولیلی از این شوخی غیر منتظره خنده اش گرفت.

- آھان! امروز واقعاً یک روز استثنایی است. چون تو کم تر از معمول اخمو ھستی.

ابرھای خاکستری مھربان و دوست داشتنی، خورشید را پوشانده بودند. راه رفتن به سوی پنبه زار

راحت تر شده بود. به عالوه، کلوخ ھای کرت ھای بوته ھای کتان در زیر پا، نرم و خنک بودند.

افسوس! خوش اخالقی سیم دیری نپایید. صدایش شنیده می شد که به زمین و زمان دشنام

می داد.

باران نمی بارید. ابرھا مانند یک توپ بزرگ پنبه ای، در سکوت ناپدید شدند.

خورشید فاتحانه در آسمان آبی ظاھر شد. بخار از زمین خیس برخاست. آدم از ھوای مرطوب ذله

می شد.

مگس ھای سیاه به دور صورت ژولیلی وزوز می کردند. چون او بی وقفه با دستانش مجبور به چیدن

پنبه بود، قادر به دور کردن شان از خود نبود.

لیزا که بیمار به نظر می رسید، در زیر پایین ترین شاخه ھا کامالً دوال شده و از جایی به جای دیگر در

نوسان بود. بدون این که سرش را بلند کند، آھسته به ژولیلی گفت: «پشت بدنم درد می کند.»

خورشید ھنوز به وضعیت قائم خویش نرسیده بود. یک ردیف پنبه چینی به وقت خوردن غذای

مختصرانه و  استراحت کوتاه مانده بود.

ژولیلی از خود می پرسید که آیا دقیقه ای بیشتر خواھد توانست مگس ھا و آفتاب سوزان را تحمل

کند. به نظر می آمد که گرمای ھمراه با رطوبت، ھوا را می بلعد.

ناگھان، بدون این که وقفه ای در کارھا پیش بیاید، نگاه ھای بردگان به سوی محله زندگی شان دوخته

شد. یک سفیدپوست غریبه، در جاده به طرف سیم در حرکت بود. ماسا ریلی شخص بلندقد و الغری

را ھمراھی می کرد. ژولیلی فورا متوجه ریش مسی رنگ او شد. موھای سرش با یک شاپوی لبه دار

پھن پوشیده شده بود.

آیا تازه وارد، یک کشتگر بود؟ او نه چنین ظاھری داشت و نه لباسش برای این کار بود. او لباسی چون

واعظان یکشنبه بر تن داشت. یعنی یک لباس رسمی پوشیده که تا گردن دکمه داشت و یک پیراھن

سفید با یقه آھاری. علی رغم شکم گنده اش، قدم ھای تندی برمی داشت و ماسا ریلی به زحمت

او را دنبال می کرد.

ژولیلی ترسی از غریبه نداشت. نھایتش این بود که او ھم یک خریدار برده باشد!

باالتر از سیاھی که رنگی نیست. از دیدگاه او ھیچ جا و ھیچ چیز بدتر از کشتزار ریلی نخواھد بود.

تازه، به او الھام شده بود که این مرد یک فرد عادی نیست.

وقتی که سیم شالقش را رھا کرد و به سوی او رفت، بردگان بدون اینکه دیده شود، پنبه چینی را کند

کردند. مرد غریبه با عالمت سرش سالم کرد. او موھای قھوه ای پر پشت خود را در پشت سرش جمع

کرده بود.



ماسا ریلی با صدایی رسا که در آن ھوای گرم و سنگین، تا آخرین ردیف ھای بوته  زار کتان شنیده

می شد، گفت: «آقای الکساندر روس را به شما معرفی می کنم. او از راه دور و درازی، از کانادا، به

این جا آمده تا درباره پرندگان جنوب زیبای ما مطالعه کند.» ژولیلی نخست در جای خود خشک شد و

سپس تمام بدنش به لرزه در آمد.

نام کانادا چون برق گرفتگی تعادلش را به ھم زد.

لیزا ناله کنان پشت خمیده اش را راست کرد. او نیز دوست داشت مردی را که از کانادا رسیده، ببیند.

آقای روس به طرف سیم خم شد. آن دو در جایی خیلی نزدیک به ژولیلی ایستاده بودند.

او کارش را متوقف ساخت تا آقای روس را به دقت مشاھده کند. به نظرش آمد که برای این مرد،

بردگان بیش تر از پرندگان جالبند. چشمان براق و خوش طینتش شبیه چشمان ژان پیر، گاریچی مزرعه

ماسا ھانسن بود که می توانست دمی در برابر بدبختی مردم اشک بریزد و دمی دیگر مانند نوای

ویولونی، گل از گلش بشکفد.  چشمان سیم ھیچ وقت بازتابی به جز ستمگری، جور و جفا، چیز

دیگری نداشتند.

مادر سالی، سال ھا پیش از این به دخترش آموخته بود که خواندن افکار سفیدپوستان از روی

چشمان شان چقدر آسان است. سیاھان با پائین آوردن پلک ھای خود روی مردمک شان، به سان یک

کرکره، رازشان را نھفته نگه می دارند. بدین ترتیب، ھیچ سفیدپوستی افکار آنان را نمی شناسد.

مرد تنومند کانادایی، سالحی را که با خود حمل می کرد، پایین گذاشت و دستش را به سوی سیم

دراز کرد. آنان با ھمدیگر دست دادند.

مرد غریبه گفت: «آقای سیم، بنده پرنده شناس ھستم و مایلم در باره پرندگان این منطقه، پژوھش

ھای زیربنایی و اساسی بکنم. برای این کار به تعداد زیادی برده به عنوان راھنما نیازمندم.»

سیم تحت تاثیرش قرار نگرفت. با چشمان مکارش نگاھی به مزرعه انداخت. خالل دندانی در دھانش

می چرخید. غرغرکنان گفت: «خودتان انتخاب شان کنید. فصل کار است. نمی توانم بیش از دو نفر را

در اختیارتان قرار دھم.»

ماسا ریلی با رعایت احترام زیادی برای مھمانش، گفت: «جناب روس به اندازه کافی نام علمی

پرندگان را می شناسد، به طوری که با فھرست وی می توان یک گونی صد گیر وانکه ای پنبه را پر

کرد. دیشب در سر شام، با صحبت ھایش مھمانان ما را شیفته خود کرد.»

ژولیلی ھم چنان به برانداز کردن آقای روس ادامه می داد. معلوم بود که این مرد از جایی دیگر آمده

است. طرز آرایش و نحوه حرف زدنش با آدم ھایی که او تا به حال دیده بود، تفاوت داشت. کلماتی که

از دھانش بیرون می آمد، برخالف سفیدان منطقه که حرف ھای شان جویده جویده از دھان شان

بیرون می ریخت، شمرده و حساب شده بود.

آقای ریلی گفت: «شما را به دست سیم می سپارم. او از شما مواظبت خواھد کرد.

او موقع رفتن، در جلوی آقای روس خم شد و با وی دست داد. سپس از آن جا دور شد و از میان مزارع

به سوی خانه بزرگ خود و سایه سبز و خنک گل ھای درختی مانیولیا روان شد.

چشمان ریز سیم به ژولیلی دوخته شدند. زوزه کنان گفت: «آی! دخترک سیاه لعنتی، سرکار!» 

شالقش بر پشت دختر کوچولو نشست. سوزش شالق از درد زنبور گزیدگیِ صدھا زنبور عسل،

شدیدتر بود. او بارھا شالق خوردن رفقای خود را در این جا، در مزرعه ماسا ریلی دیده بود، اما تا

ماسا ریلی با صدایی رسا که در آن ھوای گرم و سنگین، تا آخرین ردیف ھای بوته  زار کتان شنیده

می شد، گفت: «آقای الکساندر روس را به شما معرفی می کنم. او از راه دور و درازی، از کانادا، به

این جا آمده تا درباره پرندگان جنوب زیبای ما مطالعه کند.» ژولیلی نخست در جای خود خشک شد و

سپس تمام بدنش به لرزه در آمد.

نام کانادا چون برق گرفتگی تعادلش را به ھم زد.

لیزا ناله کنان پشت خمیده اش را راست کرد. او نیز دوست داشت مردی را که از کانادا رسیده، ببیند.
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ویولونی، گل از گلش بشکفد.  چشمان سیم ھیچ وقت بازتابی به جز ستمگری، جور و جفا، چیز

دیگری نداشتند.

مادر سالی، سال ھا پیش از این به دخترش آموخته بود که خواندن افکار سفیدپوستان از روی

چشمان شان چقدر آسان است. سیاھان با پائین آوردن پلک ھای خود روی مردمک شان، به سان یک

کرکره، رازشان را نھفته نگه می دارند. بدین ترتیب، ھیچ سفیدپوستی افکار آنان را نمی شناسد.

مرد تنومند کانادایی، سالحی را که با خود حمل می کرد، پایین گذاشت و دستش را به سوی سیم

دراز کرد. آنان با ھمدیگر دست دادند.

مرد غریبه گفت: «آقای سیم، بنده پرنده شناس ھستم و مایلم در باره پرندگان این منطقه، پژوھش

ھای زیربنایی و اساسی بکنم. برای این کار به تعداد زیادی برده به عنوان راھنما نیازمندم.»

سیم تحت تاثیرش قرار نگرفت. با چشمان مکارش نگاھی به مزرعه انداخت. خالل دندانی در دھانش

می چرخید. غرغرکنان گفت: «خودتان انتخاب شان کنید. فصل کار است. نمی توانم بیش از دو نفر را

در اختیارتان قرار دھم.»

ماسا ریلی با رعایت احترام زیادی برای مھمانش، گفت: «جناب روس به اندازه کافی نام علمی

پرندگان را می شناسد، به طوری که با فھرست وی می توان یک گونی صد گیر وانکه ای پنبه را پر

کرد. دیشب در سر شام، با صحبت ھایش مھمانان ما را شیفته خود کرد.»

ژولیلی ھم چنان به برانداز کردن آقای روس ادامه می داد. معلوم بود که این مرد از جایی دیگر آمده

است. طرز آرایش و نحوه حرف زدنش با آدم ھایی که او تا به حال دیده بود، تفاوت داشت. کلماتی که

از دھانش بیرون می آمد، برخالف سفیدان منطقه که حرف ھای شان جویده جویده از دھان شان

بیرون می ریخت، شمرده و حساب شده بود.

آقای ریلی گفت: «شما را به دست سیم می سپارم. او از شما مواظبت خواھد کرد.

او موقع رفتن، در جلوی آقای روس خم شد و با وی دست داد. سپس از آن جا دور شد و از میان مزارع

به سوی خانه بزرگ خود و سایه سبز و خنک گل ھای درختی مانیولیا روان شد.

چشمان ریز سیم به ژولیلی دوخته شدند. زوزه کنان گفت: «آی! دخترک سیاه لعنتی، سرکار!» 

شالقش بر پشت دختر کوچولو نشست. سوزش شالق از درد زنبور گزیدگیِ صدھا زنبور عسل،

شدیدتر بود. او بارھا شالق خوردن رفقای خود را در این جا، در مزرعه ماسا ریلی دیده بود، اما تا



به حال ھرگز خودش ضربه آن را نچشیده بود. در حالی که احساس می کرد به دو نیمه شده، بازوی

لیزا را گرفت و آماده دریافت ضربات بعدی شد.

ضربه دیگری فرود نیامد. آقای روس دست سیم را که باال رفته بود، گرفت و سرکارگر را با جدیت از کرت

دور کرد. او در حالی که با گام ھای تند و مستقیم راه می رفت، با انگشتش جایی دور دست را نشان

می داد که در آن جا گروھی از جوانان سبدھای پر را به سوی انبار دانه حمل می کردند. ژولیلی در

عین حال که ناراحت و خشمگین بود، برای جبران وقت تلف شده، کارش را دو چندان کرد. او فکر کرد

حاال که سیم می داند او کمین کرده و به مکالمات سفید ھا گوش داده است، این کارش را فراموش

نخواھد کرد و از این به بعد مرتب او را با شالقش تنبیه خواھد کرد.

خورشید کورکننده ظھر، آسمان را با گرمای خود له می کرد. سیم کینه جوی مسلح به شالق، دوباره

بازگشته بود و کرت ھای پنبه را به طول و عرض قدم می زد. شالق چرمی اسبش در ھوا  می چرخید

و در این جا و آن جا می نشست. فریاد ناشی از درد برده ھا به گوش می رسید. آقای روس نیز

ھم چنان در ته کشتزار مشغول صحبت با جوانان بود.

به حال ھرگز خودش ضربه آن را نچشیده بود. در حالی که احساس می کرد به دو نیمه شده، بازوی

لیزا را گرفت و آماده دریافت ضربات بعدی شد.

ضربه دیگری فرود نیامد. آقای روس دست سیم را که باال رفته بود، گرفت و سرکارگر را با جدیت از کرت

دور کرد. او در حالی که با گام ھای تند و مستقیم راه می رفت، با انگشتش جایی دور دست را نشان

می داد که در آن جا گروھی از جوانان سبدھای پر را به سوی انبار دانه حمل می کردند. ژولیلی در

عین حال که ناراحت و خشمگین بود، برای جبران وقت تلف شده، کارش را دو چندان کرد. او فکر کرد

حاال که سیم می داند او کمین کرده و به مکالمات سفید ھا گوش داده است، این کارش را فراموش

نخواھد کرد و از این به بعد مرتب او را با شالقش تنبیه خواھد کرد.

خورشید کورکننده ظھر، آسمان را با گرمای خود له می کرد. سیم کینه جوی مسلح به شالق، دوباره

بازگشته بود و کرت ھای پنبه را به طول و عرض قدم می زد. شالق چرمی اسبش در ھوا  می چرخید

و در این جا و آن جا می نشست. فریاد ناشی از درد برده ھا به گوش می رسید. آقای روس نیز

ھم چنان در ته کشتزار مشغول صحبت با جوانان بود.



آمدن الکساندر روس در بین بردگان ولوله انداخته بود. ژولیلی احساس می کرد که پودر آتش زا در طول

شیارھای شخم خورده زمین، در حال پخش است. وقتی مرد تنومند با یک جھش سریع، دست آماده

به ضرب سیم را متوقف کرده بود، جرقه ھای امیدواری در او بیدار شده بود.

با لیزا در این باره صحبت کردن، غیر ممکن بود. زیرا سیم از خیلی نزدیک آنان را می پایید. او با شدت

بیش تری به کارش مشغول شد و وقتی که ھیچ کس متوجه اش نبود، پنبه ھا را یواشکی در ساک

دوستش می ریخت. از گوشه چشمش آقای روس را می دید که از برده ای سئواالتی کرد و سپس

به سراغ یکی دیگر رفت.

پس از مدتی طوالنی، زمانی که او پنبه زار را ترک می کرد، دو سیاه به دنبالش روان بودند. بردگان

برگزیده، لستر و آدام بودند. ژولیلی برای تماشای آنان، پنبه چینی اش را قطع کرد. مرد بیگانه

کانادایی، لستر و آدام را به عنوان راھنما برای مطالعه پرندگان انتخاب کرده بود.

ژولیلی فکر کرد باید ھر چه زودتر با لستر حرف بزند. آنان در بعضی روزھای یکشنبه، در محله بردگان،

ھم دیگر را می دیدند.

خشم در سلول ھای این مرد رسوخ کرده و جزئی از او شده بود، ولی ھر وقت ژولیلی در باره گذشته

با وی حرف می زد، گوش می داد. یک بار آن چه را که مادر سالی در باره کانادا تعریف کرده بود، برایش

گفته بود. او با اشتیاق زیاد گوش داده بود. چشمانش از ھیجان برق زده بود. او به دختر بچه با عالقه

وافر و توام با تحسین، ولی محتاطانه نگاه کرده بود. درست مانند روزی که ژولیلی وی را در زیر باران،

در باتالق نجات داده بود.

او تاکید کرده بود که از این موضوع با احدی به جز خودش و لیزا صحبت نکند. ژولیلی فکر کرد فردا، روز

یکشنبه، لستر را پیدا کند و از وی درباره الکساندر روس چیزھایی بپرسد.

ژولیلی و لیزا چیدن پنبه ھای ردیف خود را تمام کردند. آنان مرد کانادایی و لستر و آدام را در نقطه ای

دور دست دیدند. آن ھا وارد جنگل کاج شدند و سپس ھر سه شان، از دیده ناپدید شدند.

ھنگامی که پنبه چینی و وزن کشی پایان یافت، شب شده بود. سیم ترازوھایش را بررسی می کرد.

او عصبی و ناراحت به نظر می رسید.

آقای روس، لستر و آدام را به ھمراه خود برد و فوری سبدھایی برای حمل بار تحویل گرفت.

پرنده شناس تفنگ شکاری اش را شل و ول در دست گرفته بود. بال ھای خاکستری یک پرنده از
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شیارھای شخم خورده زمین، در حال پخش است. وقتی مرد تنومند با یک جھش سریع، دست آماده

به ضرب سیم را متوقف کرده بود، جرقه ھای امیدواری در او بیدار شده بود.

با لیزا در این باره صحبت کردن، غیر ممکن بود. زیرا سیم از خیلی نزدیک آنان را می پایید. او با شدت

بیش تری به کارش مشغول شد و وقتی که ھیچ کس متوجه اش نبود، پنبه ھا را یواشکی در ساک

دوستش می ریخت. از گوشه چشمش آقای روس را می دید که از برده ای سئواالتی کرد و سپس

به سراغ یکی دیگر رفت.

پس از مدتی طوالنی، زمانی که او پنبه زار را ترک می کرد، دو سیاه به دنبالش روان بودند. بردگان

برگزیده، لستر و آدام بودند. ژولیلی برای تماشای آنان، پنبه چینی اش را قطع کرد. مرد بیگانه

کانادایی، لستر و آدام را به عنوان راھنما برای مطالعه پرندگان انتخاب کرده بود.

ژولیلی فکر کرد باید ھر چه زودتر با لستر حرف بزند. آنان در بعضی روزھای یکشنبه، در محله بردگان،

ھم دیگر را می دیدند.

خشم در سلول ھای این مرد رسوخ کرده و جزئی از او شده بود، ولی ھر وقت ژولیلی در باره گذشته

با وی حرف می زد، گوش می داد. یک بار آن چه را که مادر سالی در باره کانادا تعریف کرده بود، برایش

گفته بود. او با اشتیاق زیاد گوش داده بود. چشمانش از ھیجان برق زده بود. او به دختر بچه با عالقه

وافر و توام با تحسین، ولی محتاطانه نگاه کرده بود. درست مانند روزی که ژولیلی وی را در زیر باران،

در باتالق نجات داده بود.

او تاکید کرده بود که از این موضوع با احدی به جز خودش و لیزا صحبت نکند. ژولیلی فکر کرد فردا، روز

یکشنبه، لستر را پیدا کند و از وی درباره الکساندر روس چیزھایی بپرسد.

ژولیلی و لیزا چیدن پنبه ھای ردیف خود را تمام کردند. آنان مرد کانادایی و لستر و آدام را در نقطه ای
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داغ  را به شکار پرندگان گذرانده بود، اما موھای پرپشت قھوه ای و لباس مرتبش، چنان تر و تمیز مانده

بود که گویی در زیر سایه درختان و روی چمن خانه  بزرگ ارباب لم داده باشد.

او به مباشر نزدیک شد و با لھجه خشک کانادایی پرسید: «آقای سیم، لطف بفرمائید و بگویید یک 

برده چقدر پنبه در روز می چیند؟»

سیم با فشردن دندان ھایش برھم و به طور نامفھوم عددی را از دھانش به بیرون پرتاب کرد.

در حالی که آقای روس به آرامی روی شکم خود می کوبید، گفت: «چه برداشتی! ھمان طور که شما

می دانید، کانادا برای کشت و تولید پنبه خیلی سرد است.»

این یادآوری باعث باز شدن نیش سیم شد و دندان ھای زشت و زردش در میان لبان باریکش دیده

شد.

او شروع به تفسیر کرد: «آره... آن جا به قدری سرد است که جز باقالی چشم بلبلی چیز دیگری در

نمی آید.»

لبخندی در سیمای غریبه جاری شد. ژولیلی آن را دید.

در آن غروب ژولیلی و لیزا و دیگر بردگان به طور سبکبال وارد محله شان شدند. در حیاط، مانند روز عید،

دیگ بزرگ سیاھی روی آتش تند و تیزی قرار داشت.

دیگ پر از سبزیجاتی بود که در میان شان چند تکه دنبه شور در تالطم بود. از زمانی که ژولیلی قدم به

این کشتزار گذاشته بود، نظیرش را ندیده بود. او در داخل کیسه کنفی خود به دنبال  قمقمه اش

گشت که در ھمه جا ھمراه داشت. سپس آن را  پر کرد. مقداری ھم برای لیزا در یک بشقاب حلبی

ریخت.

در حالی که لیزا سرش را روی کنده یک درخت تنومند بلوط می گذاشت، آھی کشید و گفت: «ژولیلی

بدون تو، از گرسنگی می مردم.»

آن شب در آلونک دراز، ھمه دخترھا از آقای روس و کانادا صحبت می کردند. اغلب آنان در مزارع

ویرجینی و کارولین شمالی، در محله ھایی که می زیستند، چیزھایی در باره  این کشور شنیده بودند.

آنان دانسته ھای شان را بین خود رد و بدل می کردند.

لیزا بیش از ھمه اطالعات داشت. او معموال پس از یک روز سخت کاری، در خودش فرو می رفت و

گرفته و ساکت می شد. اما در آن شب، عالقه زیادی به پرچانگی داشت. او برای کاھش پشت درد،

به تلی از پارچه ھای کھنه تکیه داده بود. با صدایی گرفته و آه کشان گفت: «آن کشور دور از

این جاست و درست در زیر ستارگان قطبی قرار دارد. آن جا توسط یک خانم اداره می شود که نامش

ملکه ویکتوریاست. این خانم قانونی را وضع کرده که طبق آن ھمه انسان ھا آزاد و برابرند. ساکنین

کانادا، این قانون را رعایت می کنند. این حرف ھا را پدرم به من زده است. او اھل کتاب و مطالعه بود.»

یکی دیگر از نوجوانان کلبه که به اندازه ژولیلی بزرگ و قوی بود و «بسی» نام داشت، به لیزا نزدیک

شد.

- آیا تو می دانی که چگونه می توان ستارگان قطبی را پیدا کرد؟

لیزا در جوابش با قاطعیت گفت: «شب وقتی که ابرھا به کناری می روند، به آسمان نگاه کن. در آن

باال تعداد زیادی از ستارگان به ھمین سادگی که برایت تعریف می کنم، با ھم دیگر شکلی را ترسیم

می کنند که به یک قابلمه شبیه است .»

داغ  را به شکار پرندگان گذرانده بود، اما موھای پرپشت قھوه ای و لباس مرتبش، چنان تر و تمیز مانده

بود که گویی در زیر سایه درختان و روی چمن خانه  بزرگ ارباب لم داده باشد.

او به مباشر نزدیک شد و با لھجه خشک کانادایی پرسید: «آقای سیم، لطف بفرمائید و بگویید یک 

برده چقدر پنبه در روز می چیند؟»

سیم با فشردن دندان ھایش برھم و به طور نامفھوم عددی را از دھانش به بیرون پرتاب کرد.

در حالی که آقای روس به آرامی روی شکم خود می کوبید، گفت: «چه برداشتی! ھمان طور که شما

می دانید، کانادا برای کشت و تولید پنبه خیلی سرد است.»

این یادآوری باعث باز شدن نیش سیم شد و دندان ھای زشت و زردش در میان لبان باریکش دیده

شد.

او شروع به تفسیر کرد: «آره... آن جا به قدری سرد است که جز باقالی چشم بلبلی چیز دیگری در

نمی آید.»

لبخندی در سیمای غریبه جاری شد. ژولیلی آن را دید.

در آن غروب ژولیلی و لیزا و دیگر بردگان به طور سبکبال وارد محله شان شدند. در حیاط، مانند روز عید،

دیگ بزرگ سیاھی روی آتش تند و تیزی قرار داشت.

دیگ پر از سبزیجاتی بود که در میان شان چند تکه دنبه شور در تالطم بود. از زمانی که ژولیلی قدم به

این کشتزار گذاشته بود، نظیرش را ندیده بود. او در داخل کیسه کنفی خود به دنبال  قمقمه اش

گشت که در ھمه جا ھمراه داشت. سپس آن را  پر کرد. مقداری ھم برای لیزا در یک بشقاب حلبی

ریخت.

در حالی که لیزا سرش را روی کنده یک درخت تنومند بلوط می گذاشت، آھی کشید و گفت: «ژولیلی

بدون تو، از گرسنگی می مردم.»

آن شب در آلونک دراز، ھمه دخترھا از آقای روس و کانادا صحبت می کردند. اغلب آنان در مزارع

ویرجینی و کارولین شمالی، در محله ھایی که می زیستند، چیزھایی در باره  این کشور شنیده بودند.

آنان دانسته ھای شان را بین خود رد و بدل می کردند.

لیزا بیش از ھمه اطالعات داشت. او معموال پس از یک روز سخت کاری، در خودش فرو می رفت و

گرفته و ساکت می شد. اما در آن شب، عالقه زیادی به پرچانگی داشت. او برای کاھش پشت درد،

به تلی از پارچه ھای کھنه تکیه داده بود. با صدایی گرفته و آه کشان گفت: «آن کشور دور از

این جاست و درست در زیر ستارگان قطبی قرار دارد. آن جا توسط یک خانم اداره می شود که نامش

ملکه ویکتوریاست. این خانم قانونی را وضع کرده که طبق آن ھمه انسان ھا آزاد و برابرند. ساکنین

کانادا، این قانون را رعایت می کنند. این حرف ھا را پدرم به من زده است. او اھل کتاب و مطالعه بود.»

یکی دیگر از نوجوانان کلبه که به اندازه ژولیلی بزرگ و قوی بود و «بسی» نام داشت، به لیزا نزدیک

شد.

- آیا تو می دانی که چگونه می توان ستارگان قطبی را پیدا کرد؟

لیزا در جوابش با قاطعیت گفت: «شب وقتی که ابرھا به کناری می روند، به آسمان نگاه کن. در آن

باال تعداد زیادی از ستارگان به ھمین سادگی که برایت تعریف می کنم، با ھم دیگر شکلی را ترسیم

می کنند که به یک قابلمه شبیه است .»



ژولیلی و لیزا شب ھای زیادی، گروھی از ستارگان نورانی و زیبا را در لحظاتی دیده بودند که به

نظرشان می آمد به زمین نزدیک می شوند.

ـ جلوی قابلمه، مستقیماً سمت ستاره قطبی را نشان می دھد. اگر تو این راه را ادامه بدھی، به

کانادا خواھی رسید. وقتی که رسیدی، آزاد ھستی.

بسی، با صدایی لرزان و متاثر، حرف او را قطع کرد و گفت: «دیوونه، زیادی حرف می زنی. ببین وقتی

که فرار کردی، چه بالیی بر سرت آوردند. آن قدر تو را کتک زدند که االن  پشتت خم شده است. تازه،

من ھمین طوری ھم، به اندازه کافی کتک خورده ام.»

او با گفتن این حرف ھا، روی کوھی از پارچه ھای ژنده دراز کشید و فوراً به خواب رفت. 

دخترک دیگری، خجالتی، مانند موشی که در دامی افتاده با شد، سینه خیز خودش را به لیزا و ژولیلی

رساند. در حالی که می لرزید، اعتراف کرد: «من می ترسم. مردی در جلوی من داشت می گفت

کانادا به حدی سرد است که فقط غازھای وحشی می توانند در آن زندگی کنند. من از رفتن به آن جا

می ترسم.»

زد زیر گریه و گفت: «راستش من از ھمه چیز می ترسم.» 

ژولیلی دست وی را در میان دست ھای خود گرفت تا این که دختر کوچک به خواب رفت.

دختربچه ھای دیگر، روی زمین دراز کشیده بودند. آنان در اثر کار شدید روزانه و گرسنگی اجباری از پا

در آمده و قادر نبودند در گفت و گو شرکت کنند و یا الاقل به آن گوش فرا دھند.

ھنگامی که غروب ھا، «حیوانات بارکش بیچاره»، در نتیجه خستگی مفرط ناشی از کار سنگین روزانه،

در مکان «میخ طویله شان»، در پتوھای ژنده شان می چپیدند، ھیکل ھای خسته و کوفته شان از دور

داد می زد که  خواب دارند.

لیزا که زانوانش را در کنار دیوار بغل کرده بود، از جایش تکان نمی خورد تا بخوابد.

ژولیلی با کمک نور ماه که از راه در باز و درزھای دیوار وارد می شد، چشمان براق او را می دید. 

دیر وقت بود. غیر از جیرجیر خاله سوسکه، چیز دیگری در شب شنیده نمی شد.

برای ژولیلی بستن چشمانش غیر ممکن بود. تمام ماھیچه ھای بدنش درد می کردند. در کنار لیزا به

پشت دراز کشید. افکارش مانند یک ملخ، این ور و آن ور می پریدند. آیا زمانی که سیم، لیزا را گیر

انداخت، او می خواست به کانادا و آزادی برسد؟ باز با خودش فکر کرد: «وقتی آدمی آزاد است، به

پرنده ای می ماند که آزادانه به ھر جایی که دلش می خواھد، پرواز می کند و یا در ھر کجا که دلش

خواست مسکن می کند. وقتی آزاد باشیم، به ما ھم مانند سفیدپوستان، برای کاری که می کنیم،

پول پرداخت خواھند کرد. آن وقت ما ھم شبیه آن پسرک سیاھی ھستیم که ھیزم ھای آقای طرفدار

لغو سیستم برده داری را در سر راه می سی سی پی جمع  می کرد ... ھرگز کتک نخواھیم خورد...

«

افکارش در سرش ورق می خوردند. او یواشکی و در سکوت، زیر گوش رفیقش لیزا که او را زیر نظر

داشت، پچ پچ کنان گفت: «لیزا، آیا تو ھم چنان معتقدی که برای نجات خود باید به کانادا بروی؟»
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لغو سیستم برده داری را در سر راه می سی سی پی جمع  می کرد ... ھرگز کتک نخواھیم خورد...

«

افکارش در سرش ورق می خوردند. او یواشکی و در سکوت، زیر گوش رفیقش لیزا که او را زیر نظر

داشت، پچ پچ کنان گفت: «لیزا، آیا تو ھم چنان معتقدی که برای نجات خود باید به کانادا بروی؟»

لبانش به سختی می جنبیدند به طوری که لیزا به زور می توانست صدایش را بشنود. دخترک ضعیف،

قامتش را راست کرد. به آرامی خود را روی زمین کشید و لبانش را به گوش ژولیلی نزدیک کرد و با



آھی که از نھادش بر می آمد و به زور قابل شنیدن بود، گفت: «ژولیلی جان! تو دوست منی. آن چه به

تو می گویم، برای کسی نخواھی گفت؟»

ژولیلی با سرش گفت: «نه.»

ـ در یکی از این شب ھا، قبل از این که پنبه چینی کامالً تمام شود، خودم را از این جا نجات خواھم

داد.

ـ ترسی از این کار نداری؟

به ھر قیمتی شده، ژولیلی می بایست از آن سر در می آورد.

ـ ھم آری و ھم نه.

انگشتان استخوانی لیزا به دور بازوی ژولیلی حلقه شدند.

ـ پدرم بارھا به من می گفت، لیزا این حرف را که برایت می گویم، ھرگز فراموش نکن: رھایی برای

انسان بسیار مھم  است.

ژولیلی تصدیق کرد.

ـ درسته که زیادی الغر و مردنی ھستم، ولی در عوضش یک دنده ھم ھستم. فکر می کنم که

طبیعت، ستارگان قطبی را مخصوصاً به خاطر ما سیاھان در آسمان قرار داده است. برنامه من تعقیب

آن ھا است.

سکوتی طوالنی حکمفرما شد. سرانجام، ژولیلی در حالی که می ترسید قلبش از شدت ضربان،

سینه اش را بترکاند و بیرون بجھد، یواشکی گفت:

ـ لیزا من ھم با تو خواھم بود. من ھم مثل تو، ھم می ترسم و ھم نمی ترسم.

آھی که از نھادش بر می آمد و به زور قابل شنیدن بود، گفت: «ژولیلی جان! تو دوست منی. آن چه به

تو می گویم، برای کسی نخواھی گفت؟»

ژولیلی با سرش گفت: «نه.»

ـ در یکی از این شب ھا، قبل از این که پنبه چینی کامالً تمام شود، خودم را از این جا نجات خواھم

داد.

ـ ترسی از این کار نداری؟

به ھر قیمتی شده، ژولیلی می بایست از آن سر در می آورد.

ـ ھم آری و ھم نه.

انگشتان استخوانی لیزا به دور بازوی ژولیلی حلقه شدند.

ـ پدرم بارھا به من می گفت، لیزا این حرف را که برایت می گویم، ھرگز فراموش نکن: رھایی برای

انسان بسیار مھم  است.

ژولیلی تصدیق کرد.

ـ درسته که زیادی الغر و مردنی ھستم، ولی در عوضش یک دنده ھم ھستم. فکر می کنم که

طبیعت، ستارگان قطبی را مخصوصاً به خاطر ما سیاھان در آسمان قرار داده است. برنامه من تعقیب

آن ھا است.

سکوتی طوالنی حکمفرما شد. سرانجام، ژولیلی در حالی که می ترسید قلبش از شدت ضربان،

سینه اش را بترکاند و بیرون بجھد، یواشکی گفت:

ـ لیزا من ھم با تو خواھم بود. من ھم مثل تو، ھم می ترسم و ھم نمی ترسم.



زمانی که ژولیلی در مزرعه ماسا ھانسن زندگی می کرد، ھمیشه برای فرا رسیدن روزھای یکشنبه

عجله داشت، چون روز آسایش بود. واعظی در دخمه ای خالی، از عظمت و افتخار گذشته ھای دور

آنان صحبت می کرد. آن ھا در آن جا تشریفات دینی به جا می آوردند. شنبه ھا بعد از ظھر، بردگان به

دل جنگل می زدند تا به یک کومه خالی دیگر برسند. وقتی به آن جا می رسیدند، رقص و پایکوبی

می کردند.

ماسا ھانسن تا زمانی که کسی گوشش را نمی برد، مانعی برایش ایجاد نمی کرد. یک جشنواره،

راست راستکی راه می افتاد. لستر و آدام ویولون می زدند و بن با دو استخوان، صداھایی درمی آورد.

ژولیلی موھایش را با یک روبان قرمز که مادر سالی برایش  پیدا کرده بود، می آراست. او بیش از

دیگران می رقصید.

این جا چقدر فرق داشت! ماسا ریلی ھمه را زیر فشار قرار می داد و سیم ھر برده ای را که

می رقصید، شالق می زد. گرچه ھمه آنان به قدری خسته و کوفته می شدند و یا درد داشتند که

حالی برایشان نمی ماند تا شادی و پایکوبی کنند. یکشنبه ھا در مزرعه ماسا ریلی، ھمه به شستن

لباس ھا و آشپزی بسنده می کردند. در یکشنبه ای، ژولیلی و لیزا در نزدیک دیگ آب جوش،

لباس ھای شان را با چماقی می کوبیدند.

برایشان رد و بدل کردن حتی دو کلمه در باره تصمیم شب گذشته، غیر ممکن بود. کارھای زیادی برای

انجام دادن داشتند و از طرفی گوش ھای زیادی برای شنیدن وجود داشت. به عبارتی دیگر، دیوار

موش داشت و موش گوش!

یک تصمیم جدید که خیلی قوی تر از دوستی قبلی آن دو بود، آن ھا را متحد و یکی کرده بود: پیمان

فرار مشترک.

ژولیلی ھرگز سوگندی جدی نخورده بود.

زنبور عسلی با بی میلی به دور او می چرخید. وقتی برای دور کردنش، سر خود را باال گرفت، لستر را

مشاھده کرد که نگاه ھایش  را به او دوخته است و دزدکی عالمت می دھد تا پشت سرش برود. او با

گام ھای آھسته از جلوی ژولیلی گذشت و وارد راه خاکی باریکی شد و پشت درختان سرو ناپدید

شد.

ژولیلی به آھستگی و درگوشی به لیزا گفت: «در آن جا خبرھایی ھست. لستر می خواھد مرا ببیند.

چماق مرا بگیر. االن برمی گردم.»

لیزا گفت: «به نظر می رسد که لستر تشویش و دلھره دارد و انگار می خواھد دست به کاری بزند.»

زمانی که ژولیلی در مزرعه ماسا ھانسن زندگی می کرد، ھمیشه برای فرا رسیدن روزھای یکشنبه

عجله داشت، چون روز آسایش بود. واعظی در دخمه ای خالی، از عظمت و افتخار گذشته ھای دور

آنان صحبت می کرد. آن ھا در آن جا تشریفات دینی به جا می آوردند. شنبه ھا بعد از ظھر، بردگان به

دل جنگل می زدند تا به یک کومه خالی دیگر برسند. وقتی به آن جا می رسیدند، رقص و پایکوبی

می کردند.

ماسا ھانسن تا زمانی که کسی گوشش را نمی برد، مانعی برایش ایجاد نمی کرد. یک جشنواره،

راست راستکی راه می افتاد. لستر و آدام ویولون می زدند و بن با دو استخوان، صداھایی درمی آورد.

ژولیلی موھایش را با یک روبان قرمز که مادر سالی برایش  پیدا کرده بود، می آراست. او بیش از

دیگران می رقصید.

این جا چقدر فرق داشت! ماسا ریلی ھمه را زیر فشار قرار می داد و سیم ھر برده ای را که

می رقصید، شالق می زد. گرچه ھمه آنان به قدری خسته و کوفته می شدند و یا درد داشتند که

حالی برایشان نمی ماند تا شادی و پایکوبی کنند. یکشنبه ھا در مزرعه ماسا ریلی، ھمه به شستن

لباس ھا و آشپزی بسنده می کردند. در یکشنبه ای، ژولیلی و لیزا در نزدیک دیگ آب جوش،

لباس ھای شان را با چماقی می کوبیدند.

برایشان رد و بدل کردن حتی دو کلمه در باره تصمیم شب گذشته، غیر ممکن بود. کارھای زیادی برای

انجام دادن داشتند و از طرفی گوش ھای زیادی برای شنیدن وجود داشت. به عبارتی دیگر، دیوار

موش داشت و موش گوش!

یک تصمیم جدید که خیلی قوی تر از دوستی قبلی آن دو بود، آن ھا را متحد و یکی کرده بود: پیمان

فرار مشترک.

ژولیلی ھرگز سوگندی جدی نخورده بود.

زنبور عسلی با بی میلی به دور او می چرخید. وقتی برای دور کردنش، سر خود را باال گرفت، لستر را

مشاھده کرد که نگاه ھایش  را به او دوخته است و دزدکی عالمت می دھد تا پشت سرش برود. او با

گام ھای آھسته از جلوی ژولیلی گذشت و وارد راه خاکی باریکی شد و پشت درختان سرو ناپدید

شد.

ژولیلی به آھستگی و درگوشی به لیزا گفت: «در آن جا خبرھایی ھست. لستر می خواھد مرا ببیند.

چماق مرا بگیر. االن برمی گردم.»

لیزا گفت: «به نظر می رسد که لستر تشویش و دلھره دارد و انگار می خواھد دست به کاری بزند.»



ژولیلی به سرعت راھی جنگل شد. لستر در پشت درخت سروی، بی قرار و عصبی، قایم شده بود.

ژولیلی نزدیک تر رفت.

او با صدای خشنی گفت: «ژولیلی، می خواھم فوری چند کلمه ای با تو صحبت کنم. ماسا روس، فرد

کانادایی، برای گرفتن پرندگان به این جا نیامده است. ھدفش از آمدن، کمک به بردگان است تا بتوانند

به کانادا بگریزند.»

ژولیلی بازوی لستر را گرفت، اما او خودش را کنار کشید.

ـ نباید کسی مرا در حین صحبت با تو ببیند. امشب دیر وقت، ھنگامی که ھمه در خوابند، ماسا روس

می خواھد با چند نفر از سیاھان در بین درختان کاج دیدار و گفت و گو کند. صدای پرنده ای را سه بار

خواھی شنید. بیا اینجا. لیزا را ھم بیار. شما را بر سر قرار خواھم  برد.

لستر او را ترک کرد و به محلی در دل محله سیاھان مزرعه که جوالنگاه و پاتوق جوانان بود، برگشت.

ژولیلی که نای نفس کشیدن نداشت، با حالتی شل و ول دوباره به پیش لباس ھايش برگشت و با

عجله خبر را به لیزا رساند. علیل کوچولو در جايش يخ زد.

او شاخه درخت نارون را که انبوھی از لبا س ھای نشسته روي آن قرار داشت، رھا کرد و لباس ھا در

بین گرد و خاک ولو شدند.

ژولیلی با در دست گرفتن دسته چماق برای کوبیدن بر سر لباس ھای کھنه اش، خنده کنان به لیزا

گفت: «لیزا، چماق شبیه تو است. الغر و مثل تو جان سخت و محکم.»

برای آنان بھتر بود که در آن لحظه مشخص، کسی متوجه حضورشان در آن جا نباشد، زیرا لیزا حسابی

ترسیده بود.

با اين وجود ژولیلی متوجه شد که چشمان دختر جوان بیچاره چنان برقی می زند که صورت کوچکش را

نورانی کرده و جای زخم ھا را پوشانده است.

ژولیلی او را ورانداز کرد. با این که لیزا ھم مانند او سیزده ساله بود، ولی به دلیل پیری زودرس، تخمین

سن واقعی اش برای ژولیلی تا به حال کار سختی بود. ژولیلی برای جلب توجه لیزا و به خاطر در

آوردن وی از بی حرکتی ناگھانی، ضربات چماق را دو برابر کرده و گفت: «لیزا شنگولی!»

طرف مقابل بدون اين که کمی از جايش تکانی بخورد، اعتراف کرد و گفت: «آره. فکر می کردم پدرم

اشتباه می کرده و من در زمره فراموش شدگانم. ولي، نه. حاال می بینم که دست ھايی به ياری من

آمده اند تا آزادی ام را پیدا کنم. دست ھای تو و ماسا روس.»

ھنگام شب که سايه روشن ماه می تابید، ژولیلی و لیزا روی کف زمین کلبه، بی حرکت و با چشمان

بسته آرمیده بودند.

بوی خوش انبوه نیلوفرانی که دور تا دور چمن خانه بزرگ ارباب روییده بودند، ھمراه با صدای چه چه

پرندگان روی درختان سرو، از ال به الی درھای باز به داخل نفوذ کرده بودند.

دختران کوچک انتظار می کشیدند و از خود می پرسیدند که چه زمانی صدای عالمت رمز را خواھند

شنید.

بسی که در کنار آن  دو خوابیده بود، ناگھان در جايش غلتی خورد و جستی زد تا پشه ای را که

مزاحمش بود بکشد و يا دک کند.

ژولیلی در دلش گفت: «امیدوارم که بسی ھر چه زودتر دوباره به خواب برود.»

ژولیلی به سرعت راھی جنگل شد. لستر در پشت درخت سروی، بی قرار و عصبی، قایم شده بود.

ژولیلی نزدیک تر رفت.

او با صدای خشنی گفت: «ژولیلی، می خواھم فوری چند کلمه ای با تو صحبت کنم. ماسا روس، فرد

کانادایی، برای گرفتن پرندگان به این جا نیامده است. ھدفش از آمدن، کمک به بردگان است تا بتوانند

به کانادا بگریزند.»

ژولیلی بازوی لستر را گرفت، اما او خودش را کنار کشید.

ـ نباید کسی مرا در حین صحبت با تو ببیند. امشب دیر وقت، ھنگامی که ھمه در خوابند، ماسا روس

می خواھد با چند نفر از سیاھان در بین درختان کاج دیدار و گفت و گو کند. صدای پرنده ای را سه بار

خواھی شنید. بیا اینجا. لیزا را ھم بیار. شما را بر سر قرار خواھم  برد.

لستر او را ترک کرد و به محلی در دل محله سیاھان مزرعه که جوالنگاه و پاتوق جوانان بود، برگشت.

ژولیلی که نای نفس کشیدن نداشت، با حالتی شل و ول دوباره به پیش لباس ھايش برگشت و با

عجله خبر را به لیزا رساند. علیل کوچولو در جايش يخ زد.

او شاخه درخت نارون را که انبوھی از لبا س ھای نشسته روي آن قرار داشت، رھا کرد و لباس ھا در

بین گرد و خاک ولو شدند.

ژولیلی با در دست گرفتن دسته چماق برای کوبیدن بر سر لباس ھای کھنه اش، خنده کنان به لیزا

گفت: «لیزا، چماق شبیه تو است. الغر و مثل تو جان سخت و محکم.»

برای آنان بھتر بود که در آن لحظه مشخص، کسی متوجه حضورشان در آن جا نباشد، زیرا لیزا حسابی

ترسیده بود.

با اين وجود ژولیلی متوجه شد که چشمان دختر جوان بیچاره چنان برقی می زند که صورت کوچکش را

نورانی کرده و جای زخم ھا را پوشانده است.

ژولیلی او را ورانداز کرد. با این که لیزا ھم مانند او سیزده ساله بود، ولی به دلیل پیری زودرس، تخمین

سن واقعی اش برای ژولیلی تا به حال کار سختی بود. ژولیلی برای جلب توجه لیزا و به خاطر در

آوردن وی از بی حرکتی ناگھانی، ضربات چماق را دو برابر کرده و گفت: «لیزا شنگولی!»

طرف مقابل بدون اين که کمی از جايش تکانی بخورد، اعتراف کرد و گفت: «آره. فکر می کردم پدرم

اشتباه می کرده و من در زمره فراموش شدگانم. ولي، نه. حاال می بینم که دست ھايی به ياری من

آمده اند تا آزادی ام را پیدا کنم. دست ھای تو و ماسا روس.»

ھنگام شب که سايه روشن ماه می تابید، ژولیلی و لیزا روی کف زمین کلبه، بی حرکت و با چشمان

بسته آرمیده بودند.

بوی خوش انبوه نیلوفرانی که دور تا دور چمن خانه بزرگ ارباب روییده بودند، ھمراه با صدای چه چه

پرندگان روی درختان سرو، از ال به الی درھای باز به داخل نفوذ کرده بودند.

دختران کوچک انتظار می کشیدند و از خود می پرسیدند که چه زمانی صدای عالمت رمز را خواھند

شنید.

بسی که در کنار آن  دو خوابیده بود، ناگھان در جايش غلتی خورد و جستی زد تا پشه ای را که

مزاحمش بود بکشد و يا دک کند.

ژولیلی در دلش گفت: «امیدوارم که بسی ھر چه زودتر دوباره به خواب برود.»



دقیقه ای طول نکشید که بسی در خواب فرو رفت. در آن وقت بود که سه بار صدای دلنشین آن پرنده

را شنیدند.

آن ھا سريع بیرون پريدند و با پاھای برھنه و بی سر و صدا، زمین صاف محله شان را در نورديدند.

سايه لستر روی زمین حاشیه جنگل به عنوان راھنما به آنان کمک می کرد. او انگشتش را برای تاکید

به سکوت، روی لبانش گذاشت. آنان فرمانبرداری کردند. لستر سريع به سمت جنگل کاج رفت و

عالمت داد که به دنبالش بروند.

فرش سوزن ھای درختان کاج در زير پاھای لخت آنان نرم بود. دیگر ھیچ کوره راھی در آن جا نبود.

لستر در میان درختان، مانند سگی که برای يافتن راھش بو می کشد، مارپیچ اين طرف و آن طرف

می رفت.

با اين شیوه، پشت سر ھم به جای امن و روشنی رسیدند که دورادورش با تنه ھای قوی درختان

پوشیده شده بود. آقای روس با آدام و بن در آن جا بود.

لستر، نفس نفس زنان، ژولیلی را به آقای روس معرفی کرد.

ـ از او برايتان صحبت کرده بودم و حاال اين ھم خودش. اين ھم لیزا که قبالً، يک بار تالش می کند

دست به فرار بزند، اما دستگیر می شود. ماسا سیم او را تا به حد مرگ زير باران کتک گرفته بود.

آقای روس دست لیزا و سپس ژولیلی را به عالمت دوستی فشرد که برای ژولیلی غیر منتظره بود.

دست دادن آنان جلوه زيبايی چون شکل يک پل را داشت.

ژولیلی با خود فکر کرد، شايد به ھمت اين مرد، بتوان از این پل گذشت و وارد کانادا شد.

آقای روس آن ھا را به دور خود جمع کرده و مستقیم سر اصل مطلب رفت. ژولیلی لھجه او را

به زحمت می فھمید.

او گفت که لستر شما را از میان تمام بردگان اين مزرعه انتخاب کرده است، زيرا به نظرش شما تنھا

افرادی ھستید که داوطلبید و جرئت الزم را برای رفتن به کانادا داريد.

ژولیلی محکم گفت: « اين حرف در باره من، صادق است.»

بقیه نیز با کله شان تصديق کردند.

ـ من معتقدم که بشر را به بردگی کشیدن چنان جنايت ھولناکی است که بايد آدمی از ھر وسیله ای

برای آزادی ھر چه بیش تر انسان ھا استفاده کند.

لستر حرف ماسا را قطع کرد: آقای ماسا روس، اين افراد بايد بدانند که شما يکی از طرفداران لغو

سیستم برده داری ھستید و برای رھايی بردگان تالش می کنید.

بارقه ھای نور شادمانی در چشمان آقای روس ديده شد. او خنده ملیحی کرد.

ـ مرا "سارق سیاھان" صدا می کنند. در يکی از شھرھای "تنسی" در طی اعالمیه ای، ھزار و

دویست دالر جايزه برای دستگیری يک ملعون که ضد برده داری است، تعین کرده اند و آن فرد من

ھستم.

با خنده اش به ھمگان تسکین داد. درختان شمشاد اطراف گویی آنان را در بین بازوان شان قرار داده

بودند. آقای روس صادقانه عواقب کار را به آنان گوشزد کرد.

- برای کسب آزادی خود خطرات زيادی را در پیش روی تان خواھید داشت. راھی را که برگزیده ايد،

آسان نیست. حتی در کانادا ھم، مشکالتی با شما خواھد بود.

دقیقه ای طول نکشید که بسی در خواب فرو رفت. در آن وقت بود که سه بار صدای دلنشین آن پرنده

را شنیدند.

آن ھا سريع بیرون پريدند و با پاھای برھنه و بی سر و صدا، زمین صاف محله شان را در نورديدند.

سايه لستر روی زمین حاشیه جنگل به عنوان راھنما به آنان کمک می کرد. او انگشتش را برای تاکید

به سکوت، روی لبانش گذاشت. آنان فرمانبرداری کردند. لستر سريع به سمت جنگل کاج رفت و

عالمت داد که به دنبالش بروند.

فرش سوزن ھای درختان کاج در زير پاھای لخت آنان نرم بود. دیگر ھیچ کوره راھی در آن جا نبود.

لستر در میان درختان، مانند سگی که برای يافتن راھش بو می کشد، مارپیچ اين طرف و آن طرف

می رفت.

با اين شیوه، پشت سر ھم به جای امن و روشنی رسیدند که دورادورش با تنه ھای قوی درختان

پوشیده شده بود. آقای روس با آدام و بن در آن جا بود.

لستر، نفس نفس زنان، ژولیلی را به آقای روس معرفی کرد.

ـ از او برايتان صحبت کرده بودم و حاال اين ھم خودش. اين ھم لیزا که قبالً، يک بار تالش می کند
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آقای روس دست لیزا و سپس ژولیلی را به عالمت دوستی فشرد که برای ژولیلی غیر منتظره بود.

دست دادن آنان جلوه زيبايی چون شکل يک پل را داشت.

ژولیلی با خود فکر کرد، شايد به ھمت اين مرد، بتوان از این پل گذشت و وارد کانادا شد.

آقای روس آن ھا را به دور خود جمع کرده و مستقیم سر اصل مطلب رفت. ژولیلی لھجه او را

به زحمت می فھمید.
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افرادی ھستید که داوطلبید و جرئت الزم را برای رفتن به کانادا داريد.

ژولیلی محکم گفت: « اين حرف در باره من، صادق است.»

بقیه نیز با کله شان تصديق کردند.

ـ من معتقدم که بشر را به بردگی کشیدن چنان جنايت ھولناکی است که بايد آدمی از ھر وسیله ای

برای آزادی ھر چه بیش تر انسان ھا استفاده کند.

لستر حرف ماسا را قطع کرد: آقای ماسا روس، اين افراد بايد بدانند که شما يکی از طرفداران لغو

سیستم برده داری ھستید و برای رھايی بردگان تالش می کنید.

بارقه ھای نور شادمانی در چشمان آقای روس ديده شد. او خنده ملیحی کرد.

ـ مرا "سارق سیاھان" صدا می کنند. در يکی از شھرھای "تنسی" در طی اعالمیه ای، ھزار و

دویست دالر جايزه برای دستگیری يک ملعون که ضد برده داری است، تعین کرده اند و آن فرد من

ھستم.

با خنده اش به ھمگان تسکین داد. درختان شمشاد اطراف گویی آنان را در بین بازوان شان قرار داده

بودند. آقای روس صادقانه عواقب کار را به آنان گوشزد کرد.

- برای کسب آزادی خود خطرات زيادی را در پیش روی تان خواھید داشت. راھی را که برگزیده ايد،

آسان نیست. حتی در کانادا ھم، مشکالتی با شما خواھد بود.



او چشمانش را در چشمان يک يک آنان که سر ھمه شان رو به باال بود، دوخت و در حالي که به

تک تک کلماتش فکر می کرد، اضافه کرد: «بايد پشتکار داشت، مصمم بود و از شايستگی، مھارت و

ابتکار الزم برای موفقیت و پیروزی برخوردار بود. اگر فکر می کنید که اين کاره نیستید، درک تان

می کنم.»

ژولیلی تعجب می کرد که می تواند به سفیدپوستی در مقابلش نگاه کند. از خود می پرسید، چگونه

قادر خواھد بود عکس العمل و شادی و شعف خود را در این باره، به بقیه توضیح دھد. خوشحال بود که

تاريکی و سیاھی شب حاکم بر آن جا، ھمه آنان را تحت پوشش قرار داده بود.

سرانجام او چنین اعتراف کرد: «ماسا روس! من می ترسم. ولی ديگر نمی خواھم مورد ضرب و شتم

ماسا سیم قرار گیرم. حتی يک اسب را نبايد آن چنان شالق زد که او ما را می زند. مامان جونم به من

گفته که در کانادا دوباره به او ملحق شوم. مايلم اين کار را بکنم. من به اندازه او نترس و شجاع

ھستم.»

لستر افزود: «ماسا روس درست است. وقتی که دست و پایم را بسته و به زنجیر کشیده بودند، او به

من کمک کرد و مرا از باتالق بیرون کشید.»

از اين که اين مسئله در ياد لستر مانده بود، باعث خشنودی زياد ژولیلی شد. او حدس می زد که اين

يکی، ديگر حتی يک روز ھم در پیش ماسا ريلی نخواھد ماند. حتی اگر به قیمت خونین و مالین

شدنش در اثر شالق باشد.

در باره آدام کم می دانست. طبعی لطیف و مھربان داشت. او آواز خواندن را دوست داشت. دارای

بازوانی تنومند و گردنی سرفراز بود و پوستش مانند پوست لیزا ھم چون شب، سیاه بود.

لیزا تا آن جايی که قادر بود، قامتش را بلند کرد. 

او گفت: «ماسا روس! من برای کتک خوردن زاده نشده ام. من ھم انسانی چون بانو ريلی ھستم.

سیاه بودنم دلیلی بر حیوان بودنم نیست. من ھم چون او دارای چشم و دست و پا ھستم.»

آدام آخرين فردی بود که لب به سخن گشود. او با صدای لطیف و آشتی جويانه اش گفت: «ماسا

روس! قبل از اين که با شما آشنا شوم، فکر می کردم که ھمه سفیدان در ھمه جای دنیا دارای برده

ھستند.»

آقای روس در حالي که موھای پرپشت و خرمايی خود را به عقب می زد، گفت: «لیزا! ژولیلی!

ما به افرادی چون شما نیازمنديم. حرف ھای زيبای شما، شاخص شخصیت واالی شماست.

من قبالً با مردھا حرف زده ام. آدام و لستر خواھان رفتن ھستند، ولی بن ھنوز ھیچ تصمیمی نگرفته

است. او گروه را به دور خود جمع و مقررات مربوطه را صادر کرد: «حتی نبايد کلمه ای از برنامه فرار به

کسی گفته شود.» قرار شد آن ھا ھمدیگر را شنبه شب در ھمین محل ببینند و آماده حرکت شوند.

ھم چنین مطرح شد که لستر باز ھم صدای پرنده را در خواھد آورد و تمام ھفته را با آقای روس خواھد

گذراند تا دستورات الزم را در حین شکار پرندگان از وی بگیرد.

بنا شد آن شب لیزا و ژولیلی موھای شان را توسط لستر کوتاه کنند و زیر پوشش جنگل، پیش از

عزيمت، لباس پسرانه تن کنند و لباس ھای خود را در باتالق بیاندازند.

او چشمانش را در چشمان يک يک آنان که سر ھمه شان رو به باال بود، دوخت و در حالي که به

تک تک کلماتش فکر می کرد، اضافه کرد: «بايد پشتکار داشت، مصمم بود و از شايستگی، مھارت و

ابتکار الزم برای موفقیت و پیروزی برخوردار بود. اگر فکر می کنید که اين کاره نیستید، درک تان

می کنم.»

ژولیلی تعجب می کرد که می تواند به سفیدپوستی در مقابلش نگاه کند. از خود می پرسید، چگونه

قادر خواھد بود عکس العمل و شادی و شعف خود را در این باره، به بقیه توضیح دھد. خوشحال بود که

تاريکی و سیاھی شب حاکم بر آن جا، ھمه آنان را تحت پوشش قرار داده بود.

سرانجام او چنین اعتراف کرد: «ماسا روس! من می ترسم. ولی ديگر نمی خواھم مورد ضرب و شتم

ماسا سیم قرار گیرم. حتی يک اسب را نبايد آن چنان شالق زد که او ما را می زند. مامان جونم به من

گفته که در کانادا دوباره به او ملحق شوم. مايلم اين کار را بکنم. من به اندازه او نترس و شجاع

ھستم.»

لستر افزود: «ماسا روس درست است. وقتی که دست و پایم را بسته و به زنجیر کشیده بودند، او به

من کمک کرد و مرا از باتالق بیرون کشید.»

از اين که اين مسئله در ياد لستر مانده بود، باعث خشنودی زياد ژولیلی شد. او حدس می زد که اين

يکی، ديگر حتی يک روز ھم در پیش ماسا ريلی نخواھد ماند. حتی اگر به قیمت خونین و مالین

شدنش در اثر شالق باشد.

در باره آدام کم می دانست. طبعی لطیف و مھربان داشت. او آواز خواندن را دوست داشت. دارای

بازوانی تنومند و گردنی سرفراز بود و پوستش مانند پوست لیزا ھم چون شب، سیاه بود.

لیزا تا آن جايی که قادر بود، قامتش را بلند کرد. 

او گفت: «ماسا روس! من برای کتک خوردن زاده نشده ام. من ھم انسانی چون بانو ريلی ھستم.

سیاه بودنم دلیلی بر حیوان بودنم نیست. من ھم چون او دارای چشم و دست و پا ھستم.»

آدام آخرين فردی بود که لب به سخن گشود. او با صدای لطیف و آشتی جويانه اش گفت: «ماسا

روس! قبل از اين که با شما آشنا شوم، فکر می کردم که ھمه سفیدان در ھمه جای دنیا دارای برده

ھستند.»

آقای روس در حالي که موھای پرپشت و خرمايی خود را به عقب می زد، گفت: «لیزا! ژولیلی!

ما به افرادی چون شما نیازمنديم. حرف ھای زيبای شما، شاخص شخصیت واالی شماست.

من قبالً با مردھا حرف زده ام. آدام و لستر خواھان رفتن ھستند، ولی بن ھنوز ھیچ تصمیمی نگرفته

است. او گروه را به دور خود جمع و مقررات مربوطه را صادر کرد: «حتی نبايد کلمه ای از برنامه فرار به

کسی گفته شود.» قرار شد آن ھا ھمدیگر را شنبه شب در ھمین محل ببینند و آماده حرکت شوند.

ھم چنین مطرح شد که لستر باز ھم صدای پرنده را در خواھد آورد و تمام ھفته را با آقای روس خواھد

گذراند تا دستورات الزم را در حین شکار پرندگان از وی بگیرد.

بنا شد آن شب لیزا و ژولیلی موھای شان را توسط لستر کوتاه کنند و زیر پوشش جنگل، پیش از

عزيمت، لباس پسرانه تن کنند و لباس ھای خود را در باتالق بیاندازند.



در آن شب نمناک، جغدی با صدای عجیب و غريبش، انگار به آقای روس و بردگان می گفت که وقت

خواب است. آن ھا از سه راه گوناگون رفتند. دخترک ھا در پی لستر به راه افتادند و در پشت سرش

زيگزاگ زنان از میان درختان کاج گذشتند.

در آن شب نمناک، جغدی با صدای عجیب و غريبش، انگار به آقای روس و بردگان می گفت که وقت

خواب است. آن ھا از سه راه گوناگون رفتند. دخترک ھا در پی لستر به راه افتادند و در پشت سرش

زيگزاگ زنان از میان درختان کاج گذشتند.



روز بعد لیزا و ژولیلی در مزرعه، در سکوت و با جديت تمام، مشغول چپاندن پنبه ھای درشت در

ساک ھای آويزان شده به گردن شان بودند تا سپس آن ھا را در سبدھايی که در انتھای ھر کرت

گذاشته شده بودند، بريزند. سیم را به ھیچ وجه نبايد تحريک و عصبانی می کردند. زماني که آنان

لستر و آدام را ديدند، خودشان را به آن راه زدند که انگار نه انگار آن ھا را دیده اند.

در محوطه دخمه درازی که آنان زندگی می کردند، دیگر کلمه ای از کانادا بر زبان آورده نمی شد. آن دو

ھم سعی می کردند که شب ھا ھنگام خواب، به پیروی از ديگران بخوابند.

لیزا به ژولیلی سفارش می کرد که این شب ھا برای ذخیره نیروی خود و به جای شب ھای آینده ھم

بخوابند.

برخالف لیزا، برای ژولیلی کتمان کردن احساساتش، دشوار بود. قلبش در سینه اش مانند خرگوشی

که عوعو سگی را شنیده باشد، می تپید. ھمه چیزھایی که دور و برش بودند، ھمچون سوزنی،

آزارش می دادند. نور کرم ھای شب تاب به مشعل ھای سوزان بزرگ و نورانی می مانست. ملخ ھای

در حال پرش، با چشمان از حدقه در آمده، پوست فضا را می کندند. آواز جیرجیرک ھا به ريشخندھايی

پیوسته و الينقطع شباھت داشت.

لیزا گفت: «امیدوار باش!» و ژولیلی سراسر وجودش سرشار از امید بود.

در روزھای بعد، آنان اشیای مختلفی، از قبیل سیب زمینی آب پز اضافی و کفش ھای زمستانی خود

را در يک رف چوبی بلند در بخش تقريباً نیمه تاريک کلبه، جا دادند. می بايست آقای روس لباس

پسرانه و لستر قیچی برای بريدن موھای شان تھیه می کردند. آنان شب ماقبل عزيمت، وسايل

ناچیزشان را در ساک ھای دسته دار خود گذاشتند.

گرمای مرطوب ماه اوت، مزرعه را مچاله و له کرده بود. ھوای سنگینی بود. ھوایی آغشته به عطر

مانیولیا و صدای وز وز ديوانه وار پشه ھایی که افراد و حیوانات را ذله کرده بودند.

عرق از سر و صورت سیم می چکید. او در اين موقع بیش از ھر زمان ديگری خشمگین بود و پیر و جوان

را بی دلیل شالق می زد و لت و پار می کرد. درد و بدبختی به ھمه جای مزرعه به غیر از خانه بزرگ

ارباب که سبز و خنک بود، ريشه دوانیده بود. خانه بزرگ، دل باز، روشن و با شکوه بود و نمی خواست

کوچکترين چیزی درباره فقر و بدبختی سیاھان واقع در پشت ستون ھای سفیدش بداند.

شنبه بعد، ابری سنگین آسمان را کامالً پوشانیده بود. زاد و ولد پشه ھا و افزایش نیش زدن آن ھا،

نشانه بارندگی بود.

ژولیلی و لیزا نگران بودند:

روز بعد لیزا و ژولیلی در مزرعه، در سکوت و با جديت تمام، مشغول چپاندن پنبه ھای درشت در

ساک ھای آويزان شده به گردن شان بودند تا سپس آن ھا را در سبدھايی که در انتھای ھر کرت

گذاشته شده بودند، بريزند. سیم را به ھیچ وجه نبايد تحريک و عصبانی می کردند. زماني که آنان

لستر و آدام را ديدند، خودشان را به آن راه زدند که انگار نه انگار آن ھا را دیده اند.

در محوطه دخمه درازی که آنان زندگی می کردند، دیگر کلمه ای از کانادا بر زبان آورده نمی شد. آن دو

ھم سعی می کردند که شب ھا ھنگام خواب، به پیروی از ديگران بخوابند.

لیزا به ژولیلی سفارش می کرد که این شب ھا برای ذخیره نیروی خود و به جای شب ھای آینده ھم

بخوابند.

برخالف لیزا، برای ژولیلی کتمان کردن احساساتش، دشوار بود. قلبش در سینه اش مانند خرگوشی

که عوعو سگی را شنیده باشد، می تپید. ھمه چیزھایی که دور و برش بودند، ھمچون سوزنی،

آزارش می دادند. نور کرم ھای شب تاب به مشعل ھای سوزان بزرگ و نورانی می مانست. ملخ ھای

در حال پرش، با چشمان از حدقه در آمده، پوست فضا را می کندند. آواز جیرجیرک ھا به ريشخندھايی

پیوسته و الينقطع شباھت داشت.

لیزا گفت: «امیدوار باش!» و ژولیلی سراسر وجودش سرشار از امید بود.

در روزھای بعد، آنان اشیای مختلفی، از قبیل سیب زمینی آب پز اضافی و کفش ھای زمستانی خود

را در يک رف چوبی بلند در بخش تقريباً نیمه تاريک کلبه، جا دادند. می بايست آقای روس لباس

پسرانه و لستر قیچی برای بريدن موھای شان تھیه می کردند. آنان شب ماقبل عزيمت، وسايل

ناچیزشان را در ساک ھای دسته دار خود گذاشتند.

گرمای مرطوب ماه اوت، مزرعه را مچاله و له کرده بود. ھوای سنگینی بود. ھوایی آغشته به عطر

مانیولیا و صدای وز وز ديوانه وار پشه ھایی که افراد و حیوانات را ذله کرده بودند.

عرق از سر و صورت سیم می چکید. او در اين موقع بیش از ھر زمان ديگری خشمگین بود و پیر و جوان

را بی دلیل شالق می زد و لت و پار می کرد. درد و بدبختی به ھمه جای مزرعه به غیر از خانه بزرگ

ارباب که سبز و خنک بود، ريشه دوانیده بود. خانه بزرگ، دل باز، روشن و با شکوه بود و نمی خواست

کوچکترين چیزی درباره فقر و بدبختی سیاھان واقع در پشت ستون ھای سفیدش بداند.

شنبه بعد، ابری سنگین آسمان را کامالً پوشانیده بود. زاد و ولد پشه ھا و افزایش نیش زدن آن ھا،

نشانه بارندگی بود.

ژولیلی و لیزا نگران بودند:



آيا رگبار احتمالی مانع از رفتن خواھد شد؟ اگر توده ھای ابرھا به ھم نزديک شوند، در آن باال باال ھا،

چون کوھی جلوی ديد ستاره قطبی را نخواھند گرفت؟

آنان سراسر روز را با کار پر درد سر در پنبه زار کشتزار گذراندند. نه آفتابی بود و نه نسیمی. وقتی که

نزديک غروب، سر و کله لستر ھمراه با آقای روس پیدا شد، موقع شروع توزين پنبه بود. اين يکی ھم

چون اولین روز ورودش، ساکت بود و لباس ساده و فروتنانه ای پوشیده بود. ساک شکاری اش لبالب پر

از پرنده بود.

باحالتی بشاش گفت: «آقای سیم، آ...! باز ھم شما! روز بسیار خوبی داشتم. منطقه وسیع شما

مملو از پرندگان و آن ھم از انواع ناياب و زيبا است.»

سیم نگاه تحقیرآمیزی به غارت جمع آوری شده انداخت. ژولیلی به لستر نگاه کرد. لستر محتاطانه،

سرش را سه بار تکان داد.

عازم بودند! حتی اگر ببارد و حتی اگر ابرھا جلوی ستارگان را بگیرند، آنان می روند!

ژولیلی سرش را بلند کرد و چون شاخ شمشاد راست ايستاد. 

ديگر تمام شد آن زمانی که او در برابر ماسا سیم با ذلت و خواری می ايستاد تا او سبد پنبه ھای به

ھم فشرده را وزن کند.

ديگر تمام شد آن زمانی که لیزا مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می گرفت و چون يک سگ، در زير

باران لگد ھا مانند کالفی به دور خود می پیچید.

دو دخترک به شیوه سرخ پوستان، يکی پشت سر ديگری به صف، راه باريکه ای را که پنبه زار را به

محل زندگی بردگان وصل می کرد، طی کردند. ساکت و خاموش بودند و افکار مشترک شان، آنان را به

ھم محکم می بست.

با فرارسیدن شب، باد غیر منتظره ای ابرھا را از آسمان ربود. این بادھا درختان کاج را در جا

می چرخانید و زوزه کشان از میان شاخه ھای آن ھا می گذشت و در مزارع دور دست ناپدید می شد.

بردگان غرغرکنان می گفتند: «باختیم! استراحتی را که در اثر بارندگی می توانستیم داشته باشیم، از

دست داديم!»

برای ژولیلی، لیزا، لستر و آدام، اين يک ھديه آسمانی بود. دب اصغر با وفاداری تمام به سان طلوع

خورشید در باالی سرشان بود. ستاره قطبی درخشید.

در حالی که آنان شتاب زده بودند تا زودتر از دیگر ھم اتاقی ھای شان به کلبه برسند، ژولیلی يواشکی

به لیزا گفت: «باد و بوران و باران، ستاره ما را صیقل و پااليش دادند.»

آنان وسايل ناچیز خود را در ساک ھای شان چپاندند و در زير پتوھای کھنه شان پنھان کردند. سپس 

سرشان را روی پارچه ھای ژنده و مندرس گذاشتند و دراز کشیدند.

لیزا زير لب به رفیق خود گفت: «ھنگامی که سر و کله دختران ديگر در جلوی لنگه ھای در پیدا

می شود، تو چشمانت را ببند و خودت را به خواب بزن.»

آن ھا کم حرف می زدند، زيرا روز کاری شان دراز و دردناک بود. ژولیلی دستش را در دست لیزا

گذاشت. جز صدای سکوت شب، صدای ديگری در پیرامون اتاق شان به گوش نمی رسید.

برای ژولیلی بی حرکتی اجباری، کار سختی بود. بی قرار بود. پاھايش بی صبرانه در ھم می پیچیدند

و بازوانش می خواستند به طور غیر ارادی بلند شوند. زماني که از روی خوشحالی وافر می خواست

آيا رگبار احتمالی مانع از رفتن خواھد شد؟ اگر توده ھای ابرھا به ھم نزديک شوند، در آن باال باال ھا،

چون کوھی جلوی ديد ستاره قطبی را نخواھند گرفت؟

آنان سراسر روز را با کار پر درد سر در پنبه زار کشتزار گذراندند. نه آفتابی بود و نه نسیمی. وقتی که

نزديک غروب، سر و کله لستر ھمراه با آقای روس پیدا شد، موقع شروع توزين پنبه بود. اين يکی ھم

چون اولین روز ورودش، ساکت بود و لباس ساده و فروتنانه ای پوشیده بود. ساک شکاری اش لبالب پر

از پرنده بود.

باحالتی بشاش گفت: «آقای سیم، آ...! باز ھم شما! روز بسیار خوبی داشتم. منطقه وسیع شما

مملو از پرندگان و آن ھم از انواع ناياب و زيبا است.»

سیم نگاه تحقیرآمیزی به غارت جمع آوری شده انداخت. ژولیلی به لستر نگاه کرد. لستر محتاطانه،

سرش را سه بار تکان داد.

عازم بودند! حتی اگر ببارد و حتی اگر ابرھا جلوی ستارگان را بگیرند، آنان می روند!

ژولیلی سرش را بلند کرد و چون شاخ شمشاد راست ايستاد. 

ديگر تمام شد آن زمانی که او در برابر ماسا سیم با ذلت و خواری می ايستاد تا او سبد پنبه ھای به

ھم فشرده را وزن کند.

ديگر تمام شد آن زمانی که لیزا مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار می گرفت و چون يک سگ، در زير

باران لگد ھا مانند کالفی به دور خود می پیچید.

دو دخترک به شیوه سرخ پوستان، يکی پشت سر ديگری به صف، راه باريکه ای را که پنبه زار را به

محل زندگی بردگان وصل می کرد، طی کردند. ساکت و خاموش بودند و افکار مشترک شان، آنان را به

ھم محکم می بست.

با فرارسیدن شب، باد غیر منتظره ای ابرھا را از آسمان ربود. این بادھا درختان کاج را در جا

می چرخانید و زوزه کشان از میان شاخه ھای آن ھا می گذشت و در مزارع دور دست ناپدید می شد.

بردگان غرغرکنان می گفتند: «باختیم! استراحتی را که در اثر بارندگی می توانستیم داشته باشیم، از

دست داديم!»

برای ژولیلی، لیزا، لستر و آدام، اين يک ھديه آسمانی بود. دب اصغر با وفاداری تمام به سان طلوع

خورشید در باالی سرشان بود. ستاره قطبی درخشید.

در حالی که آنان شتاب زده بودند تا زودتر از دیگر ھم اتاقی ھای شان به کلبه برسند، ژولیلی يواشکی

به لیزا گفت: «باد و بوران و باران، ستاره ما را صیقل و پااليش دادند.»

آنان وسايل ناچیز خود را در ساک ھای شان چپاندند و در زير پتوھای کھنه شان پنھان کردند. سپس 

سرشان را روی پارچه ھای ژنده و مندرس گذاشتند و دراز کشیدند.

لیزا زير لب به رفیق خود گفت: «ھنگامی که سر و کله دختران ديگر در جلوی لنگه ھای در پیدا

می شود، تو چشمانت را ببند و خودت را به خواب بزن.»

آن ھا کم حرف می زدند، زيرا روز کاری شان دراز و دردناک بود. ژولیلی دستش را در دست لیزا

گذاشت. جز صدای سکوت شب، صدای ديگری در پیرامون اتاق شان به گوش نمی رسید.

برای ژولیلی بی حرکتی اجباری، کار سختی بود. بی قرار بود. پاھايش بی صبرانه در ھم می پیچیدند

و بازوانش می خواستند به طور غیر ارادی بلند شوند. زماني که از روی خوشحالی وافر می خواست



ناخودآگاه بانگ برآورد: «برويم، لیزا، برويم»، دندان ھايش را به ھم قفل کرد تا صدايی از دھانش بیرون

نیايد.

وقتی که فریاد پرنده سه بار شنیده شد، ژولیلی داشت چرت می زد.

دختران کوچک به آرامی سرشان را بلند کردند، از زير پتوھای شان در آمدند و بی سر و صدا از در بیرون

رفتند. لستر در پیش درختان سرو منتظرشان بود. دختران به دنبال او از میان راه باريک جنگلی

گذشتند، اما اين بار او گام ھای تندتری برمی داشت و با مار پیچی ھای بیش تری به پیش می رفت و

سر در آوردن از کارھایش مشکل تر شده بود.

ژولیلی علت اين کار را به خوبی می دانست: اگر سگ ھای شکاری مسیر آنان را بو بکشند، با

چرخیدن به دور درختان وقت زيادی را تلف خواھند کرد. ماسا روس در آن جا بود. او لباس کامالً

قشنگی پوشیده و از ھر لحاظ عالی بود.

با وجود اعتماد به نفس کاملی که ماسا روس داشت، لیزا می پنداشت که او به جرم کمک به فراریان،

در معرض خطر بزرگ اعدام قرار دارد. سینه پھن و چھارشانه و سیمای با وقارش، متناسب با متانت و

تنومندی او بود.

آدام ھم، آن جا بود. روی زمین نشسته بود. به روباھی می مانست که چھار دست و پای خودش را

برای پرش، جمع و جور و آماده کرده باشد. بن در ھیچ کجا ديده نمی شد.

ناخودآگاه بانگ برآورد: «برويم، لیزا، برويم»، دندان ھايش را به ھم قفل کرد تا صدايی از دھانش بیرون

نیايد.

وقتی که فریاد پرنده سه بار شنیده شد، ژولیلی داشت چرت می زد.

دختران کوچک به آرامی سرشان را بلند کردند، از زير پتوھای شان در آمدند و بی سر و صدا از در بیرون

رفتند. لستر در پیش درختان سرو منتظرشان بود. دختران به دنبال او از میان راه باريک جنگلی

گذشتند، اما اين بار او گام ھای تندتری برمی داشت و با مار پیچی ھای بیش تری به پیش می رفت و

سر در آوردن از کارھایش مشکل تر شده بود.

ژولیلی علت اين کار را به خوبی می دانست: اگر سگ ھای شکاری مسیر آنان را بو بکشند، با

چرخیدن به دور درختان وقت زيادی را تلف خواھند کرد. ماسا روس در آن جا بود. او لباس کامالً

قشنگی پوشیده و از ھر لحاظ عالی بود.

با وجود اعتماد به نفس کاملی که ماسا روس داشت، لیزا می پنداشت که او به جرم کمک به فراریان،

در معرض خطر بزرگ اعدام قرار دارد. سینه پھن و چھارشانه و سیمای با وقارش، متناسب با متانت و

تنومندی او بود.

آدام ھم، آن جا بود. روی زمین نشسته بود. به روباھی می مانست که چھار دست و پای خودش را

برای پرش، جمع و جور و آماده کرده باشد. بن در ھیچ کجا ديده نمی شد.



راھنمای آنان، ھمه را به دور خود گرد آورد. لحن صدايش بیش تر از دفعه پیش توام با مھر و محبت بود.

با فشردن دست شان گفت: «اين سفر دشوار و پر از موانع، که در آن انسان ھا و حیوانات زندگی تان

را به مخاطره خواھند انداخت، نیاز مبرم به توان بدنی و روانی نادر دارد. ھمه شما دارای اين شرايط

ھستید. شما مراحل مقدماتی را خوب به پايان رسانده اید و دارای دل و جرئت کافی ھستید.»

با اينکه ژولیلی ازحرف ھای او ھیچ نمی فھمید، ولی با اين وجود از بالغت و سخنوری و لحنش 

خوشش می آمد. او تن صدایش را عوض کرد و در حالي که گوش ھايش را برای شنیدن کوچک ترين

صدای ناشناس شبانه تیز کرده و چشمانش را به درختانی که آن جا را به حلقه خود در آورده بودند،

دوخته بود، چنان به آرامی شروع به حرف زدن کرد که فقط آن ھا می توانستند، بشنوند:

«در نیمه ھای شب، ھنگامی که ھمه در خوابند، شما خواھید رفت. يک عدد ساعت به لستر داده ام.

او لحظه حرکت را عالمت خواھد داد. وعده ديدار، در باتالق. پای برھنه از جاھای کم عمق راه برويد.

بدين طريق رد بوی خودتان را از مسیر پاک خواھید کرد.» او لحظه ای حرف ھايش را قطع کرد تا گوش

کند. دوباره ادامه داد: «شما امشب رودخانه می سی سی پی را ادامه می دھید و به سوی شمال

صعود خواھید کرد. رودخانه پاھای تان را و ستاره قطبی چشمانتان را راھنمايی خواھند کرد.»

او شتابی به شیوه گفتارش داد. ماه در آسمان به نقطه اوجش رسیده بود.

ـ در تمام اتفاقات، باھم باشید. لستر شما را راھنمايی خواھد کرد. به وی اعتماد کنید. اطالعات کافی

به او داده ام. شب ھا راه می روید و روزھا می خوابید. وقتی از مرز تنسی گذشتید، مرا در آنجا

خواھید یافت. وانمود کنید که مرا نمی شناسید و از ديدن ظاھر جديد من تعجب نکنید. ريشم را از ته

راھنمای آنان، ھمه را به دور خود گرد آورد. لحن صدايش بیش تر از دفعه پیش توام با مھر و محبت بود.

با فشردن دست شان گفت: «اين سفر دشوار و پر از موانع، که در آن انسان ھا و حیوانات زندگی تان

را به مخاطره خواھند انداخت، نیاز مبرم به توان بدنی و روانی نادر دارد. ھمه شما دارای اين شرايط

ھستید. شما مراحل مقدماتی را خوب به پايان رسانده اید و دارای دل و جرئت کافی ھستید.»

با اينکه ژولیلی ازحرف ھای او ھیچ نمی فھمید، ولی با اين وجود از بالغت و سخنوری و لحنش 

خوشش می آمد. او تن صدایش را عوض کرد و در حالي که گوش ھايش را برای شنیدن کوچک ترين

صدای ناشناس شبانه تیز کرده و چشمانش را به درختانی که آن جا را به حلقه خود در آورده بودند،

دوخته بود، چنان به آرامی شروع به حرف زدن کرد که فقط آن ھا می توانستند، بشنوند:

«در نیمه ھای شب، ھنگامی که ھمه در خوابند، شما خواھید رفت. يک عدد ساعت به لستر داده ام.

او لحظه حرکت را عالمت خواھد داد. وعده ديدار، در باتالق. پای برھنه از جاھای کم عمق راه برويد.

بدين طريق رد بوی خودتان را از مسیر پاک خواھید کرد.» او لحظه ای حرف ھايش را قطع کرد تا گوش

کند. دوباره ادامه داد: «شما امشب رودخانه می سی سی پی را ادامه می دھید و به سوی شمال

صعود خواھید کرد. رودخانه پاھای تان را و ستاره قطبی چشمانتان را راھنمايی خواھند کرد.»

او شتابی به شیوه گفتارش داد. ماه در آسمان به نقطه اوجش رسیده بود.

ـ در تمام اتفاقات، باھم باشید. لستر شما را راھنمايی خواھد کرد. به وی اعتماد کنید. اطالعات کافی

به او داده ام. شب ھا راه می روید و روزھا می خوابید. وقتی از مرز تنسی گذشتید، مرا در آنجا

خواھید یافت. وانمود کنید که مرا نمی شناسید و از ديدن ظاھر جديد من تعجب نکنید. ريشم را از ته



خواھم زد. او حرف ھايش را تمام کرد و به طرف ھرکدام دو اسکناس يک دالری، يک چاقو،

کمی گوشت سرد و نان دراز کرد. به لیزا و ژولیلی، نفری يک شلوار و پیراھن داد.

ـ وقتی که از باتالق گذشتید، لباس ھای تان راعوض کنید. لباس ھای کھنه تان را در مرداب بیاندازيد تا

روی آب شناور باشند. ھرکس آن ھا را ببیند، فکر خواھد کرد که غرق شده ايد. لستر برای بريدن

موھای تان قیچی دارد.

او دست يکايک آنان را به گرمی در میان دستان خود فشرد.

ـ اکنون بايد به خانه بزرگ برگردم. فردا برای ماموريت ديگری در ناحیه می  سی  سی  پی به

"کلمبوس" می روم. پیروز باشید!

او از میان جنگل کامالً تاريک گذشت و به سرعت دور شد.

ژولیلی به نمايندگی از طرف ھمه گفت: «ماسا روس آدم خیلی خوبی است.»

ھنگامی که صدای پای او ديگر به گوش نمی رسید، ژولیلی، لیزا و آدام به طرف لستر برگشتند.

لستر دستور داد: آن چه که او به شما داد در کوله ھای تان قايم کنید و کوله ھا را در پشت خود قرار

دھید.» حرف ھایش ھیچ نشانی از ھیجان نداشت، اما ژولیلی می ديد که ترس در چشمان

پرحرارتش برق می زند.

او به ساعتی گرد و صاف که در گودی کف دستش بود، نگاھی انداخت. وقت رفتن بود.

امشب ھیچ کسی به دنبال ما نخواھد گشت. بايد تا حد ممکن از این جا دور شويم.

ژولیلی، لیزا را برانداز کرد. ھنوز کله و بدن خمیده اش حاکی از درد و آثار شکنجه در پشت کمرش بود.

ژولیلی قاطعانه گفت: «در کنار او راه خواھم رفت. ما پیمان بسته ايم به ھم ديگر کمک کنیم.

لستر گفت: «آدام، تو در حال حاضر نفر آخر باش.»

بدين ترتیب، آنان راه افتادند. در ابتدا زمین نرم و خشک بود، اما کمی بعد، بوی رطوبت احساس

می شد. بوته ھای کوچک مرداب، ساق پاھای آنان را شالق می زد.

پاھای شان در گلی چسبان و عمیق فرو می رفت. ژولیلی با دستی، شاخه ای از یک درخت بید را

گرفته بود تا تعادل خودش را حفظ کند و با دستی ديگر، بازوی دخترک ضعیف الجثه را گرفته بود تا  او

بتواند بھتر و راحت تر رد شود.

وجود مھتاب در آن جا، یک اقبال بود! شاخه ھای خشک و تنه ھای بزرگ سروھای برآمده از آب را

روشن می کرد. ژولیلی دوبار تکان خوردن الک پشت ھایی را در زير پاھايش حس کرد.

ژولیلی يواشکی به لیزا گفت: «امیدوارم که امشب تمساح ھای خطرناک و مارھای آبی به خواب

عمیقی فرو رفته باشند.»

لیزا در جوابش گفت: «فکرت را برای اين جور چیز ھا خراب نکن. فراموش نکن که سگ ھا نخواھند

توانست ما را در آب بو بکشند.» باالخره زمین دوباره سفت و سپس خشک شد. 

لیزا و ژولیلی لباس ھای پسرانه خود را پوشیدند و گونی ھای کنفی را که لباس ھای خودشان، در آب

ساکن مرداب انداختند.

لستر با شتاب زيادی موھای آنان را کوتاه کرد. 

آنان وقت شوخی و خنده برای تغییر قیافه شان نداشتند. لستر بی قرار بود. از دور صدای جريان آب

رودخانه می سی سی پی شنیده می شد. ھیچ کدام از آنان تا آن زمان رودخانه ای به این بزرگی و

خواھم زد. او حرف ھايش را تمام کرد و به طرف ھرکدام دو اسکناس يک دالری، يک چاقو،

کمی گوشت سرد و نان دراز کرد. به لیزا و ژولیلی، نفری يک شلوار و پیراھن داد.

ـ وقتی که از باتالق گذشتید، لباس ھای تان راعوض کنید. لباس ھای کھنه تان را در مرداب بیاندازيد تا

روی آب شناور باشند. ھرکس آن ھا را ببیند، فکر خواھد کرد که غرق شده ايد. لستر برای بريدن

موھای تان قیچی دارد.

او دست يکايک آنان را به گرمی در میان دستان خود فشرد.

ـ اکنون بايد به خانه بزرگ برگردم. فردا برای ماموريت ديگری در ناحیه می  سی  سی  پی به

"کلمبوس" می روم. پیروز باشید!

او از میان جنگل کامالً تاريک گذشت و به سرعت دور شد.

ژولیلی به نمايندگی از طرف ھمه گفت: «ماسا روس آدم خیلی خوبی است.»

ھنگامی که صدای پای او ديگر به گوش نمی رسید، ژولیلی، لیزا و آدام به طرف لستر برگشتند.

لستر دستور داد: آن چه که او به شما داد در کوله ھای تان قايم کنید و کوله ھا را در پشت خود قرار

دھید.» حرف ھایش ھیچ نشانی از ھیجان نداشت، اما ژولیلی می ديد که ترس در چشمان

پرحرارتش برق می زند.

او به ساعتی گرد و صاف که در گودی کف دستش بود، نگاھی انداخت. وقت رفتن بود.

امشب ھیچ کسی به دنبال ما نخواھد گشت. بايد تا حد ممکن از این جا دور شويم.

ژولیلی، لیزا را برانداز کرد. ھنوز کله و بدن خمیده اش حاکی از درد و آثار شکنجه در پشت کمرش بود.

ژولیلی قاطعانه گفت: «در کنار او راه خواھم رفت. ما پیمان بسته ايم به ھم ديگر کمک کنیم.

لستر گفت: «آدام، تو در حال حاضر نفر آخر باش.»

بدين ترتیب، آنان راه افتادند. در ابتدا زمین نرم و خشک بود، اما کمی بعد، بوی رطوبت احساس

می شد. بوته ھای کوچک مرداب، ساق پاھای آنان را شالق می زد.

پاھای شان در گلی چسبان و عمیق فرو می رفت. ژولیلی با دستی، شاخه ای از یک درخت بید را

گرفته بود تا تعادل خودش را حفظ کند و با دستی ديگر، بازوی دخترک ضعیف الجثه را گرفته بود تا  او

بتواند بھتر و راحت تر رد شود.

وجود مھتاب در آن جا، یک اقبال بود! شاخه ھای خشک و تنه ھای بزرگ سروھای برآمده از آب را

روشن می کرد. ژولیلی دوبار تکان خوردن الک پشت ھایی را در زير پاھايش حس کرد.

ژولیلی يواشکی به لیزا گفت: «امیدوارم که امشب تمساح ھای خطرناک و مارھای آبی به خواب

عمیقی فرو رفته باشند.»

لیزا در جوابش گفت: «فکرت را برای اين جور چیز ھا خراب نکن. فراموش نکن که سگ ھا نخواھند

توانست ما را در آب بو بکشند.» باالخره زمین دوباره سفت و سپس خشک شد. 

لیزا و ژولیلی لباس ھای پسرانه خود را پوشیدند و گونی ھای کنفی را که لباس ھای خودشان، در آب

ساکن مرداب انداختند.

لستر با شتاب زيادی موھای آنان را کوتاه کرد. 

آنان وقت شوخی و خنده برای تغییر قیافه شان نداشتند. لستر بی قرار بود. از دور صدای جريان آب

رودخانه می سی سی پی شنیده می شد. ھیچ کدام از آنان تا آن زمان رودخانه ای به این بزرگی و



خروشان و توفندگی  نديده بودند. ولی ماسا روس صدای قوی و کوران شديد آب رودخانه را که از

شدت فشار به رنگ قھو ه ای ديده می شد، برای شان توضیح داده بود. او به آنان تأکید کرده بود که

ساحل رودخانه را به سمت شمال باال بروند و از فکر گذر از کوران ھای خشن و تندرھا و تندآب ھا

بپرھیزند. آن ھا در کنار رودخانه شگفت انگیز ايستادند.

يک آب سیاه رنگ تا جایی که چشم کار می کرد، روان بود و اين جا و آن جا در زير مھتاب، گرداب گونه

و غلیان وار، ذرات نقره ای آب را به ھوا پرتاب می کرد.

آدام خم شد و دستش را در آب فرو کرد و با خنده گفت: «گرم و با حال است. گزندی به ما نخواھد

رساند. بادی که در وزش است، بوی ماھی دارد.»

لستر که با حالتی عصبی در ساحل گام برمی داشت و چشمانش به سوی سرچشمه رودخانه بود،

به آدام گفت: «دانستنش خوب است. بعداً فکری درباره                                                                                                                                                                    ماھی ھا خواھیم کرد. برای امشب نان و

گوشت داريم.»

او از میان درختان تنومند و بوته ھای خار و خاشاک می گذشت و مطمئن بود که بقیه در پشت سرش

می آيند. ژولیلی دید که لیزا به تنه درخت بیدی تکیه داده و از درد، قیافه اش در ھم ريخته است.

او گفت که ما به  اندازه يک جو استراحت خواھیم کرد. من و لیزا يک تکه نان خشک می خوریم و از

اين آبی که بوی ماھی می دھد، جرعه ای می نوشیم.

لستر روی کنده درختی منتظر آنان شد. آدام با فرو کردن پاھايش در آب خروشان رودخانه خنک شد.

لیزا چشمانش را بست و آب و نانی را که ژولیلی به وی تعارف کرد، گرفت.

مدت استراحت طول کشید. ژولیلی از جايش برخاست. در حالی که دست لیزا را گرفت تا بلندش کند،

گفت: «ما آماده رفتنیم.»

لستر به آنان گفت: «کمی از ساحل رودخانه دور خواھیم شد. در آن جا انبوه درختان و گیاھان کم تر

است و برای راه رفتن آسان تر است.»

به راه شان ادامه دادند: لستر در سر صف، ژولیلی و لیزا در میان، آدام در پشت سر ھمه، سرودی را با

آھنگ گام ھای خود زير لب زمزمه می کردند.

ديگر امکان توقف نبود. آب پر ھیاھوی می سی سی پی در گوش آنان می سرود و ستاره قطبی در

باالی سرشان می درخشید.

لستر، تنھا زمانی از راه رفتن باز ايستاد که شب روی خاک سیاه، ذوب شد و از گوشه شرق آسمان،

رنگ نارنجی چکه کرد. تنه بسیار عظیم دو درخت بريده کاج، راه را مسدود کرده بود. از زير اين تنه ھا و

شاخه ھای سنگین و در شیارھای ريشه ھای از جا کنده شده، جويباری که کامال نا پیدا بود، با

نغمه ای که قطع نمی شد،

می گذشت.

لستر که از فرط خستگی از پا در آمده بود، دھان دره کنان گفت: «اين ھم جای خواب و خورد و

خوراک.»

بقیه شتابان حرف ھايش را تايید کردند.

خروشان و توفندگی  نديده بودند. ولی ماسا روس صدای قوی و کوران شديد آب رودخانه را که از

شدت فشار به رنگ قھو ه ای ديده می شد، برای شان توضیح داده بود. او به آنان تأکید کرده بود که

ساحل رودخانه را به سمت شمال باال بروند و از فکر گذر از کوران ھای خشن و تندرھا و تندآب ھا

بپرھیزند. آن ھا در کنار رودخانه شگفت انگیز ايستادند.

يک آب سیاه رنگ تا جایی که چشم کار می کرد، روان بود و اين جا و آن جا در زير مھتاب، گرداب گونه

و غلیان وار، ذرات نقره ای آب را به ھوا پرتاب می کرد.

آدام خم شد و دستش را در آب فرو کرد و با خنده گفت: «گرم و با حال است. گزندی به ما نخواھد

رساند. بادی که در وزش است، بوی ماھی دارد.»

لستر که با حالتی عصبی در ساحل گام برمی داشت و چشمانش به سوی سرچشمه رودخانه بود،

به آدام گفت: «دانستنش خوب است. بعداً فکری درباره                                                                                                                                                                    ماھی ھا خواھیم کرد. برای امشب نان و

گوشت داريم.»

او از میان درختان تنومند و بوته ھای خار و خاشاک می گذشت و مطمئن بود که بقیه در پشت سرش

می آيند. ژولیلی دید که لیزا به تنه درخت بیدی تکیه داده و از درد، قیافه اش در ھم ريخته است.

او گفت که ما به  اندازه يک جو استراحت خواھیم کرد. من و لیزا يک تکه نان خشک می خوریم و از

اين آبی که بوی ماھی می دھد، جرعه ای می نوشیم.

لستر روی کنده درختی منتظر آنان شد. آدام با فرو کردن پاھايش در آب خروشان رودخانه خنک شد.

لیزا چشمانش را بست و آب و نانی را که ژولیلی به وی تعارف کرد، گرفت.

مدت استراحت طول کشید. ژولیلی از جايش برخاست. در حالی که دست لیزا را گرفت تا بلندش کند،

گفت: «ما آماده رفتنیم.»

لستر به آنان گفت: «کمی از ساحل رودخانه دور خواھیم شد. در آن جا انبوه درختان و گیاھان کم تر

است و برای راه رفتن آسان تر است.»

به راه شان ادامه دادند: لستر در سر صف، ژولیلی و لیزا در میان، آدام در پشت سر ھمه، سرودی را با

آھنگ گام ھای خود زير لب زمزمه می کردند.

ديگر امکان توقف نبود. آب پر ھیاھوی می سی سی پی در گوش آنان می سرود و ستاره قطبی در

باالی سرشان می درخشید.

لستر، تنھا زمانی از راه رفتن باز ايستاد که شب روی خاک سیاه، ذوب شد و از گوشه شرق آسمان،

رنگ نارنجی چکه کرد. تنه بسیار عظیم دو درخت بريده کاج، راه را مسدود کرده بود. از زير اين تنه ھا و

شاخه ھای سنگین و در شیارھای ريشه ھای از جا کنده شده، جويباری که کامال نا پیدا بود، با

نغمه ای که قطع نمی شد،

می گذشت.

لستر که از فرط خستگی از پا در آمده بود، دھان دره کنان گفت: «اين ھم جای خواب و خورد و

خوراک.»

بقیه شتابان حرف ھايش را تايید کردند.



با اين که مقداری از غذای شان را برای روز بعد نگه داشتند، در عین حال شکمی از عزا در آوردند و

خود را بازسازی کردند. ژولیلی قمقمه اش را يکی يکی، به ھمه داد. آب آن سرد و گوارا و برای ھمه

به اندازه کافی بود.

لستر به لکه صورتی رنگی که با طلوعش در آسمان، پھن تر می  شد، نگاه می کرد. او گفت: «من و

آدام تا باال آمدن خورشید، به نوبت کشیک خواھیم داد. سپس نوبت شما دو تا، ژولیلی و لیزا، خواھد

بود. تا فرا رسیدن شب، شما بايد مواظب باشید و کشیک بدھید.»

لیزا سرش را کمی خم کرده و گفت: «خوشبختانه يک شب استراحت داريم. امیدوارم وقتی که ماسا

سیم متوجه فرار ما می شود و به دنبال ما ھمه جا را زير و رو می کند، از دستش در امان باشیم و

گیرش نیفتیم.»

بقیه ساکت بودند. ژولیلی و لیزا، در بین تنه ھای درختان به پناھگاھی خزيدند و از خستگی مفرط،

بدون رد و بدل کردن کلمه ای خوابیدند.

وقتی که لستر موقع ظھر شانه ژولیلی را تکان می داد، او سراسیمه و ترسان از خواب پريد.

آيا يادش رفته بود بیدار شود و نیمه شب سر قرار برود؟ آيا ماسا سیم در حال نواختن زنگ بیدار باش

مزرعه بود؟ چرا پاھايش تا حد مرگ درد داشت؟

سپس، سیمای زجر کشیده و خسته لستر را ديد و حالش جا آمد. نوبت کشیک او بود و به زودی نوبت

لیزا ھم می شد. آدام سرش را روی علف ھای نرم گذاشته بود و در پای درخت بیدی نه چندان دور از

درختان بريده استراحت می کرد.

ـ ژولیلی، با شنیدن کم ترين صدایی بیدارم کن!

لستر به کمک انگشتان درازش، پلک ھايش را می مالید تا خستگی اش رفع شود.

ژولیلی در جواب گفت: «لستر به من اعتماد کن» و لستر خنديد.

ـ وقتی که خورشید پايین بیايد، غذا خواھیم خورد.

آدام ھمان طوری که قول داده بود، چند تا ماھی گرفت و آن ھا را تر و تمیز و آماده کرد.

ـ اگر برای پختن آن ھا آتش روشن کنیم، کسی خواھد ديد.

لستر با خونسردی به آنان اطمینان داد که ماسا روس به وی توضیح داده تا چه بايد بکنند.

- او به من گفته: بايد آتش را در نقطه ای بایر و دور از درخت ھا روشن کنیم و کشیک بدھیم. اگر

کسی نیامد، بعد غذا را روی زغال داغ بگذاریم. این طوری تا آتش خاموش شود، ماھی پخته است.

ژولیلی نیز خنديد. او در پشت شاخ و برگ ھای خشک و بوته ھای گیاھان، روی فرشی از سوزن ھای

ريخته و خشک کاج، جايی برای خود درست کرد و منتظر شد.

لیزا که در جايی نه چندان دور از وی در حال چرت زدن و استراحت کردن بود، به عروسکی چروکیده

می مانست که دھانش کج و معوج شده باشد.

بدون اين که بیدار شود، دو بار در خواب جیغ کشید.

ژولیلی با خودش گفت: «من قوی ھستم. به جای او نگھبانی خواھم داد. بھتر است که پشت درب و

داغانش التیام پیدا کند.»

پرنده شاد و شنگولی آسمان را شکافت. بر شاخه ای درست در باالی سر ژولیلی نشست و شروع

به خواندن با ترجیع بند دلنشینی کرد. بچه آھويی برای آب خوردن با پاھايی سبک تا لب رودخانه آمد.

با اين که مقداری از غذای شان را برای روز بعد نگه داشتند، در عین حال شکمی از عزا در آوردند و

خود را بازسازی کردند. ژولیلی قمقمه اش را يکی يکی، به ھمه داد. آب آن سرد و گوارا و برای ھمه

به اندازه کافی بود.

لستر به لکه صورتی رنگی که با طلوعش در آسمان، پھن تر می  شد، نگاه می کرد. او گفت: «من و

آدام تا باال آمدن خورشید، به نوبت کشیک خواھیم داد. سپس نوبت شما دو تا، ژولیلی و لیزا، خواھد

بود. تا فرا رسیدن شب، شما بايد مواظب باشید و کشیک بدھید.»

لیزا سرش را کمی خم کرده و گفت: «خوشبختانه يک شب استراحت داريم. امیدوارم وقتی که ماسا

سیم متوجه فرار ما می شود و به دنبال ما ھمه جا را زير و رو می کند، از دستش در امان باشیم و

گیرش نیفتیم.»

بقیه ساکت بودند. ژولیلی و لیزا، در بین تنه ھای درختان به پناھگاھی خزيدند و از خستگی مفرط،

بدون رد و بدل کردن کلمه ای خوابیدند.

وقتی که لستر موقع ظھر شانه ژولیلی را تکان می داد، او سراسیمه و ترسان از خواب پريد.

آيا يادش رفته بود بیدار شود و نیمه شب سر قرار برود؟ آيا ماسا سیم در حال نواختن زنگ بیدار باش

مزرعه بود؟ چرا پاھايش تا حد مرگ درد داشت؟

سپس، سیمای زجر کشیده و خسته لستر را ديد و حالش جا آمد. نوبت کشیک او بود و به زودی نوبت

لیزا ھم می شد. آدام سرش را روی علف ھای نرم گذاشته بود و در پای درخت بیدی نه چندان دور از

درختان بريده استراحت می کرد.

ـ ژولیلی، با شنیدن کم ترين صدایی بیدارم کن!

لستر به کمک انگشتان درازش، پلک ھايش را می مالید تا خستگی اش رفع شود.

ژولیلی در جواب گفت: «لستر به من اعتماد کن» و لستر خنديد.

ـ وقتی که خورشید پايین بیايد، غذا خواھیم خورد.

آدام ھمان طوری که قول داده بود، چند تا ماھی گرفت و آن ھا را تر و تمیز و آماده کرد.

ـ اگر برای پختن آن ھا آتش روشن کنیم، کسی خواھد ديد.

لستر با خونسردی به آنان اطمینان داد که ماسا روس به وی توضیح داده تا چه بايد بکنند.

- او به من گفته: بايد آتش را در نقطه ای بایر و دور از درخت ھا روشن کنیم و کشیک بدھیم. اگر

کسی نیامد، بعد غذا را روی زغال داغ بگذاریم. این طوری تا آتش خاموش شود، ماھی پخته است.

ژولیلی نیز خنديد. او در پشت شاخ و برگ ھای خشک و بوته ھای گیاھان، روی فرشی از سوزن ھای

ريخته و خشک کاج، جايی برای خود درست کرد و منتظر شد.

لیزا که در جايی نه چندان دور از وی در حال چرت زدن و استراحت کردن بود، به عروسکی چروکیده

می مانست که دھانش کج و معوج شده باشد.

بدون اين که بیدار شود، دو بار در خواب جیغ کشید.

ژولیلی با خودش گفت: «من قوی ھستم. به جای او نگھبانی خواھم داد. بھتر است که پشت درب و

داغانش التیام پیدا کند.»

پرنده شاد و شنگولی آسمان را شکافت. بر شاخه ای درست در باالی سر ژولیلی نشست و شروع

به خواندن با ترجیع بند دلنشینی کرد. بچه آھويی برای آب خوردن با پاھايی سبک تا لب رودخانه آمد.



در جايی نشستن و با آرامش کشیک دادن، آن ھم در چنین فضایی، خودش نوعی استراحت بود. اين

لحظات خوش ديری نخواھد پایید. ناگھان بچه آھو سرش را بلند و گوش ھايش را تیز کرد و به میان

درختان گریخت. پرنده بشاش پس از تقلید مخلوطی از صدای چند پرنده، پر زد و رفت.

ژولیلی در جايش يخ زد. ابتدا از دور دست، صدای گنگی به گوش رسید. رفته رفته به طور واضح و

روشن صدای پارس چندين سگ شنیده شد.

سگ ھای شکاری! سگ ھا رد پای آنان و يا بردگان فراری ديگری را بو کشیده بودند. لستر ھم صدای

آن ھا را شنید. او آدام را تکان داد.

ژولیلی لیزا را بیدار کرد.

لستر دستور داد: «ھمه چیز را در ساک ھا بچپانید. شلوارھای تان را بپوشید. برای از بین بردن بوی

خودمان، از میان اين جويبار به سمت شمال می رويم.»

در جايی نشستن و با آرامش کشیک دادن، آن ھم در چنین فضایی، خودش نوعی استراحت بود. اين

لحظات خوش ديری نخواھد پایید. ناگھان بچه آھو سرش را بلند و گوش ھايش را تیز کرد و به میان

درختان گریخت. پرنده بشاش پس از تقلید مخلوطی از صدای چند پرنده، پر زد و رفت.

ژولیلی در جايش يخ زد. ابتدا از دور دست، صدای گنگی به گوش رسید. رفته رفته به طور واضح و

روشن صدای پارس چندين سگ شنیده شد.

سگ ھای شکاری! سگ ھا رد پای آنان و يا بردگان فراری ديگری را بو کشیده بودند. لستر ھم صدای

آن ھا را شنید. او آدام را تکان داد.

ژولیلی لیزا را بیدار کرد.

لستر دستور داد: «ھمه چیز را در ساک ھا بچپانید. شلوارھای تان را بپوشید. برای از بین بردن بوی

خودمان، از میان اين جويبار به سمت شمال می رويم.»



روزھا و شب ھا برای ژولیلی، لیزا، لستر و آدام چون تارھای در ھم بافته شده کابل و يا دم اسب

بی انتھایی در ھم تنیده شده بودند. ھر وقت که صدای پارس سگ ھا را می شنیدند و يا سواره ای را

مشاھده می کردند، در میان گل و الی و آب ھای لجن راه می رفتند. با در آمدن خورشید، با خستگی

طاقت فرسا، در پشت محلی مرطوب و در میان شاخه ھای پر پشت کاج ھا و يا در زير تنه ھای

خشک، از پای می افتادند. لباس ھای شان کثیف و پاره شده بود. پاھای شان پر از تاول و زخم و

بدن شان مملو از جای نیش حشرات بود. آنان ھمیشه گرسنه بودند. اغلب روزھا، چیز دیگری به جز

فندق و گردو برای خوردن پیدا نمی کردند.

زماني که احساس می کردند تحت تعقیب نیستند و وقت کافی دارند، آدام و ژولیلی خرگوش مردابی

و يا ماھی شکار می کردند. لیزا آتش کوچکی به کمک چخماق و شیره آتش افروز گیاھان ویژه،

اھدايِی ماسا روس، روشن می کرد. لستر مسیر حرکت را ترسیم می کرد. او در شب ھای مھتابی و

روشن، آسمان را نگاه می کرد.

اوقات بارانی، خزه ھای روئیده در قسمت شمالی درختان جنگلی و ابرھای موجود، برای جھت  يابی به

وی ياری می رساندند.

در يکی از شب ھا که آنان از ماسا روس حرف می زدند و از عدم حضور او در میانشان احساس

دلتنگی می کردند، ژولیلی پرسید: «چگونه خواھیم دانست که به تنسی رسیده ايم؟»

لستر بالفاصله در جوابش گفت: «من سواد خواندن دارم.»

لیزا نگاه سردی به وی انداخت.

- بردگان حق خواندن و نوشتن ندارند. دروغه، لستر.

او در اندوه عمیقی فرو رفت.

ـ پدرم برای خودش، يک کتاب ابتدايی الفبا با پول حاصل از سیب فروشی خريده بود. تو نمی دانی،

وقتی که اربابش اين موضوع را فھمید، چه کارھا که نکرد!

با اينکه ژولیلي جواب را حدس مي زد، اما پاسخي نداد. لیزا ادامه داد: ماسا ـ ارباب ـ  کتاب را قاپید و

آن را در آتش انداخت. گفت: "سیاھان کودن من، حق تغییر شرايط زندگي خويش و درس خواندن را

ندارند". او بابای مرا در آن جا به درختی بست. پیراھنش را در آورد و پنجاه ضربه شالق به وی زد. مرا

مجبور کرد تا شاھد صحنه شکنجه بابام باشم. از ھمه جایش خون می ريخت. پدرم را دوست داشتم.

لستر با لحنی اعتراضی گفت: «حرف ھایی را که می گویم، من درآوردی و دروغ نیست. من خواندن

بلدم. يکی از نوکران مزرعه  ھانسن، مي توانست بخواند. ماسا ھانسن در جريان بود. او به من خواندن

روزھا و شب ھا برای ژولیلی، لیزا، لستر و آدام چون تارھای در ھم بافته شده کابل و يا دم اسب

بی انتھایی در ھم تنیده شده بودند. ھر وقت که صدای پارس سگ ھا را می شنیدند و يا سواره ای را

مشاھده می کردند، در میان گل و الی و آب ھای لجن راه می رفتند. با در آمدن خورشید، با خستگی

طاقت فرسا، در پشت محلی مرطوب و در میان شاخه ھای پر پشت کاج ھا و يا در زير تنه ھای

خشک، از پای می افتادند. لباس ھای شان کثیف و پاره شده بود. پاھای شان پر از تاول و زخم و

بدن شان مملو از جای نیش حشرات بود. آنان ھمیشه گرسنه بودند. اغلب روزھا، چیز دیگری به جز

فندق و گردو برای خوردن پیدا نمی کردند.

زماني که احساس می کردند تحت تعقیب نیستند و وقت کافی دارند، آدام و ژولیلی خرگوش مردابی

و يا ماھی شکار می کردند. لیزا آتش کوچکی به کمک چخماق و شیره آتش افروز گیاھان ویژه،

اھدايِی ماسا روس، روشن می کرد. لستر مسیر حرکت را ترسیم می کرد. او در شب ھای مھتابی و

روشن، آسمان را نگاه می کرد.

اوقات بارانی، خزه ھای روئیده در قسمت شمالی درختان جنگلی و ابرھای موجود، برای جھت  يابی به

وی ياری می رساندند.

در يکی از شب ھا که آنان از ماسا روس حرف می زدند و از عدم حضور او در میانشان احساس

دلتنگی می کردند، ژولیلی پرسید: «چگونه خواھیم دانست که به تنسی رسیده ايم؟»

لستر بالفاصله در جوابش گفت: «من سواد خواندن دارم.»

لیزا نگاه سردی به وی انداخت.

- بردگان حق خواندن و نوشتن ندارند. دروغه، لستر.

او در اندوه عمیقی فرو رفت.

ـ پدرم برای خودش، يک کتاب ابتدايی الفبا با پول حاصل از سیب فروشی خريده بود. تو نمی دانی،

وقتی که اربابش اين موضوع را فھمید، چه کارھا که نکرد!

با اينکه ژولیلي جواب را حدس مي زد، اما پاسخي نداد. لیزا ادامه داد: ماسا ـ ارباب ـ  کتاب را قاپید و

آن را در آتش انداخت. گفت: "سیاھان کودن من، حق تغییر شرايط زندگي خويش و درس خواندن را

ندارند". او بابای مرا در آن جا به درختی بست. پیراھنش را در آورد و پنجاه ضربه شالق به وی زد. مرا

مجبور کرد تا شاھد صحنه شکنجه بابام باشم. از ھمه جایش خون می ريخت. پدرم را دوست داشتم.

لستر با لحنی اعتراضی گفت: «حرف ھایی را که می گویم، من درآوردی و دروغ نیست. من خواندن

بلدم. يکی از نوکران مزرعه  ھانسن، مي توانست بخواند. ماسا ھانسن در جريان بود. او به من خواندن



را آموخت. اين را ھم ماسا می دانست. او فقط از ما قول گرفت که در اين باره به کسی، حتی به خانم

ھانسن، چیزی نگوییم.

آنان برای چند لحظه، روی کنده درختان بريده شده در ساحل گلی می سی سی پی به استراحت

پرداختند. ماھی ھايی را که قبل از سپیده دم پخته بودند، سرد سرد خوردند.

لستر گفت: «به زودی از مرز تنسی خواھیم گذشت. ماسا روس گفته که در آن حوالی، در نزديکی

رودخانه، تابلويی وجود خواھد داشت. آن را ھم خواھیم ديد. تا شب و شايد ھم تا دو شب منتظر

خواھیم ماند. ماسا روس با درشکه ای از نزديک ترين راه به دنبال مان خواھد آمد. سه بار صدای ھمان

پرنده را می شنویم و بعد او را خواھیم ديد.»

آدام به آرامی، سکوت حاکم را شکسته و گفت: «آمديم و او به آن جا  نیامد؟»

چون او خیلی کم حرف بود، ھر وقت که حرف می زد، بقیه با شش دانگ حواس شان به حرف ھايش

گوش می کردند.

ژولیلی با دلواپسی پرسید: «آدام، چرا اين حرف را می زنی؟»

لستر تصديق کرد که حق با آدام است. ماسا روس می تواند به آنجا نیايد. او قول داده است که اگر

مسئله ای برايش  پیش آمد، يکی  ديگر را به جايش بفرستد.

لیزا آن قدر خمیده شده بود که دو الیه به چشم می خورد. سرش در میان زانوانش قرار داشت و از

خستگی زياد قادر به بلند کردن چشمانش نبود.

او پرسید: «آيا ما بايد به دنبال کسی که ھرگز نديده ايم، راه بیافتیم؟»

آدام بدون اينکه خونسردیش را از دست بدھد، گفت که «ما حرف رمز داريم. ما به مردی که صدای

مخصوص پرنده ای را در بیاورد، خواھیم گفت: "ما ھمه دوست ھستیم". اگر او ھم ھمان جمله را در

جواب گفت، پس خودش است.»

ژولیلی برای خودش  تکرار کرد: «ما ھمه دوست ھستیم.» يقیناً مردی که خودش را دروغکی جا زده

باشد، نخواھد توانست جمله ای را با اين کلمات زيبا بر زبان آورد. او با خودش پیمان بست به ھرکس

که اين جمله را بگويد، اعتماد کند.

لیزا غرغرکنان گفت: «من جز خودش به ھیچ سفید ديگری اعتماد نخواھم کرد.»

در آن شب اجاق ھای ستارگان، با روشنايی زیاد می درخشیدند. آنان در کناره رودخانه، با احتیاط و با

توجه به صداھای موجود در تاريکی، شاالپ و شاالپ آب، غورغور قورباغه ھا و صدای شوم جغد ھا، راه

می رفتند.

ژولیلی برای حمايت بھتر از لیزا، بازويش را در بازوی وی پیچاند. مسافرت طوالنی، او را آبديده و مقاوم

کرده بود. در عوض دوست کوچکش، الغر و ضعیف تر شده بود و توان خود را روز به روز از دست

می داد. امری که باعث نگرانی زياد لستر شده بود.

ژولیلی می توانست پیش بینی کند که لستر به خاطر ھیچ کدام شان روش راه رفتنش را عوض

نخواھد کرد و از سرعتش نخواھد کاست. اگرچه در مقابل شکارچیان برده، از ھم سفرانش با جان و

دل حمايت خواھد کرد، اما ھرگز کند نخواھد شد.

را آموخت. اين را ھم ماسا می دانست. او فقط از ما قول گرفت که در اين باره به کسی، حتی به خانم

ھانسن، چیزی نگوییم.

آنان برای چند لحظه، روی کنده درختان بريده شده در ساحل گلی می سی سی پی به استراحت

پرداختند. ماھی ھايی را که قبل از سپیده دم پخته بودند، سرد سرد خوردند.

لستر گفت: «به زودی از مرز تنسی خواھیم گذشت. ماسا روس گفته که در آن حوالی، در نزديکی

رودخانه، تابلويی وجود خواھد داشت. آن را ھم خواھیم ديد. تا شب و شايد ھم تا دو شب منتظر

خواھیم ماند. ماسا روس با درشکه ای از نزديک ترين راه به دنبال مان خواھد آمد. سه بار صدای ھمان

پرنده را می شنویم و بعد او را خواھیم ديد.»

آدام به آرامی، سکوت حاکم را شکسته و گفت: «آمديم و او به آن جا  نیامد؟»

چون او خیلی کم حرف بود، ھر وقت که حرف می زد، بقیه با شش دانگ حواس شان به حرف ھايش

گوش می کردند.

ژولیلی با دلواپسی پرسید: «آدام، چرا اين حرف را می زنی؟»

لستر تصديق کرد که حق با آدام است. ماسا روس می تواند به آنجا نیايد. او قول داده است که اگر

مسئله ای برايش  پیش آمد، يکی  ديگر را به جايش بفرستد.

لیزا آن قدر خمیده شده بود که دو الیه به چشم می خورد. سرش در میان زانوانش قرار داشت و از

خستگی زياد قادر به بلند کردن چشمانش نبود.
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مخصوص پرنده ای را در بیاورد، خواھیم گفت: "ما ھمه دوست ھستیم". اگر او ھم ھمان جمله را در
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باشد، نخواھد توانست جمله ای را با اين کلمات زيبا بر زبان آورد. او با خودش پیمان بست به ھرکس

که اين جمله را بگويد، اعتماد کند.

لیزا غرغرکنان گفت: «من جز خودش به ھیچ سفید ديگری اعتماد نخواھم کرد.»

در آن شب اجاق ھای ستارگان، با روشنايی زیاد می درخشیدند. آنان در کناره رودخانه، با احتیاط و با

توجه به صداھای موجود در تاريکی، شاالپ و شاالپ آب، غورغور قورباغه ھا و صدای شوم جغد ھا، راه

می رفتند.

ژولیلی برای حمايت بھتر از لیزا، بازويش را در بازوی وی پیچاند. مسافرت طوالنی، او را آبديده و مقاوم

کرده بود. در عوض دوست کوچکش، الغر و ضعیف تر شده بود و توان خود را روز به روز از دست

می داد. امری که باعث نگرانی زياد لستر شده بود.

ژولیلی می توانست پیش بینی کند که لستر به خاطر ھیچ کدام شان روش راه رفتنش را عوض

نخواھد کرد و از سرعتش نخواھد کاست. اگرچه در مقابل شکارچیان برده، از ھم سفرانش با جان و

دل حمايت خواھد کرد، اما ھرگز کند نخواھد شد.



ژولیلی صدای گام ھای سنگین آدام مھربان را در پشت سرش شنید و در مورد اوضاع، به خودش

دلگرمی داد. فکر کرد اگر وضعیت لیزا رو به وخامت بگذارد، دسته جمعی او را خواھند برد. پس با

قدم ھای مطمئن در پشت سر لستر که راه را برایشان ھموار می ساخت، می رفت.

ھنگامی که آنان به تابلويی که در جايی بلند و در نزديکی رودخانه نصب شده بود، رسیدند، ھنوز شب

بود. لستر آن را با صدايی محکم خواند: تنسی.

درست در زير آن توقف کردند. راه بزرگ و پھن، در چندمتری آن جا در میان شاخ و برگ ھا ناپديد

می شد. بدين طريق اگر کسی در تعقیب آنان بود، به سادگی  نمی توانست حضورشان را در آن جا

حدس بزند. دو سواره که چھارنعل می تاختند، از محلی نه چندان دور گذشتند. ھر يک از آن دو، از يک

کناره جاده می تاختند. سايه نیمرخ آن ھا در شب مھتابی برای لحظه ای روی زمین نقش بست.

فردی که قوی ھیکل و تنومند بود شالقی به دست داشت و ديگری اسلحه ای را با خود حمل

می کرد. چھار برده، مانند خرگوش ھايی که در تله افتاده باشند، خود را جمع و جور کرده و بی حرکت

ايستاده بودند. آنقدر صبر کردند تا صدای سم اسب ھا ديگر شنیده نشد. آدام اولین کسی بود که به

خودش آمد.

ـ من مطمئنم که آن مرد گنده چاق به سیم شباھت داشت.

لستر ھم ھمین نظر را داشت.

- می توانست خودش باشد. ديدی چه ناشیانه اسب می راند و شالق را بلند می کرد.

جمع بندی لیزا از اوضاع اين بود که بھتر است مدتی طوالنی در اين جا بمانیم.

ژولیلی صدای ديگری را شنید: «صدای يک درشکه. شايد ماسا روس باشد!»

اگر مرد سواره چاق و گنده، سیم بوده باشد و دوباره برگردد، پرنده شناس را خواھد شناخت. ھمین

فکر به مغز ھر چھار برده خطور کرد ولی از بیان آن پرھیز کردند و کمی  بیش تر روی شاخ و برگ ھای

جنگل به پیش رفتند.

درشکه نزديک تر شده و زير تابلو ايستاد. سکوت حاکم بر شب، توسط سه بار صدای دلنشین پرنده

آشنا، شکسته شد. عالمت رمز درست بود، اما با توجه به حضور سیم در آن حول و حوش،

می بايست بیش تر احتیاط می کردند. ژولیلی دانست که چه بايد کند!

او يواشکی به بقیه گفت: «گوش کنید! اگر آن ھا افرادی از مزرعه ريلی باشند که برای گرفتن ما

آمده اند، لستر و آدام را خواھند شناخت. شايد لیزا را ھم از روی قوز کردنش بشناسند. اما مرا با اين

لباس ھای ژنده و در اين وضعیتی که شبیه به يک پسر سیاه درشت ھستم، نخواھند شناخت. من

به عنوان اولین نفر به پیش آنان می روم.»

لستر مردد ماند و سپس به عالمت تايید سرش را تکان داد.

ژولیلی با حالتی که مثالً در می سی سی پی می خواھد شیرجه رود، نفسش را در سینه حبس

کرد و از جايگاه خود برای کشف حقیقت خارج شد. او تا لبه جاده پیش رفته و پرسید: «تو کی

ھستی؟»

صدايش می لرزيد. او به ھیچ وجه نمی بايست حرف رمز را لو می داد.

درشکه چی جواب داد: «ما ھمه دوست ھستیم.»

ژولیلی صدای گام ھای سنگین آدام مھربان را در پشت سرش شنید و در مورد اوضاع، به خودش

دلگرمی داد. فکر کرد اگر وضعیت لیزا رو به وخامت بگذارد، دسته جمعی او را خواھند برد. پس با

قدم ھای مطمئن در پشت سر لستر که راه را برایشان ھموار می ساخت، می رفت.

ھنگامی که آنان به تابلويی که در جايی بلند و در نزديکی رودخانه نصب شده بود، رسیدند، ھنوز شب

بود. لستر آن را با صدايی محکم خواند: تنسی.

درست در زير آن توقف کردند. راه بزرگ و پھن، در چندمتری آن جا در میان شاخ و برگ ھا ناپديد

می شد. بدين طريق اگر کسی در تعقیب آنان بود، به سادگی  نمی توانست حضورشان را در آن جا

حدس بزند. دو سواره که چھارنعل می تاختند، از محلی نه چندان دور گذشتند. ھر يک از آن دو، از يک

کناره جاده می تاختند. سايه نیمرخ آن ھا در شب مھتابی برای لحظه ای روی زمین نقش بست.

فردی که قوی ھیکل و تنومند بود شالقی به دست داشت و ديگری اسلحه ای را با خود حمل

می کرد. چھار برده، مانند خرگوش ھايی که در تله افتاده باشند، خود را جمع و جور کرده و بی حرکت

ايستاده بودند. آنقدر صبر کردند تا صدای سم اسب ھا ديگر شنیده نشد. آدام اولین کسی بود که به

خودش آمد.

ـ من مطمئنم که آن مرد گنده چاق به سیم شباھت داشت.

لستر ھم ھمین نظر را داشت.

- می توانست خودش باشد. ديدی چه ناشیانه اسب می راند و شالق را بلند می کرد.

جمع بندی لیزا از اوضاع اين بود که بھتر است مدتی طوالنی در اين جا بمانیم.

ژولیلی صدای ديگری را شنید: «صدای يک درشکه. شايد ماسا روس باشد!»

اگر مرد سواره چاق و گنده، سیم بوده باشد و دوباره برگردد، پرنده شناس را خواھد شناخت. ھمین

فکر به مغز ھر چھار برده خطور کرد ولی از بیان آن پرھیز کردند و کمی  بیش تر روی شاخ و برگ ھای

جنگل به پیش رفتند.

درشکه نزديک تر شده و زير تابلو ايستاد. سکوت حاکم بر شب، توسط سه بار صدای دلنشین پرنده

آشنا، شکسته شد. عالمت رمز درست بود، اما با توجه به حضور سیم در آن حول و حوش،

می بايست بیش تر احتیاط می کردند. ژولیلی دانست که چه بايد کند!

او يواشکی به بقیه گفت: «گوش کنید! اگر آن ھا افرادی از مزرعه ريلی باشند که برای گرفتن ما

آمده اند، لستر و آدام را خواھند شناخت. شايد لیزا را ھم از روی قوز کردنش بشناسند. اما مرا با اين

لباس ھای ژنده و در اين وضعیتی که شبیه به يک پسر سیاه درشت ھستم، نخواھند شناخت. من

به عنوان اولین نفر به پیش آنان می روم.»

لستر مردد ماند و سپس به عالمت تايید سرش را تکان داد.

ژولیلی با حالتی که مثالً در می سی سی پی می خواھد شیرجه رود، نفسش را در سینه حبس

کرد و از جايگاه خود برای کشف حقیقت خارج شد. او تا لبه جاده پیش رفته و پرسید: «تو کی

ھستی؟»

صدايش می لرزيد. او به ھیچ وجه نمی بايست حرف رمز را لو می داد.

درشکه چی جواب داد: «ما ھمه دوست ھستیم.»



او ماسا روس نبود، اما حرف رمز را می دانست. لیزا و آدام از جايگاه تاريک خود بیرون آمدند. مرد لگام

اسب را به کناری نھاد و برای بھتر دیدن آنان، از ھمان باالی درشکه ای که نشسته بود، خم شد. او

مردی کوچک و فرز بود. سرش که کامالً در زير يک شاپوی لبه پھن قرار داشت، به زحمت ديده

می شد. لبخندی قسمت پایین صورتش را برق انداخت.

او به سادگی گفت: «شما دوستان آقای روس ھستید. مرد بیچاره در ناحیه می سی سی پی در

کلومبوس زندانی شده است. مردم امیدوارند که ھیچ گزندی به وی نرسد. مرا به جای او

فرستاده اند.»

لیزا با صدای بلندی گفت: « ای وای! امیدوارم که ھر چه زودتر آزاد شود.»

لستر حرفش را قطع کرد و گفت: «ماسا، دو شکارچی بردگان لحظه ای پیش از اين جا گذشتند و به

سمت شمال، باال رفتند. ما فکر می کنیم که از محل ما، از مزرعه  ريلی می آيند.»

ـ پس در حال حاضر، بايد ھر چه زودتر شما را مخفی کنم. در وقتی مناسب صحبت خواھیم کرد.

آن مرد روکش بزرگی که درشکه را پوشانیده بود، تا کرد. در زير چادر اليه کلفتی از علوفه تازه قرار

داشت که به منظور حمل حیوانات در آن جا ريخته شده بود.

او مانند افراد کار کشته دستور داد: «ھمه تان در وسط درشکه، روی کاه ھا  بخزيد. روی شما را با

روکش خواھم پوشاند. اگر کسی مرا نگه داشت، تکان نخوريد. با او صحبت خواھم کرد.»

وقتی حرف می زد، ھم چنان لبخندھایی شیرين، بر لبانش بود.

ژولیلی و لیزا قبل از بقیه باال رفتند و در کنار ھم دراز کشیدند. لستر و آدام ھم به دنبال شان ھمین کار

را کردند. سپس مرد کوچک روکش را کشید. آن جا چنان تاريک شد که چشم، چشم را نمی ديد.

لیزا ناالن گفت: «ديگر تو را نمی بینم.»

ژولیلی جواب نداد. او از حضور رفقايش در کنار خود خوشحال بود، اما دلشوره  زيادی برای درشکه چی

داشت. آيا او از آزادی خواھان ضد نظام برده داری است؟ اگر شکارچیان او را گیر بیاندازند، مانند ماسا

روس، زنداني اش نخواھند کرد؟

لستر امر کرد: «يک کلمه ھم نباشد.»

درشکه طول راه را لک  و لک می کرد. علف ھای درشکه نرم و معطر بودند، اما شکم ژولیلی از

گرسنگی نوای ابوعطا می نواخت. آن شب چیزی برای گذاشتن در الی دندان ھای شان پیدا نکردند.

بی شک مرد کوچک، نان ھمراه خود داشت، اما نمی توانست توقف کند و تکه ای از آن را به آن ھا

بدھد. نرمی علوفه و تکان ھای گھواره ای درشکه آن ھا را به خواب دعوت می کرد. اما گرسنگی،

ژولیلی را بیدار نگه داشته بود. گر چه دست و پاھايش از ساعت ھا پیش، مستقل از ديگر اعضای

بدنش به خواب رفته بودند.

صدای داد و فرياد اسب سوارانی که چھار نعل می تاختند، ھمراه با توقف ناگھانی درشکه، آرامش

چھار فراری را به ھم زد.

لستر زير لب گفت: «حتی اگر روکش ھم برداشته شود، از جایتان تکان نخوريد. اگر ما را پیدا کردند، از

باالی نرده ھای کناره درشکه، پایین بپريد و تا دل جنگل فرار کنید. آن ھا تیراندازی نخواھند کرد. زیرا به

زنده ما نیاز دارند.»

او ماسا روس نبود، اما حرف رمز را می دانست. لیزا و آدام از جايگاه تاريک خود بیرون آمدند. مرد لگام

اسب را به کناری نھاد و برای بھتر دیدن آنان، از ھمان باالی درشکه ای که نشسته بود، خم شد. او

مردی کوچک و فرز بود. سرش که کامالً در زير يک شاپوی لبه پھن قرار داشت، به زحمت ديده

می شد. لبخندی قسمت پایین صورتش را برق انداخت.

او به سادگی گفت: «شما دوستان آقای روس ھستید. مرد بیچاره در ناحیه می سی سی پی در

کلومبوس زندانی شده است. مردم امیدوارند که ھیچ گزندی به وی نرسد. مرا به جای او

فرستاده اند.»

لیزا با صدای بلندی گفت: « ای وای! امیدوارم که ھر چه زودتر آزاد شود.»

لستر حرفش را قطع کرد و گفت: «ماسا، دو شکارچی بردگان لحظه ای پیش از اين جا گذشتند و به

سمت شمال، باال رفتند. ما فکر می کنیم که از محل ما، از مزرعه  ريلی می آيند.»

ـ پس در حال حاضر، بايد ھر چه زودتر شما را مخفی کنم. در وقتی مناسب صحبت خواھیم کرد.

آن مرد روکش بزرگی که درشکه را پوشانیده بود، تا کرد. در زير چادر اليه کلفتی از علوفه تازه قرار

داشت که به منظور حمل حیوانات در آن جا ريخته شده بود.

او مانند افراد کار کشته دستور داد: «ھمه تان در وسط درشکه، روی کاه ھا  بخزيد. روی شما را با

روکش خواھم پوشاند. اگر کسی مرا نگه داشت، تکان نخوريد. با او صحبت خواھم کرد.»

وقتی حرف می زد، ھم چنان لبخندھایی شیرين، بر لبانش بود.

ژولیلی و لیزا قبل از بقیه باال رفتند و در کنار ھم دراز کشیدند. لستر و آدام ھم به دنبال شان ھمین کار

را کردند. سپس مرد کوچک روکش را کشید. آن جا چنان تاريک شد که چشم، چشم را نمی ديد.

لیزا ناالن گفت: «ديگر تو را نمی بینم.»

ژولیلی جواب نداد. او از حضور رفقايش در کنار خود خوشحال بود، اما دلشوره  زيادی برای درشکه چی

داشت. آيا او از آزادی خواھان ضد نظام برده داری است؟ اگر شکارچیان او را گیر بیاندازند، مانند ماسا

روس، زنداني اش نخواھند کرد؟

لستر امر کرد: «يک کلمه ھم نباشد.»

درشکه طول راه را لک  و لک می کرد. علف ھای درشکه نرم و معطر بودند، اما شکم ژولیلی از

گرسنگی نوای ابوعطا می نواخت. آن شب چیزی برای گذاشتن در الی دندان ھای شان پیدا نکردند.

بی شک مرد کوچک، نان ھمراه خود داشت، اما نمی توانست توقف کند و تکه ای از آن را به آن ھا

بدھد. نرمی علوفه و تکان ھای گھواره ای درشکه آن ھا را به خواب دعوت می کرد. اما گرسنگی،

ژولیلی را بیدار نگه داشته بود. گر چه دست و پاھايش از ساعت ھا پیش، مستقل از ديگر اعضای

بدنش به خواب رفته بودند.

صدای داد و فرياد اسب سوارانی که چھار نعل می تاختند، ھمراه با توقف ناگھانی درشکه، آرامش

چھار فراری را به ھم زد.

لستر زير لب گفت: «حتی اگر روکش ھم برداشته شود، از جایتان تکان نخوريد. اگر ما را پیدا کردند، از

باالی نرده ھای کناره درشکه، پایین بپريد و تا دل جنگل فرار کنید. آن ھا تیراندازی نخواھند کرد. زیرا به

زنده ما نیاز دارند.»



ژولیلی و لیزا کامالً ھم ديگر را بغل کردند. صدای خشنی فرياد برآورد: «آھای، ای مرد طرفدار لغو

سیستم برده داری! درشکه ات را در کنار جاده نگھدار. ما دنبال بردگانی می گرديم که از مزرعه ريلی

در رفته اند. به نظر ما، آنان برای رفتن به شمال از اين جا خواھند گذشت.»

اين که صدای آن مرد صدای سیم نبود، ژولیلی را کمی تسکین داد، اما به ھر حال، کامالً پیدا بود که

این مرد از طرف او آمده و به دنبال آن ھا می گردد. صدای میرغضب نزديک می شد.

ـ لعنت شیطان بر ھمه شما طرفداران بردگان، با آن شاپوھای پت و پھن تان باد! دستمال به دستان

سیاھان پست! غیر از اين، نام ديگری بر شما نمی توان گذاشت.

صدای سم ھای دو اسب شنیده می شد. ژولیلی فکر کرد که ھمان دونفری ھستند که چند ساعت

پیش مشاھده کرده بودند.

درشکه چی با صدايی صاف و محکم پرسید: «از جان من، چه می خواھید؟»

- می خواھیم بدانیم که آيا امشب در سر راه خودت، چھار برده نديدی که دو نفرشان مرد و دو نفر

ديگرشان دختر باشند؟

مرد آزادی خواه بدون لحظه ای درنگ جواب داد: «نه. تا به اين جا، در ھیچ کجای مسیر دو مرد و دو

دختر نديدم.»

ژولیلی در لحظه اول فکر کرد که او دروغ می گويد، بعد حالش جا آمد و به خودش گفت، حرفش دروغ

نبود. او دو مرد و دو پسر ديده بود که از جنگل بیرون آمده بودند. فکر می کرد که اين چھار نفر مذکرند

که در صندوق عقبش جای گرفته اند. ماسا روس به قضیه بو برده بود و به ھمین جھت به آنان گفته

بود تا لباس پسرانه بپوشند.

يکی از سواران که داشت عصبی می شد، غرغر کنان گفت: «دزدان ضد برده داری! ھیچ کدام از

حرف ھای تو را باور نمی کنم. آيا قانون جديدی را که چندی پیش کنگره علیه بردگان فراری تصويب

کرد، می دانی؟»

اربابان آن ھا می توانند در ھر کجا که گیرشان بیاورند، چه در شمال و چه در جنوب، دستگیرشان 

کنند.

درشکه چی با تمکین جواب داد: «می دانم که اين قانون ناعادالنه و ظالمانه به تصويب رسیده است.»

شکارچی با اين حرف از کوره در رفت. در حالی که صدايش از شدت عصبانیت مانند زوزه بود، گفت: «تو

ادعا می کنی که این قانون ناعادالنه است؟ بچه ھایی مثل تو را که به فراريان غذا می دھید، بايد در

زندان انداخت و حداقل برای اين کارتان، ھزار دالر جريمه تان کرد.»

ژولیلی می لرزيد. اگر حاال، در اياالت شمالی گیر بیافتند، ديگر چگونه خواھند توانست روزی روزگاری

در روند؟

سوار دوم که تا به حال الل مانده بود، به اولی پیشنھاد کرد که در ھر صورت بار درشکه اين کشاورز را

بازرسی کنیم. روکش بار را کنار بزن!

ژولیلی صدای پائین پريدن درشکه چی را از روی صندلیش شنید.

ـ می بینید که کاه است و برای پسر خاله ام در شھر ھم جوار می برم.

مرد آزاده روحیه خود را نباخت و از يک گوشه درشکه، روکش را به آرامی بلند کرد.

ژولیلی و لیزا کامالً ھم ديگر را بغل کردند. صدای خشنی فرياد برآورد: «آھای، ای مرد طرفدار لغو

سیستم برده داری! درشکه ات را در کنار جاده نگھدار. ما دنبال بردگانی می گرديم که از مزرعه ريلی

در رفته اند. به نظر ما، آنان برای رفتن به شمال از اين جا خواھند گذشت.»

اين که صدای آن مرد صدای سیم نبود، ژولیلی را کمی تسکین داد، اما به ھر حال، کامالً پیدا بود که

این مرد از طرف او آمده و به دنبال آن ھا می گردد. صدای میرغضب نزديک می شد.

ـ لعنت شیطان بر ھمه شما طرفداران بردگان، با آن شاپوھای پت و پھن تان باد! دستمال به دستان

سیاھان پست! غیر از اين، نام ديگری بر شما نمی توان گذاشت.

صدای سم ھای دو اسب شنیده می شد. ژولیلی فکر کرد که ھمان دونفری ھستند که چند ساعت

پیش مشاھده کرده بودند.

درشکه چی با صدايی صاف و محکم پرسید: «از جان من، چه می خواھید؟»

- می خواھیم بدانیم که آيا امشب در سر راه خودت، چھار برده نديدی که دو نفرشان مرد و دو نفر

ديگرشان دختر باشند؟

مرد آزادی خواه بدون لحظه ای درنگ جواب داد: «نه. تا به اين جا، در ھیچ کجای مسیر دو مرد و دو

دختر نديدم.»

ژولیلی در لحظه اول فکر کرد که او دروغ می گويد، بعد حالش جا آمد و به خودش گفت، حرفش دروغ

نبود. او دو مرد و دو پسر ديده بود که از جنگل بیرون آمده بودند. فکر می کرد که اين چھار نفر مذکرند

که در صندوق عقبش جای گرفته اند. ماسا روس به قضیه بو برده بود و به ھمین جھت به آنان گفته

بود تا لباس پسرانه بپوشند.

يکی از سواران که داشت عصبی می شد، غرغر کنان گفت: «دزدان ضد برده داری! ھیچ کدام از

حرف ھای تو را باور نمی کنم. آيا قانون جديدی را که چندی پیش کنگره علیه بردگان فراری تصويب

کرد، می دانی؟»

اربابان آن ھا می توانند در ھر کجا که گیرشان بیاورند، چه در شمال و چه در جنوب، دستگیرشان 

کنند.

درشکه چی با تمکین جواب داد: «می دانم که اين قانون ناعادالنه و ظالمانه به تصويب رسیده است.»

شکارچی با اين حرف از کوره در رفت. در حالی که صدايش از شدت عصبانیت مانند زوزه بود، گفت: «تو

ادعا می کنی که این قانون ناعادالنه است؟ بچه ھایی مثل تو را که به فراريان غذا می دھید، بايد در

زندان انداخت و حداقل برای اين کارتان، ھزار دالر جريمه تان کرد.»

ژولیلی می لرزيد. اگر حاال، در اياالت شمالی گیر بیافتند، ديگر چگونه خواھند توانست روزی روزگاری

در روند؟

سوار دوم که تا به حال الل مانده بود، به اولی پیشنھاد کرد که در ھر صورت بار درشکه اين کشاورز را

بازرسی کنیم. روکش بار را کنار بزن!

ژولیلی صدای پائین پريدن درشکه چی را از روی صندلیش شنید.

ـ می بینید که کاه است و برای پسر خاله ام در شھر ھم جوار می برم.

مرد آزاده روحیه خود را نباخت و از يک گوشه درشکه، روکش را به آرامی بلند کرد.



ژولیلی بازوان لیزا را محکم چسبید. او تکان نخورد، اما چشمانش را باز کرد و از اين که ھنوز شب بود،

احساس خوشحالی کرد.

مرد دوم دید که بار کامالً شامل کاه است: «قبل از اين که آفتاب در بیايد، به رودخانه برگرديم. اين

سیاھان دون صفت، خود را در طی روز پنھان می کنند.»

آنان بدون اين که حرف ديگری بزنند، دور شدند. درشکه چی دوباره روکش را بر سر جای آن گذاشت.

در ضمن اين کار، خم شد و به فراريان که از ترس در زير کاه ھا منجمد شده بودند، گفت: «وقتی که

ھوا روشن شد، در يک انبار خالی توقف می کنیم و چیزی می خوریم.»

ژولیلی بازوان لیزا را محکم چسبید. او تکان نخورد، اما چشمانش را باز کرد و از اين که ھنوز شب بود،

احساس خوشحالی کرد.

مرد دوم دید که بار کامالً شامل کاه است: «قبل از اين که آفتاب در بیايد، به رودخانه برگرديم. اين

سیاھان دون صفت، خود را در طی روز پنھان می کنند.»

آنان بدون اين که حرف ديگری بزنند، دور شدند. درشکه چی دوباره روکش را بر سر جای آن گذاشت.

در ضمن اين کار، خم شد و به فراريان که از ترس در زير کاه ھا منجمد شده بودند، گفت: «وقتی که

ھوا روشن شد، در يک انبار خالی توقف می کنیم و چیزی می خوریم.»



فرا رسیدن سپیده دم، پناھگاه ناشی از تاريکی شب را متالشی کرد.

لیزا به ژولیلی گفت: «اين ارابه  قراضه، چیزی به غیر از يک قفس روی دو تا چرخ نیست.»

درشکه تندتر و تندتر می راند و آنان با کوچک ترين ناھمواری در وضعیت جاده، از چپ به راست و يا از

جلو به عقب پرتاب می شدند. با روشن تر شدن روز، زندگی حالت عادی خود را در آن اطراف باز

می يافت و آن چھار نفر، صدای شیھه اسب ھا و گفتگوھای مردم را می شنیدند. اين نزديکی به

خطر، به ھمان اندازه کاه ھای موجود در کالسکه و به اندازه خشکی گلوھایشان، به آنان احساس

خفگی می داد.

آدام از لبه ارابه زير لبی گفت: «يک لیوان آب می خواھم.»

لستر با عصبانیت و سرزنش کنان گفت: «تشنگی را فراموش کن. صدای پارس سگان را نمی شنوی؟

آن ھا را سر راه ما ول کرده اند. اگر در جايی بلندتر از سطح زمین و در اين درشکه قراضه بی ارزش

نبوديم، در ھمان لحظه اول، پاشنه ھایمان را می جويدند. ژولیلی گوش ھايش را تیز کرد. صدای

وحشتناک پارس سگ ھايی که لستر حرفشان را می زد، از دور شنیده می شد.

درشکه سرعتش را کند کرد و ناگھان از جاده خارج شد. از روی شاخه ھايی که چون شالق روی

نرده ھا ی درشکه می خوردند، می شد حدس زد که وارد راھی باريک و ناھموار شده است.

راننده سريع از صندلی خود پایین چرخ ھای کالسکه شاالپ شاالپی در آب کم عمق کرد و متوقف شد.

پريد. روکش را برداشت و با عجله گفت: «ھرچه زودتر از ال به الی کاه بیرون بیایید و خود را در انبار

مخفی کنید.»

ژولیلی با يک جھش، موھا و صورتش را از ساقه ھای کاه پاک کرد. ھوای آزاد و پاک و شدت خورشید

چنان او را به وجد آورد که نتوانست جلوی خودش را بگیرد و فرِياد زد: «آه لیزا نگاه کن!»

در آن نزديکی جويباری با جریان تند می درخشید.

یک انبار متروکه، در گودالی در میان تاک ھای در ھم و بر ھم و شاخه ھای به ھم پیچیده قرار داشت.

به نظر می رسید که انبار مذکور با آن درھای باز، در انتظار آن ھا بوده است.

لیزا که ھم چنان در میان کاه ھا به حالت چمباتمه نشسته بود، با درد و رنج گفت: «اعضای پیر من، از

ھم جدا نمی شوند.»

ژولیلی خم شد و بدون کوچک ترين تالشی، دوستش را از روی کالسکه بلند کرد. به خودش گفت،من

باید لیزا را حمل کنم. لستر نباید در گیر گوژپشت کوچولو شود. لیزا نباید پیشروی کار آن ھا را کند کند.

ژولیلی خندان گفت: «دارم به اندازه يک اسب قوی می شوم.»

فرا رسیدن سپیده دم، پناھگاه ناشی از تاريکی شب را متالشی کرد.

لیزا به ژولیلی گفت: «اين ارابه  قراضه، چیزی به غیر از يک قفس روی دو تا چرخ نیست.»

درشکه تندتر و تندتر می راند و آنان با کوچک ترين ناھمواری در وضعیت جاده، از چپ به راست و يا از

جلو به عقب پرتاب می شدند. با روشن تر شدن روز، زندگی حالت عادی خود را در آن اطراف باز

می يافت و آن چھار نفر، صدای شیھه اسب ھا و گفتگوھای مردم را می شنیدند. اين نزديکی به

خطر، به ھمان اندازه کاه ھای موجود در کالسکه و به اندازه خشکی گلوھایشان، به آنان احساس

خفگی می داد.

آدام از لبه ارابه زير لبی گفت: «يک لیوان آب می خواھم.»

لستر با عصبانیت و سرزنش کنان گفت: «تشنگی را فراموش کن. صدای پارس سگان را نمی شنوی؟

آن ھا را سر راه ما ول کرده اند. اگر در جايی بلندتر از سطح زمین و در اين درشکه قراضه بی ارزش

نبوديم، در ھمان لحظه اول، پاشنه ھایمان را می جويدند. ژولیلی گوش ھايش را تیز کرد. صدای

وحشتناک پارس سگ ھايی که لستر حرفشان را می زد، از دور شنیده می شد.

درشکه سرعتش را کند کرد و ناگھان از جاده خارج شد. از روی شاخه ھايی که چون شالق روی

نرده ھا ی درشکه می خوردند، می شد حدس زد که وارد راھی باريک و ناھموار شده است.

راننده سريع از صندلی خود پایین چرخ ھای کالسکه شاالپ شاالپی در آب کم عمق کرد و متوقف شد.

پريد. روکش را برداشت و با عجله گفت: «ھرچه زودتر از ال به الی کاه بیرون بیایید و خود را در انبار

مخفی کنید.»

ژولیلی با يک جھش، موھا و صورتش را از ساقه ھای کاه پاک کرد. ھوای آزاد و پاک و شدت خورشید

چنان او را به وجد آورد که نتوانست جلوی خودش را بگیرد و فرِياد زد: «آه لیزا نگاه کن!»

در آن نزديکی جويباری با جریان تند می درخشید.

یک انبار متروکه، در گودالی در میان تاک ھای در ھم و بر ھم و شاخه ھای به ھم پیچیده قرار داشت.

به نظر می رسید که انبار مذکور با آن درھای باز، در انتظار آن ھا بوده است.

لیزا که ھم چنان در میان کاه ھا به حالت چمباتمه نشسته بود، با درد و رنج گفت: «اعضای پیر من، از

ھم جدا نمی شوند.»

ژولیلی خم شد و بدون کوچک ترين تالشی، دوستش را از روی کالسکه بلند کرد. به خودش گفت،من

باید لیزا را حمل کنم. لستر نباید در گیر گوژپشت کوچولو شود. لیزا نباید پیشروی کار آن ھا را کند کند.

ژولیلی خندان گفت: «دارم به اندازه يک اسب قوی می شوم.»



لیزا ناله کنان گفت: «من خودم را چون يک جیرجیرک خشکیده و پالسیده احساس می کنم.»

در کنار جريان آب، آن دو دختر به لستر و آدام پیوستند و ھر چھار نفری به مدت زيادی آب نوشیدند. مرد

کوچک ضد برده داری، به قدری عصبی بود که در ھمان مدت زمان کوتاه انتظار، صدھا قدم، به چپ و

راست برداشت.

او با صدای لطیف خود، ولی با تحکم دستور داد: «وارد انبار شويد. من باید به زودی بروم. اگر شما را

اين جا پیدا کنند، من نمی توانم از شما حمايت کنم.» آن ھا به دنبالش وارد شدند. بوی خوبی

می داد. زمین پوشیده از علوفه تازه درو شده، بود. فردی برای آن ھا پناھگاه درست کرده و مايحتاج

آورده بود.

چک ھمه را در نزديک پنجره ای که باز بود به دور خودش جمع کرد و چیز گردی را روی لبه پنجره

گذاشت: در داخل آن يک سوزن سیاه، مثل قلبی می زد. او سوزن را به آن ھا نشان داد که ھمه اش

به سمت شمال می چرخید(مثل ستاره قطبی).

به کمک چاقوی کوچکش، کادر چوبی قطب نما را قدری به سمت شمال شرقی چرخاند و گفت: «اين

قطب نما را به شما می دھم. مستقیم به سمت شمال نرويد. کار خیلی خطرناکی است. سوزن

قطب نما را آن قدر به طرف شرق ادامه دھید تا به کوه ھای "کومبرلندر" در نزديکی ھای "ناکس ويل"

برسید. در اين رشته کوه ھا، غارھايی برای پناه گرفتن پیدا خواھید کرد. ھم چنین راه ھایی را که

خواھید رفت، مسیرھایی ھستند که توسط سرخ پوستان درست شده اند.»

فراريان با دقت تمام گوش می کردند. مرد کوچک، شاپوی لبه پھن را از روی  چھره اش کنار زد. ژولیلی

وی را که در گودی حدقه اش پنھان بود، برای اولین بار ابروان پرپشت خاکستری و چشمان مھربان

مشاھده کرد.

او برای آن ھا از سلسله کوه ھايی که بايد طی می کردند و ھم چنین از شھرھای مختلفی که بايد

دور می زدند، سخن گفت. شديداً معتقد بود که آنان به کانادا خواھند رسید.

با چنین اراده ای قوت قلب دادن، باعث آرامش آنان می شد. آنان به او نزديک تر شدند. چنان اعتمادی

به او پیدا کردند که در طی مسیر از لحظه اول حرکت، بدين اندازه نبود.

مرد، اشخاصی را که در دورش سر پا ايستاده بودند و به کوچک ترين حرفش دقت داشتند، يکی پس از

ديگری، با مھربانی نگاه کرد.

او با صدای لرزان و سوزناک غیر منتظره ای گفت: «دوست دارم شما را تا مرز کانادا ببرم. برده داری

يک زخم چرکین اجتماعی است.»

یک ساعت گرد جیبی و محکم  را از جیبش در آورد و موقعیت خورشید را در آسمان مشخص کرد. دوباره

حالت عصبی به وی دست داد و خیلی تند گفت: «در کنتاکی، رشته کوه ھا شما را به سمت شھر

"لگزينگ تاون" خواھد برد. از آن به بعد، شب ھا خط سیر راه آھن را ادامه دھید. آن مسیر، دقیقاً به

سمت شمال،  تا "سین سیناتی" شھر "لووی کوفن" در اوھايو می رود. نام اين مرد را فراموش نکنید.

او رئِیس "راه آھن زير زمینی" است.»

ژولیلی از خود پرسید: «راه آھن زير زمینی؟ اين ديگر چه صیغه ای است؟ آيا ھواداران الغای سیستم

برده داری، برای رفتن به کانادا راه زيرزمینی درست کرده اند؟ او بايد حواسش باشد تا اين مسئله را از

"ماسا لووی" بپرسد.»

لیزا ناله کنان گفت: «من خودم را چون يک جیرجیرک خشکیده و پالسیده احساس می کنم.»

در کنار جريان آب، آن دو دختر به لستر و آدام پیوستند و ھر چھار نفری به مدت زيادی آب نوشیدند. مرد

کوچک ضد برده داری، به قدری عصبی بود که در ھمان مدت زمان کوتاه انتظار، صدھا قدم، به چپ و

راست برداشت.

او با صدای لطیف خود، ولی با تحکم دستور داد: «وارد انبار شويد. من باید به زودی بروم. اگر شما را

اين جا پیدا کنند، من نمی توانم از شما حمايت کنم.» آن ھا به دنبالش وارد شدند. بوی خوبی

می داد. زمین پوشیده از علوفه تازه درو شده، بود. فردی برای آن ھا پناھگاه درست کرده و مايحتاج
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به کمک چاقوی کوچکش، کادر چوبی قطب نما را قدری به سمت شمال شرقی چرخاند و گفت: «اين
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قطب نما را آن قدر به طرف شرق ادامه دھید تا به کوه ھای "کومبرلندر" در نزديکی ھای "ناکس ويل"

برسید. در اين رشته کوه ھا، غارھايی برای پناه گرفتن پیدا خواھید کرد. ھم چنین راه ھایی را که

خواھید رفت، مسیرھایی ھستند که توسط سرخ پوستان درست شده اند.»

فراريان با دقت تمام گوش می کردند. مرد کوچک، شاپوی لبه پھن را از روی  چھره اش کنار زد. ژولیلی

وی را که در گودی حدقه اش پنھان بود، برای اولین بار ابروان پرپشت خاکستری و چشمان مھربان
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حالت عصبی به وی دست داد و خیلی تند گفت: «در کنتاکی، رشته کوه ھا شما را به سمت شھر

"لگزينگ تاون" خواھد برد. از آن به بعد، شب ھا خط سیر راه آھن را ادامه دھید. آن مسیر، دقیقاً به

سمت شمال،  تا "سین سیناتی" شھر "لووی کوفن" در اوھايو می رود. نام اين مرد را فراموش نکنید.

او رئِیس "راه آھن زير زمینی" است.»

ژولیلی از خود پرسید: «راه آھن زير زمینی؟ اين ديگر چه صیغه ای است؟ آيا ھواداران الغای سیستم

برده داری، برای رفتن به کانادا راه زيرزمینی درست کرده اند؟ او بايد حواسش باشد تا اين مسئله را از

"ماسا لووی" بپرسد.»



آزاد مرد کوچک، در حالی که به سمت ارابه اش می رفت، گفت: «امیدوارم که کوچک ترین گزندی به

ھیچ کدام تان نرسد.»

چھار برده، رفتن او را تماشا می کردند. او به آنان امیدواری و يک پناھگاه امن داد. کالسکه با  بار کاه

خود، لِکُ لِک کنان، در طول راه باريک و برھوت دور شد.

با دلی تقریباً شاد، بسته ای را که حیات شان وابسته بدان بود، گشودند. شامل نان، پنیر و گوشت

دودی و خشک شده بزغاله بود. يک اشعه آفتاب طاليی با گرمای خود از شیشه شکسته ای برغذا

تابید.

لستر جیره ھمه را پخش کرد و بقیه را در بقچه ای برای روز بعد کنار گذاشت. آنان در داخل انبار برای

باز شدن دست و پای خود، به قدم زدن پرداختند. اين انبار برای يک روز و شب منزلگاه شان بود. دارای

چھار ديواری و یک بام بود و آب زالل خنکی در جلوی درش جريان داشت.

لیزا گفت: «اين نعمت طبیعت است.»

آدام با خوشحالی تمام گفت: «ھیچ سگ شکاری قادر نخواھد بود، مسیر ما را از میان جريان شديد

آب بو بکشد.» او يک سطل قديمی پیدا کرد و آن را سر و ته ساخت و با يک تکه چوب به ضرب زدن

پرداخت. وقتی که آھنگ ترانه ای را زد، ژولیلی شروع به رقصیدن کرد. لیزا بدون کوچک ترين خنده ای،

دستانش را در ھوا تکان می داد و با توجه به وزن آھنگ، آن ھا را به جلو و عقب می برد. لستر در

گوشه ای نشست و غرق در افکارش بود. اما ناراحت به نظر نمی آمد.

آدام سطل را زمین گذاشت و در حالي که به سوی در می رفت، پیشنھاد کرد که قبل از غروب آفتاب،

دو سه تايی ماھی شکار کنند.

لستر به او ملحق شد.

ـ او پیشنھاد کرد که از رودخانه رد شویم و به جايی که درختان زيادی ھست، برویم. در آن جا

ھیچ کس ما را نخواھد ديد.

ـ ژولیلی به سوی آن ھا داد زد و گفت: «بھتر است که از رودخانه رد نشویم.»

آنان که در میان آب و گل به سختی راه می رفتند، صدایش را نشنیدند.

او به خورشید خیره شد که سفره طالیی اش را روی ديوار انبار می گستراند. کاه ھای تازه در زير

پاھای خسته اش نرم بودند. آماده شد تا لباس ھايش را در رودخانه بشوید و در زير آفتاب پھن کند تا

خشک شوند.

دوباره صدای مادر سالی را شنید که وقتی در مزرعه ماسا ھانسن بودند، با صدای آوازگونه اش دستور

می داد: «حتی اگر چیزی به جز لباس ژنده ای نداشته باشی، حداقل بايد آن را تمیز نگه داری.»

مردان رفتند و سکوتی حاکم شد. ژولیلی و لیزا علف ھای بريده را در يک گوشه، روی ھم انباشتند.

خنده کنان به ھمديگر گفتند: «اين ھم تخت خواب ما.» 

آنان تخته ای را پیدا کردند و روی دو تکه چوب گذاشتند و بدین طریق میزی ساختند. با احتیاط خیلی

زياد، بسته آذوقه را در زير میز قرار دادند و دوتايی با ھم شروع به آواز خواندن کردند:

«دارای خانه زيبايی ھستیم

حتی ارباب ھم از آن خوشش خواھد آمد»                                        

آزاد مرد کوچک، در حالی که به سمت ارابه اش می رفت، گفت: «امیدوارم که کوچک ترین گزندی به

ھیچ کدام تان نرسد.»

چھار برده، رفتن او را تماشا می کردند. او به آنان امیدواری و يک پناھگاه امن داد. کالسکه با  بار کاه

خود، لِکُ لِک کنان، در طول راه باريک و برھوت دور شد.

با دلی تقریباً شاد، بسته ای را که حیات شان وابسته بدان بود، گشودند. شامل نان، پنیر و گوشت

دودی و خشک شده بزغاله بود. يک اشعه آفتاب طاليی با گرمای خود از شیشه شکسته ای برغذا

تابید.

لستر جیره ھمه را پخش کرد و بقیه را در بقچه ای برای روز بعد کنار گذاشت. آنان در داخل انبار برای

باز شدن دست و پای خود، به قدم زدن پرداختند. اين انبار برای يک روز و شب منزلگاه شان بود. دارای

چھار ديواری و یک بام بود و آب زالل خنکی در جلوی درش جريان داشت.

لیزا گفت: «اين نعمت طبیعت است.»

آدام با خوشحالی تمام گفت: «ھیچ سگ شکاری قادر نخواھد بود، مسیر ما را از میان جريان شديد

آب بو بکشد.» او يک سطل قديمی پیدا کرد و آن را سر و ته ساخت و با يک تکه چوب به ضرب زدن

پرداخت. وقتی که آھنگ ترانه ای را زد، ژولیلی شروع به رقصیدن کرد. لیزا بدون کوچک ترين خنده ای،

دستانش را در ھوا تکان می داد و با توجه به وزن آھنگ، آن ھا را به جلو و عقب می برد. لستر در

گوشه ای نشست و غرق در افکارش بود. اما ناراحت به نظر نمی آمد.

آدام سطل را زمین گذاشت و در حالي که به سوی در می رفت، پیشنھاد کرد که قبل از غروب آفتاب،

دو سه تايی ماھی شکار کنند.

لستر به او ملحق شد.

ـ او پیشنھاد کرد که از رودخانه رد شویم و به جايی که درختان زيادی ھست، برویم. در آن جا

ھیچ کس ما را نخواھد ديد.

ـ ژولیلی به سوی آن ھا داد زد و گفت: «بھتر است که از رودخانه رد نشویم.»

آنان که در میان آب و گل به سختی راه می رفتند، صدایش را نشنیدند.

او به خورشید خیره شد که سفره طالیی اش را روی ديوار انبار می گستراند. کاه ھای تازه در زير

پاھای خسته اش نرم بودند. آماده شد تا لباس ھايش را در رودخانه بشوید و در زير آفتاب پھن کند تا

خشک شوند.

دوباره صدای مادر سالی را شنید که وقتی در مزرعه ماسا ھانسن بودند، با صدای آوازگونه اش دستور

می داد: «حتی اگر چیزی به جز لباس ژنده ای نداشته باشی، حداقل بايد آن را تمیز نگه داری.»

مردان رفتند و سکوتی حاکم شد. ژولیلی و لیزا علف ھای بريده را در يک گوشه، روی ھم انباشتند.

خنده کنان به ھمديگر گفتند: «اين ھم تخت خواب ما.» 

آنان تخته ای را پیدا کردند و روی دو تکه چوب گذاشتند و بدین طریق میزی ساختند. با احتیاط خیلی

زياد، بسته آذوقه را در زير میز قرار دادند و دوتايی با ھم شروع به آواز خواندن کردند:

«دارای خانه زيبايی ھستیم

حتی ارباب ھم از آن خوشش خواھد آمد»                                        



صدای شدت جريان آب، مانع شنیدن صداھای جاده می شد. فقط صدای پرنده شوخ و شنگ بود که

به گوش می رسید. وزش باد در الی برگ ھا ساکت می شد. خش خش و سر و صدای شاخه ھا در

زير پاھای لستر و آدام، از دور به گوش نمی رسید.

دو دختر وقتی صدای پارس گله ای از سگان شکاری را شنیدند که مستقیماً به سوی انبار دنج  و آرام

سراسر پوشیده از آفتاب می آيند، فکر کردند که خواب می بینند. ژولیلی يک جیغ ماورای بنفش

کشید. او و لیزا پريده، بقچه آذوقه زندگی و جھت نما را قاپیدند. تا مخفی ترين نقطه انبار باال رفتند و در

آن جا با علوفه، خود را استتار کردند. صدای پارس تا لبه رود آمد. صدای پای اسب ھا نیز شنیده

می شد. پرنده خواننده از آن جا پر کشید و رفت و آوازش را ھم با خودش برد. صدای جیغ و داد آدم ھا

و صدای برخورد شالق به بوته ھا و گیاھان، فضا را پر کرده بود.

ژولیلی ھق ھق گريه را سر داد. کمر لیزا بیش تر از قبل خم شد. ابری خورشید را پوشاند.

سگ ھا در آب، اين ور و آن ور می رفتند. سر و صدای شان قاطی صدای کوران آب می شد. مشام

حساس آن ھا، بوی آدام و لستر را می شناخت. آن ھا که با فريادھای خشن خود در ادامه رودخانه

می دويدند، در جلوی دسته ای از درختان ايستادند.

در حالی که اسب ھا در پشت سرشان روان بودند و صاحبان شان زوزه کشان شالق ھای خود را در

ھوا می چرخاندند، خودشان را به جنگل زدند.

آه و ناله ناشی از درد و وحشت، از بوته ھا برمی خاست. ژولیلی و لیزا دست در دست ھم داده و تا

آن جا که ممکن بود خود را به زمین انبار چسبانده بودند. لستر و آدام از درد می نالیدند. سگ ھا واغ 

واغ کنان می گشتند تا کسی را گاز بگیرند.

لیزا ديوانه وار در جايش چون گھواره ای تکان می خورد و ناالن می گفت: «آن ھا را گرفتند.»

ژولیلی احساس می کرد  ھاله سیاھی روی شان کشیده شده و ديگر در تله افتاده اند و ھیچ امیدی

به امکان فرار نیست.

اکنون، سگ ھا در حال ونگ ونگ بودند. آنان شکار خود را يافته بودند. در حالي که بردگان التماس و

ناله و زاری می کردند، شکارچیان با خوشحالی ھرچه بیش تر سر و صدا راه انداخته بودند. صدای

فرياد تازه ای شنیده شد. صدای وحشتناک حاصل از بستن آن دو با يک زنجیر به ھم دیگر بود.

ژولیلی با شدت گريه می کرد. لستر بزرگ بی آن که غرورش را بشکند، دوباره زنجیری را با خودش

می کشید. شخصی به اين نازنینی و خوبی، از درد رگبار ضربات شالق خشمگین، خرد و خمیر

می شد.

لیزا با صدای شديد اللحنی به ژولیلی گفت: «آذوقه ھا و قطب نما و ساک خودت را بردار. صداھا

نزديک تر می شود. آن ھا به اين جا می آيند.»

ژولیلی با يک چشم به ھم زدن، پريد و گنجینه ناچیزشان را جمع کرد. آنان دوتايی، برای يافتن جھت

شرق، عقربه قطب نما را نگاه کردند. سپس میز را به ھم زدند و علف ھا را روی زمین، مثل سابق

پخش و پال کردند و به سوی رودخانه دويدند و در جھت خالف ھیاھو، در میان آب راه رفتند. بعد ھم از

زير درختان پر شاخ و برگ و در میان انبوھی از بوته ھای پرپشت، به موازات "بزرگ راه" به سوی شرق

رفتند. سپس ايستادند.

صدای شدت جريان آب، مانع شنیدن صداھای جاده می شد. فقط صدای پرنده شوخ و شنگ بود که

به گوش می رسید. وزش باد در الی برگ ھا ساکت می شد. خش خش و سر و صدای شاخه ھا در

زير پاھای لستر و آدام، از دور به گوش نمی رسید.

دو دختر وقتی صدای پارس گله ای از سگان شکاری را شنیدند که مستقیماً به سوی انبار دنج  و آرام

سراسر پوشیده از آفتاب می آيند، فکر کردند که خواب می بینند. ژولیلی يک جیغ ماورای بنفش

کشید. او و لیزا پريده، بقچه آذوقه زندگی و جھت نما را قاپیدند. تا مخفی ترين نقطه انبار باال رفتند و در

آن جا با علوفه، خود را استتار کردند. صدای پارس تا لبه رود آمد. صدای پای اسب ھا نیز شنیده

می شد. پرنده خواننده از آن جا پر کشید و رفت و آوازش را ھم با خودش برد. صدای جیغ و داد آدم ھا

و صدای برخورد شالق به بوته ھا و گیاھان، فضا را پر کرده بود.

ژولیلی ھق ھق گريه را سر داد. کمر لیزا بیش تر از قبل خم شد. ابری خورشید را پوشاند.

سگ ھا در آب، اين ور و آن ور می رفتند. سر و صدای شان قاطی صدای کوران آب می شد. مشام

حساس آن ھا، بوی آدام و لستر را می شناخت. آن ھا که با فريادھای خشن خود در ادامه رودخانه

می دويدند، در جلوی دسته ای از درختان ايستادند.

در حالی که اسب ھا در پشت سرشان روان بودند و صاحبان شان زوزه کشان شالق ھای خود را در

ھوا می چرخاندند، خودشان را به جنگل زدند.

آه و ناله ناشی از درد و وحشت، از بوته ھا برمی خاست. ژولیلی و لیزا دست در دست ھم داده و تا

آن جا که ممکن بود خود را به زمین انبار چسبانده بودند. لستر و آدام از درد می نالیدند. سگ ھا واغ 

واغ کنان می گشتند تا کسی را گاز بگیرند.

لیزا ديوانه وار در جايش چون گھواره ای تکان می خورد و ناالن می گفت: «آن ھا را گرفتند.»

ژولیلی احساس می کرد  ھاله سیاھی روی شان کشیده شده و ديگر در تله افتاده اند و ھیچ امیدی

به امکان فرار نیست.

اکنون، سگ ھا در حال ونگ ونگ بودند. آنان شکار خود را يافته بودند. در حالي که بردگان التماس و

ناله و زاری می کردند، شکارچیان با خوشحالی ھرچه بیش تر سر و صدا راه انداخته بودند. صدای

فرياد تازه ای شنیده شد. صدای وحشتناک حاصل از بستن آن دو با يک زنجیر به ھم دیگر بود.

ژولیلی با شدت گريه می کرد. لستر بزرگ بی آن که غرورش را بشکند، دوباره زنجیری را با خودش

می کشید. شخصی به اين نازنینی و خوبی، از درد رگبار ضربات شالق خشمگین، خرد و خمیر

می شد.

لیزا با صدای شديد اللحنی به ژولیلی گفت: «آذوقه ھا و قطب نما و ساک خودت را بردار. صداھا

نزديک تر می شود. آن ھا به اين جا می آيند.»

ژولیلی با يک چشم به ھم زدن، پريد و گنجینه ناچیزشان را جمع کرد. آنان دوتايی، برای يافتن جھت

شرق، عقربه قطب نما را نگاه کردند. سپس میز را به ھم زدند و علف ھا را روی زمین، مثل سابق

پخش و پال کردند و به سوی رودخانه دويدند و در جھت خالف ھیاھو، در میان آب راه رفتند. بعد ھم از

زير درختان پر شاخ و برگ و در میان انبوھی از بوته ھای پرپشت، به موازات "بزرگ راه" به سوی شرق

رفتند. سپس ايستادند.



در پشت بوته ھای پرپشت، لیزا با وضعیتی مردنی و با دندان ھای فشرده بر ھم، یواشکی  و در

گوشی به ژولیلی گفت: «نبايد پنداشت که به اين سادگی ھا از اين جا در خواھیم رفت. اين کار نیاز

به پشتکار ما و به کوھی از شانس دارد تا بتوانیم دو نفری به کانادا برسیم.»

لیزا رو به شمال کرد و مشتش را فشرد: «لستر ھم مثل ما خواھان آزادی است. او  زنجیرھايش را

پاره می کند و آدام را با خودش خواھد کشید.»

در حالي که آن ھا به ھم چسبیده بودند، به صدای زوزه سگ ھا که رفته رفته کم تر می شد، گوش

می کردند.

در پشت بوته ھای پرپشت، لیزا با وضعیتی مردنی و با دندان ھای فشرده بر ھم، یواشکی  و در

گوشی به ژولیلی گفت: «نبايد پنداشت که به اين سادگی ھا از اين جا در خواھیم رفت. اين کار نیاز

به پشتکار ما و به کوھی از شانس دارد تا بتوانیم دو نفری به کانادا برسیم.»

لیزا رو به شمال کرد و مشتش را فشرد: «لستر ھم مثل ما خواھان آزادی است. او  زنجیرھايش را

پاره می کند و آدام را با خودش خواھد کشید.»

در حالي که آن ھا به ھم چسبیده بودند، به صدای زوزه سگ ھا که رفته رفته کم تر می شد، گوش

می کردند.



دختران بعد از فرارسیدن شب، مسافرت شان را به قصد رفتن به سوی شرق، به سمت کوه ھايی که

آن آزاد مرد گفته بود، محتاطانه آغاز کردند.

او آن کوه ھا را رشته کوه ھای "آپاالش" می نامید.

آنان در استفاده از غذای ناچیز خود قناعت می کردند. می بايست آذوقه شان حداقل يک روز بیش تر

دوام می آورد. مشتی از میوه ھای ريز وحشی که در کنار پناھگاه بود، تشنگی شان را خواباند. اين

تنھا لحظه خوش زندگی آن روز پر مشقت بود. روزی که لستر و آدام دستگیر شدند.

بدر ماه که تمامی آسمان را روشن کرده بود، راه ھا و کوره راه ھا را نشان می داد. آنان از ترس اين که

مبادا ظالمان سواره شب قبل برگردند، در بیشه زار و در زير درختان و نھال ھای پرپشت قايم شدند.

خوشبختانه، به کمک مھتاب می توانستند به قطب نما نگاه کنند و موقعیت خود را تشخیص دھند تا

اشتباھی به جايی ديگر نروند. پاھایشان درد می کرد. دست و پای آنان پر از خار و خس شده بود. با

ھمه اين اوضاع و احوال، در اوج ناامیدی، ولی با جان سختی ھر چه تمام، از بیراھه ھایی به پیش

می رفتند که پر از بوته ھای تمشک و ديگر بوته ھای خاردار بود و سنگالخ ھا به سان چاقو،

پاھاي شان را می بريد. در سپیده دم، در کنار جويباری کم عمق اطراق کردند تا سر و روی خود را آب

بزنند و جرعه ای از آن بنوشند و با مقداری گوشت خشک و تکه ای نان بیات از خود پذیرایی کنند.

غذای شان را در سکوت و آرامش خوردند. غذایی که آخرين دارايی شان بود و توانسته بودند

بیش ترین مقدار ممکن را برای خود ذخیره کنند.

ژولیلی که افسرده به نظر می رسید و از پای در آمده بود، گفت: «باید برای تمام روز خود، یک مخفیگاه

خوبی پیدا کنیم.»

او قامت خودش را راست کرد، لیزا را به طرف خودش کشید و دوباره به راه سربااليی و مارپیچ، از میان

صخره ھا و درختان ادامه دادند.

لیزا که مدام نفسش بند می آمد، گفت: «شیب سربااليی تند می شود. ما بايد به رشته کوه ھا

رسیده باشیم.»

آنان در نھایت سرگردانی و با چنگ و دندان از کوه باال می رفتند.

مه صبحگاھی که آن ھا را پوشانده بود، محو شد. در پایین کوه چندتايی خانه کوچک روستايی را

مشاھده کردند. آدم ھا و دام ھا شبیه مورچه بودند.

ژولیلی که شديداً خسته به نظر می رسید و به درختی تکیه داده بود، گفت: «يقیناً این ھا ھمان

کوه ھای معروف مورد نظر ما ھستند.»

او برعکس لیزا، حداقل، می توانست راست بايستد. دلواپس لیزا بود. گفت:

دختران بعد از فرارسیدن شب، مسافرت شان را به قصد رفتن به سوی شرق، به سمت کوه ھايی که

آن آزاد مرد گفته بود، محتاطانه آغاز کردند.

او آن کوه ھا را رشته کوه ھای "آپاالش" می نامید.

آنان در استفاده از غذای ناچیز خود قناعت می کردند. می بايست آذوقه شان حداقل يک روز بیش تر

دوام می آورد. مشتی از میوه ھای ريز وحشی که در کنار پناھگاه بود، تشنگی شان را خواباند. اين

تنھا لحظه خوش زندگی آن روز پر مشقت بود. روزی که لستر و آدام دستگیر شدند.

بدر ماه که تمامی آسمان را روشن کرده بود، راه ھا و کوره راه ھا را نشان می داد. آنان از ترس اين که

مبادا ظالمان سواره شب قبل برگردند، در بیشه زار و در زير درختان و نھال ھای پرپشت قايم شدند.

خوشبختانه، به کمک مھتاب می توانستند به قطب نما نگاه کنند و موقعیت خود را تشخیص دھند تا

اشتباھی به جايی ديگر نروند. پاھایشان درد می کرد. دست و پای آنان پر از خار و خس شده بود. با

ھمه اين اوضاع و احوال، در اوج ناامیدی، ولی با جان سختی ھر چه تمام، از بیراھه ھایی به پیش

می رفتند که پر از بوته ھای تمشک و ديگر بوته ھای خاردار بود و سنگالخ ھا به سان چاقو،

پاھاي شان را می بريد. در سپیده دم، در کنار جويباری کم عمق اطراق کردند تا سر و روی خود را آب

بزنند و جرعه ای از آن بنوشند و با مقداری گوشت خشک و تکه ای نان بیات از خود پذیرایی کنند.

غذای شان را در سکوت و آرامش خوردند. غذایی که آخرين دارايی شان بود و توانسته بودند

بیش ترین مقدار ممکن را برای خود ذخیره کنند.

ژولیلی که افسرده به نظر می رسید و از پای در آمده بود، گفت: «باید برای تمام روز خود، یک مخفیگاه

خوبی پیدا کنیم.»

او قامت خودش را راست کرد، لیزا را به طرف خودش کشید و دوباره به راه سربااليی و مارپیچ، از میان

صخره ھا و درختان ادامه دادند.

لیزا که مدام نفسش بند می آمد، گفت: «شیب سربااليی تند می شود. ما بايد به رشته کوه ھا

رسیده باشیم.»

آنان در نھایت سرگردانی و با چنگ و دندان از کوه باال می رفتند.

مه صبحگاھی که آن ھا را پوشانده بود، محو شد. در پایین کوه چندتايی خانه کوچک روستايی را

مشاھده کردند. آدم ھا و دام ھا شبیه مورچه بودند.

ژولیلی که شديداً خسته به نظر می رسید و به درختی تکیه داده بود، گفت: «يقیناً این ھا ھمان

کوه ھای معروف مورد نظر ما ھستند.»

او برعکس لیزا، حداقل، می توانست راست بايستد. دلواپس لیزا بود. گفت:



«از حاال به بعد، به سمت شمال خواھیم رفت.»  

ھر دو روی جھت نما خیمه زدند. عقربه مغناطیسی مستقیما جلو را نشان می داد.

سنگ بزرگی در وسط راه قرار داشت. سوراخ گشادی، در باال، در برآمدگی کوه قرار داشت.

لیزا با تعجب گفت: «مانند النه مار، چه گرد است!»

- اين يکی از ھمان غارھايی است که راھنمای ما گفته بود.

ژولیلی با زحمت زيادی از شیب تند باال رفت. آنان به داخل سوراخ نگاه کردند.

زمین غار ماسه ای و خشک بود. ديواره ھا و سقفش از صخره ھای محکمی تشکیل شده بودند.

داخل غار شدند. تاريکی بر آنان مستولی شد. به طوری که به ياد روکش کالسکه آن آزادمرد افتادند.

ژولیلی دستانش را جلويش باز کرد. او ديگر انگشتانش را نديد.

او گفت: «ما نزديک دھانه غار خواھیم خوابید.»

آنان به طرف ورودی برگشتند.

ژولیلی که به ديواره صخره ای غار تکیه داده بود و از خستگی زیاد ھالک شده بود، به لیزا گفت: «اول

نوبت توست.»

دخترک نحیف که خسته و کوفته و تمام نیروی بدن پر دردش به تحلیل رفته بود، مانند کالفی به دور

توشه راه شان پیچید.

ژولیلی به روی دوست نگونبخت کوچولویش خم شد. در غیاب لستر، حاال دیگر او بود که در مورد

شناسايی راه تصمیم می گرفت.

لیزا ديگر آنقدر درب و داغون شده بود که حال بلند شدن از جايش را نداشت و پاھايش به دنبالش

نمی آمدند.

درباره مواد خوراکی ھم، این ژولیلی بود که بايد در فکر چاره  می بود.

در اين منطقه کوھستانی و صخره ای، ھیچ اثری از چیزھای خوردنی نبود. تا آن جایی که چشم کار

می کرد، ھمه چیز ساکت بود.

او به اندازه گنجایش شش ھايش بوی عطر سحرگاھی را استشمام کرد و گرسنگی را از ياد برد.

خورشید کم کم از افق خود باال آمده و زمین سرد را داغ کرده بود. خورشید ھم زمان با گرم کردن زمین

سرد زير پاھای ژولیلی، وی را نیز در برگرفت و شلوار نخ نخ شده اش را خشک کرد. او احساس کرد

که در اثر گرمای ھاله ای از نور مطبوع، درحال ذوب شدن است. با بستن چشم ھايش به خواب رفت.

خورشید به وسط آسمان رسیده بود و دختران ھم چنان در خواب بودند. بچه آھویی تا آستانه غار آنان

جلو آمد. با پوزه ظریف و قشنگ خود علف ھا را بو کشید و مردمک ھای خجالتی اش را مانند بالشی

نرم، روی دختران انداخت و بعدش ھم به چاک زد.

کمی از نیمروز گذشته، قرقاولی با بال ھای خاکستری بسیار زيبا، در نزديکی آنان، بر شاخه یک درخت

ساقه بلند نشست. بال ھایش را با برگ ھايی که  غلغلکش می دادند، صاف و براق کرد، سپس

دھانش را گشود و آوازی سر داد که طنینش در آن جا پیچید.

لیزا و ژولیلی در جای خود، تکانی خوردند. اين آواز، می سی سی پی را به يادشان می آورد. «پگاه

است، وقت پنبه چینی است. من مستقیم می روم ...»

«از حاال به بعد، به سمت شمال خواھیم رفت.»  

ھر دو روی جھت نما خیمه زدند. عقربه مغناطیسی مستقیما جلو را نشان می داد.

سنگ بزرگی در وسط راه قرار داشت. سوراخ گشادی، در باال، در برآمدگی کوه قرار داشت.

لیزا با تعجب گفت: «مانند النه مار، چه گرد است!»
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کمی از نیمروز گذشته، قرقاولی با بال ھای خاکستری بسیار زيبا، در نزديکی آنان، بر شاخه یک درخت

ساقه بلند نشست. بال ھایش را با برگ ھايی که  غلغلکش می دادند، صاف و براق کرد، سپس

دھانش را گشود و آوازی سر داد که طنینش در آن جا پیچید.
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است، وقت پنبه چینی است. من مستقیم می روم ...»



لیزا در اين افکار بود که سرش به ديواره سنگی صخره اصابت کرد و در اثر شدت درد از جایش پرید و

بلند شد. به زحمت بلند شد. تمام استخوان ھايش درد می کردند. وقتی متوجه شد که ژولیلی در

کنارش است و مخفیگاه شان، تنھا از طرف یک پرنده و یک بچه آھو کشف شده است، نفس راحتی

کشیده و گفت: «به نظرم حاال نوبت کشیک دادن من است.»

ژولیلی که سوگند خورده بود تمام تالش خود را برای خنثی کردن اقدامات شکارچیان به کار ببرد، با

شرمندگی از ترک پست خود و با احساس نوعی خیانت، گفت: «اعتراف می کنم که من ھم

خوابیدم.»

لیزا قبل از این که کامالً از پای در آیند، ساک آذوقه را برداشت و آن را سر و ته کرد. خرده ھای نان که

بزرگ تر از تخم يک پرنده نبودند، به ھمراه چند تکه نان کوچک، از آن افتادند. ريزه ھای نان را بین خود

قسمت کردند.

ژولیلی چشمه ای را پیدا کرد و قمقمه اش را از آب خنک پر کرد. او نان را زير دندان ھايش مزمزه کرد.

بدون اين که موفق شود معده اش را آرام سازد، جرعه بزرگی از آب نوشید.

می بايست چیز ديگری برای خوردن پیدا می کردند. وگر نه، چگونه خواھند توانست در سراسر شب،

به باالی کوه صعود کنند؟

ژولیلی در اطراف دھانه غار به دنبال میوه ھای وحشی، مانند توت و تمشک و يا حتی ريشه ھایی

برای جويدن گشت. ھیچی نیافت.

او گفت: «لیزا، اگر می خواھیم راه برويم، بايد تجديد قوا کنیم.»

لیزا با صدايی مصمم در جواب گفت: «ما نمی توانیم در اين جا بمانیم. می میريم.»

او به دره نگاه می کرد. از دودکش خانه ھای پراکنده دھقانان دود بلند می شد. آن ھا آشپزی

می کردند.

در مقابل دختران، قله ھای کوه آپاالش از کوچک به بزرگ، سر به فلک کشیده بودند. راه آزادی از آنجا

می گذشت. می بايست از شیب ھای تند بگذرند و از راه ھايی که سرخ پوستان درست کرده بودند و

آدم از ديدن شان سرگیجه می گرفت و از ترس زھره ترک می شد، دوباره پایین می آمدند.

آنان احتماالً با چیزھايی روبه رو خواھند شد که برای آدم ھای دشت جنوب کامالً بیگانه و نا آشنا

ھستند: گیاھان کاشته شده، حیوانات، درختان، جريان آب.

ژولیلی دوستش را ديدی زد. نگاھی ھم به مزارع و خانه ھایی انداخت که در ته دره قرار داشتند.

ـ لیزا چاره ديگری نداريم. بايد راه مان را به جلو ادامه دھیم. وقتی که شب شد، پایین می رویم و با

پولی که ماسا روس به ما داده، از آن ھا چیزی خوردنی می خريم.

او دستی به چند دالر چروکیده در ته ساکش زد تا ببیند آیا ھنوز در آن جا ھستند یا خیر. لیزا تصديق

کرد: «آری، اين کار را بايد بکنیم.»

آنان مدت زيادی در جايی ساکت نشستند. چه چیز ديگری داشتند تا به اين حرف ھا اضافه کنند؟ با

جمع و جور کردن بار و بنه ناچیز خود و قطب نما، شروع به پائین آمدن از کمره سخت کوه کردند. راه

باريکه ای را که در پیش گرفته بودند، آنان را به محوطه ای باز و روشن برد. دورادور این محل را

نھال ھای پرپشت و در ھم و بر ھم و چند درخت بزرگ کاج گرفته بودند. در وسط آن جا، کلبه چوبی
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گردی که محکم و گرم بود، قرار داشت. کسی در آن زندگی می کرد. زیرا دودی دوار و مارپیچ از لوله

بخاری اش به ھوا برمی خاست.

ژولیلی يکی از اسکناس ھای يک دالری را در دستش فشرد و نفس عمیقی کشید و گفت: «من بايد

به آن جا بروم.»

او موھايش را صاف کرد. در طی سفرشان، نخستین بار بود که به ظاھرش می رسید. موھايش که

بلند شده بودند، ژولیده و کثیف بودند.

ـ لیزا، تو اين جا بمان! کسی چه می داند، شايد الزم باشد به سرعت خودمان را از مھلکه نجات

دھیم.

لیزا ھیچ کلمه ای بر لب نیاورد، اما در حالي که پاھای الغرش را می مالید، با کله اش رضايت داد.

ژولیلی با علم به اين که اگر مسئله ای پیش بیاید، نبايد لحظه ای مکث کند، با چشمانی دوخته بر در

کلبه، قدم به پیش گذاشت. دوباره پایین آمد. ھر چه بیش تر نزديک می شد، ھمان قدر بیش تر بوی

سیب زمینی سرخ شده را استنشاق می کرد و گرسنگی اش ھم، ھمان قدر بیش تر می شد.

باالخره نتوانست تاب بیاورد، به طرف در دويد و محکم کوبید.

جوابی نشنید. کمی بعد لنگه پنجره ای باز شد. زنی سفیدپوست، الغر و عبوس، ژولیلی را از سر تا پا

با تحقیر ورانداز کرد. او تفنگی را به سوی نوجوان نشانه رفته بود. از قیافه اش ترس و وحشت

می باريد. او شبیه کلبه اش بود: قوی و محکم. یک پیراھن سالم کلفت و بی ھیچ سوراخی به تن

داشت.

آشپزخانه اش چنان بوی خوبی می داد که ژولیلی احتیاط را از دست داد. در حین نشان دادن پولش،

سعی کرد نگاھی از باالی تفنگ به کلبه بیاندازد تا ببیند در آن جا چه خبر است.

او گفت: «من پول دارم. می خواھم يک چیز خوردنی، ھر چه که شد، از شما بخرم.»

زن از جايش تکان نخورد. لبانش به زحمت گشوده شد و از میان شان يک صدای تودماغی شروع به

پرتاب کلماتی کرد که شبیه به گلوله ھای تفنگش بود.

ـ سیاه لعنتی، از اين جا برو گم شو!

صدایش در آن فضای باز، پژواک یافت و در سکوت جنگل پخش شد.

ـ تو پول ديگران را دزديدی و برای نجات خود دست به فرار زده ای.

او بدون این که بتواند کوچکترین ترسی در ژولیلی ایجاد کند، ھم چنان به ونگ ونگ خود ادامه می داد.

ژولیلی پول را در مشتش فشرد.

ـ يا ھر چه زودتر بزن به چاک، يا ماشه را بکشم. نشانه گیری ام حرف نداره.

ژولیلی روی پاشنه ھايش چرخید و دوان دوان رفت. او که سرسام گرفته و خشمگین بود، افتان و

خیزان در بین بوته ھا به دنبال لیزا می گشت.

بازوی الغری، پايش را گرفت.

دخترک ضعیف گفت: «از اين ور بیا. در اين جا يک غار وجود دارد.»

اين بار لیزا راھنما بود. مخفیگاه کوچک بود، اما تنه درختان بريده شده، آنان را در آن جا در امان نگه
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باالخره نتوانست تاب بیاورد، به طرف در دويد و محکم کوبید.

جوابی نشنید. کمی بعد لنگه پنجره ای باز شد. زنی سفیدپوست، الغر و عبوس، ژولیلی را از سر تا پا

با تحقیر ورانداز کرد. او تفنگی را به سوی نوجوان نشانه رفته بود. از قیافه اش ترس و وحشت

می باريد. او شبیه کلبه اش بود: قوی و محکم. یک پیراھن سالم کلفت و بی ھیچ سوراخی به تن

داشت.

آشپزخانه اش چنان بوی خوبی می داد که ژولیلی احتیاط را از دست داد. در حین نشان دادن پولش،

سعی کرد نگاھی از باالی تفنگ به کلبه بیاندازد تا ببیند در آن جا چه خبر است.

او گفت: «من پول دارم. می خواھم يک چیز خوردنی، ھر چه که شد، از شما بخرم.»

زن از جايش تکان نخورد. لبانش به زحمت گشوده شد و از میان شان يک صدای تودماغی شروع به

پرتاب کلماتی کرد که شبیه به گلوله ھای تفنگش بود.

ـ سیاه لعنتی، از اين جا برو گم شو!

صدایش در آن فضای باز، پژواک یافت و در سکوت جنگل پخش شد.

ـ تو پول ديگران را دزديدی و برای نجات خود دست به فرار زده ای.

او بدون این که بتواند کوچکترین ترسی در ژولیلی ایجاد کند، ھم چنان به ونگ ونگ خود ادامه می داد.

ژولیلی پول را در مشتش فشرد.

ـ يا ھر چه زودتر بزن به چاک، يا ماشه را بکشم. نشانه گیری ام حرف نداره.

ژولیلی روی پاشنه ھايش چرخید و دوان دوان رفت. او که سرسام گرفته و خشمگین بود، افتان و

خیزان در بین بوته ھا به دنبال لیزا می گشت.

بازوی الغری، پايش را گرفت.

دخترک ضعیف گفت: «از اين ور بیا. در اين جا يک غار وجود دارد.»

اين بار لیزا راھنما بود. مخفیگاه کوچک بود، اما تنه درختان بريده شده، آنان را در آن جا در امان نگه

می داشت. لرزان و ترسان، خود را به ھم ديگر چسباندند.



لیزا سر انجام به حرف آمد و گفت: «وقتی آن زن تو را نشانه گرفته بود، مانند یک زاغ پیر، بدجنسی از

قیافه اش می باريد.»

ژولیلی خنده کوتاھی کرد و پول را در ته توبره اش جای داد. از اين که توانسته بود جان سالم به در

ببرد و در کنار لیزا باشد، احساس  آرامش می کرد.

خنده کنان گفت: «دوست دارم در کنار تو باشم تا در کنار لوله تفنگ.»

لیزا حال و حوصله خنده و شوخی را نداشت.

ـ ژولیلی، ما بايد يک بار ديگر سعی مان را بکنیم. اين بار نوبت من است.

او به زحمت، خود را از مخفیگاه بیرون کشید. ژولیلی زير بغلش را گرفت و به دنبال راھی گشت که

آنان را به ھمان محوطه برمی گرداند. ھر دوی آنان به خوبی می دانستند که بايد سريعاً چیزی برای

خوردن پیدا کنند. واال بعداً حتی نیروی الزم برای پیدا کردن غذا را ھم  نخواھند داشت.

با گام ھای آرام و سنگین در خالف جھت کلبه به راه افتادند. به يک دشت رسیدند. چند گاو در آن جا

می چريدند. يکی از آن ھا زنگوله بزرگی به گردنش آويزان بود که با ھر حرکتش صدا می کرد.

پستان ھايش از شیر سنگینی می کرد، اما ھیچکدام از دختران در عمرشان گاوی را ندوشیده بودند.

حتی به گاوی نزديک نشده بودند. ژولیلی مزرعه ماسا ھانسن را به ياد آورد که شامگاھان، گله اش

به رديف و به رھبری گاوی که زنگوله ای بر گردن داشت، وارد طويله می شد.

ژولیلی روی سنگی که در پشت چپری از گیاھان، دیده نمی شد، نشست و گفت: «ھمین جا

بايستیم. وقتی که گاوھا  برمی گردند، آن ھا را تعقیب می کنیم.»

لیزا به وی ملحق شد. ژولیلی در حالي که به گاوی در حال چرا نگاه می کرد، گفت: «به نظرم ما ھم

می توانیم چريدن را امتحان کنیم.»

لیزا با حالت اخمو و معترض گفت: «به ھرحال ما ديگر، گاو نیستیم.»

ژولیلی از خنده روده بر شد. چقدر خوب بود که صدای قلپ قلپ و باال و پائین پريدن غذا در ديگی

جوشان را می شنیديم. ترس و ھراسی که در درونش در جوشش و غلیان بود، سراسر بدنش را تا

نوک انگشتانش می سوزاند.

بدون اينکه به چھره غمگین رفیقش نگاھی بیاندازد، گفت: «لیزا، می دانم که بايد به آن جا برويم،

حتی بايد با سفیدپوستان صحبت کرد و تقاضای تکه نانی کرد. آنان پول ما را قبول نخواھند کرد. من

می ترسم.

ـ ما می توانیم ژولیلی. تو قوی ھستی و پشتکار داری. اما من، من ھم خوشبین ھستم.

قدرت... پشتکار... مادر سالی از اين حرف ھا در سبدش، برای فروش زياد داشت. این کلمات در مغز

ژولیلی وول می خوردند. معنای آن ھا روشن بود: خطر را در چند قدمی خود می ديدند، بدون اين که

سر تسلیم فرود آورند. ھمان کاری که لستر می کرد، وقتی زنجیرھا گوشت مچ پایش را زخمی

می کردند. لستر! 

فکر کردن به لستر بی چاره سخت بود.

آن ھا دوباره در بیم و ھراس بودند.

دخترھا در کنار ھم و چسبیده به ھم نشسته و يواشکی از نقشه عملیات بعدی خود با یکدیگر حرف

می زدند. تعقیب و دنبال کردن گاوھا تا خانه صاحبان شان...

لیزا سر انجام به حرف آمد و گفت: «وقتی آن زن تو را نشانه گرفته بود، مانند یک زاغ پیر، بدجنسی از

قیافه اش می باريد.»

ژولیلی خنده کوتاھی کرد و پول را در ته توبره اش جای داد. از اين که توانسته بود جان سالم به در

ببرد و در کنار لیزا باشد، احساس  آرامش می کرد.

خنده کنان گفت: «دوست دارم در کنار تو باشم تا در کنار لوله تفنگ.»

لیزا حال و حوصله خنده و شوخی را نداشت.

ـ ژولیلی، ما بايد يک بار ديگر سعی مان را بکنیم. اين بار نوبت من است.

او به زحمت، خود را از مخفیگاه بیرون کشید. ژولیلی زير بغلش را گرفت و به دنبال راھی گشت که

آنان را به ھمان محوطه برمی گرداند. ھر دوی آنان به خوبی می دانستند که بايد سريعاً چیزی برای

خوردن پیدا کنند. واال بعداً حتی نیروی الزم برای پیدا کردن غذا را ھم  نخواھند داشت.

با گام ھای آرام و سنگین در خالف جھت کلبه به راه افتادند. به يک دشت رسیدند. چند گاو در آن جا

می چريدند. يکی از آن ھا زنگوله بزرگی به گردنش آويزان بود که با ھر حرکتش صدا می کرد.

پستان ھايش از شیر سنگینی می کرد، اما ھیچکدام از دختران در عمرشان گاوی را ندوشیده بودند.

حتی به گاوی نزديک نشده بودند. ژولیلی مزرعه ماسا ھانسن را به ياد آورد که شامگاھان، گله اش

به رديف و به رھبری گاوی که زنگوله ای بر گردن داشت، وارد طويله می شد.

ژولیلی روی سنگی که در پشت چپری از گیاھان، دیده نمی شد، نشست و گفت: «ھمین جا

بايستیم. وقتی که گاوھا  برمی گردند، آن ھا را تعقیب می کنیم.»

لیزا به وی ملحق شد. ژولیلی در حالي که به گاوی در حال چرا نگاه می کرد، گفت: «به نظرم ما ھم

می توانیم چريدن را امتحان کنیم.»

لیزا با حالت اخمو و معترض گفت: «به ھرحال ما ديگر، گاو نیستیم.»

ژولیلی از خنده روده بر شد. چقدر خوب بود که صدای قلپ قلپ و باال و پائین پريدن غذا در ديگی

جوشان را می شنیديم. ترس و ھراسی که در درونش در جوشش و غلیان بود، سراسر بدنش را تا

نوک انگشتانش می سوزاند.

بدون اينکه به چھره غمگین رفیقش نگاھی بیاندازد، گفت: «لیزا، می دانم که بايد به آن جا برويم،

حتی بايد با سفیدپوستان صحبت کرد و تقاضای تکه نانی کرد. آنان پول ما را قبول نخواھند کرد. من

می ترسم.

ـ ما می توانیم ژولیلی. تو قوی ھستی و پشتکار داری. اما من، من ھم خوشبین ھستم.

قدرت... پشتکار... مادر سالی از اين حرف ھا در سبدش، برای فروش زياد داشت. این کلمات در مغز

ژولیلی وول می خوردند. معنای آن ھا روشن بود: خطر را در چند قدمی خود می ديدند، بدون اين که

سر تسلیم فرود آورند. ھمان کاری که لستر می کرد، وقتی زنجیرھا گوشت مچ پایش را زخمی

می کردند. لستر! 

فکر کردن به لستر بی چاره سخت بود.

آن ھا دوباره در بیم و ھراس بودند.

دخترھا در کنار ھم و چسبیده به ھم نشسته و يواشکی از نقشه عملیات بعدی خود با یکدیگر حرف

می زدند. تعقیب و دنبال کردن گاوھا تا خانه صاحبان شان...



اگر اشخاص غذايی به آنان ندھند، شايد از مزارع ذرت بدزدند. اگر يکی از آنان توسط دھقانی دستگیر

شد، آن ديگری از فرصت سیاھی شب استفاده کند و برای نجات و فراری دادنش، دزدکی و با مھارت

وارد خانه آن ھا شود.

صدای آرام کنده شدن علف ھای نرم و معطر در دور و برشان شنیده می شد. زيرا رھبر گاوھا، پوزه

گرمش را در نزديکی سنگی که آن دو رويش نشسته بودند و مشغول نقشه کشی بودند، تکان

می داد. بدون اينکه متوجه شوند، يک مرد بلند قد و الغر سفید پوست در پشت سرشان ظاھر شد.

ديگر برای در رفتن خیلی دیر شده بود.

لیزا بازوی ژولیلی را گرفت و گفت: «امیدوارم که از ھمه گزندھا در امان باشیم.»

ژولیلی برزگر را ديد که او ھم به نوبه خویش، از ديدن آنان وحشت زده شده و ماتش برده است. اين

مرد ھیچ شباھتی به سیم و يا شکارچیان آدم مزرعه ريلی نداشت. مرد خوب و ساده ای به نظر

می آمد. اين را می شد از چشمان آبی مھربان او در زير ابروان بلوندش ديد.

او لبخندی به آنان زد و پرسید: «شما، برده ايد؟»

دختران يخ شان زد. گالش، گردنبند گاو زنگوله دار را گرفت و آن را به دنبال خود در کوره راھی کشید.

به دختران عالمت داد که پشت سرش راه بروند. امری که به نظرشان کامالً طبیعی رسید. در مجموع،

آن که مرد قصد اذيت و آزار آنان را نداشت و دستور دنباله روی از خود را نداد و امر و نھی نمی کرد،با 

ولی با اين وجود، آنان يک حد فاصلی را بین خودشان و او رعايت می کردند. آنان به دور جنگلی از

درختان کاج بزرگ چرخیدند و به دره ای رسیدند که در آن جا تعداد زيادی خانه ھای کوچک و زيبا، از

زمین سر بر آورده بودند.

خانه ھا ھیچ شباھتی به آلونک ھای دلگیر و کھنه بردگان نداشتند. بلکه کلبه ھایی تازه ساز با

باغچه ھايی پوشیده از گل ھايی با رنگ ھای شاد بودند. زنانی با دامن ھای بلند در آن جا مشغول کار

بودند. آنان موھای کم رنگ و تمیزی داشتند که در پشت سرشان به شکل دم اسبی بسته بودند.

بچه ھا با دامن و شلوار می پريدند، می خواندند و با ھم بازی می کردند.

برای ورانداز کردن ژولیلی و لیزا، لحظه ای بازی شان را متوقف کردند و دوباره آن را از سر گرفتند. آنان

به نمايش راه رفتن بردگان در پشت سر کشاورزان دھکده عادت داشتند.

زنی چنان به طرف آن ھا آمد که آدم فکر می کرد در انتظارشان بوده است. او با کلمات عجیب و

غريبی حرف می زد. برزگر برای دختر بچه ھا توضیح داد که ما آلمانی حرف می زنیم.

آنان بعد از او تکرار کردند: آلمانی؟ اين کلمه برای شان گويا نبود. پشت سر آن زن روانه و وارد خانه

کوچک و قشنگی شدند. سقف و کف خانه از تمیزی چنان برق می زدند که ژولیلی با خودش گفت اگر

آن را وارونه و سر و ته کنند، ھیچ تغییری به وجود نخواھد آمد. در وسط آشپزخانه، یک ديگ بزرگ که

دخترھا نظیرش را در زندگی شان ھرگز نديده بودند، ماالمال از آبی کامال تمیز بود که از روی آن بخار

ماليمی بلند می شد.

زن جوان به آنان لبخند زد. با اشاره به شلوار و پیراھن ھای آنان، بدون اين که لباس ھا بتوانند

حواسش را پرت کنند و به اشتباھش بیاندازند، گفت: «ھی، دخترھا!»

او که به زحمت انگلیسی حرف می زد، امر کرد: «شما شستن کرد خود را در تشت و داد بر من

لباس ھای پوره پاره را.»

اگر اشخاص غذايی به آنان ندھند، شايد از مزارع ذرت بدزدند. اگر يکی از آنان توسط دھقانی دستگیر

شد، آن ديگری از فرصت سیاھی شب استفاده کند و برای نجات و فراری دادنش، دزدکی و با مھارت

وارد خانه آن ھا شود.

صدای آرام کنده شدن علف ھای نرم و معطر در دور و برشان شنیده می شد. زيرا رھبر گاوھا، پوزه

گرمش را در نزديکی سنگی که آن دو رويش نشسته بودند و مشغول نقشه کشی بودند، تکان

می داد. بدون اينکه متوجه شوند، يک مرد بلند قد و الغر سفید پوست در پشت سرشان ظاھر شد.

ديگر برای در رفتن خیلی دیر شده بود.

لیزا بازوی ژولیلی را گرفت و گفت: «امیدوارم که از ھمه گزندھا در امان باشیم.»

ژولیلی برزگر را ديد که او ھم به نوبه خویش، از ديدن آنان وحشت زده شده و ماتش برده است. اين

مرد ھیچ شباھتی به سیم و يا شکارچیان آدم مزرعه ريلی نداشت. مرد خوب و ساده ای به نظر

می آمد. اين را می شد از چشمان آبی مھربان او در زير ابروان بلوندش ديد.

او لبخندی به آنان زد و پرسید: «شما، برده ايد؟»

دختران يخ شان زد. گالش، گردنبند گاو زنگوله دار را گرفت و آن را به دنبال خود در کوره راھی کشید.

به دختران عالمت داد که پشت سرش راه بروند. امری که به نظرشان کامالً طبیعی رسید. در مجموع،

آن که مرد قصد اذيت و آزار آنان را نداشت و دستور دنباله روی از خود را نداد و امر و نھی نمی کرد،با 

ولی با اين وجود، آنان يک حد فاصلی را بین خودشان و او رعايت می کردند. آنان به دور جنگلی از

درختان کاج بزرگ چرخیدند و به دره ای رسیدند که در آن جا تعداد زيادی خانه ھای کوچک و زيبا، از

زمین سر بر آورده بودند.

خانه ھا ھیچ شباھتی به آلونک ھای دلگیر و کھنه بردگان نداشتند. بلکه کلبه ھایی تازه ساز با

باغچه ھايی پوشیده از گل ھايی با رنگ ھای شاد بودند. زنانی با دامن ھای بلند در آن جا مشغول کار

بودند. آنان موھای کم رنگ و تمیزی داشتند که در پشت سرشان به شکل دم اسبی بسته بودند.

بچه ھا با دامن و شلوار می پريدند، می خواندند و با ھم بازی می کردند.

برای ورانداز کردن ژولیلی و لیزا، لحظه ای بازی شان را متوقف کردند و دوباره آن را از سر گرفتند. آنان

به نمايش راه رفتن بردگان در پشت سر کشاورزان دھکده عادت داشتند.

زنی چنان به طرف آن ھا آمد که آدم فکر می کرد در انتظارشان بوده است. او با کلمات عجیب و

غريبی حرف می زد. برزگر برای دختر بچه ھا توضیح داد که ما آلمانی حرف می زنیم.

آنان بعد از او تکرار کردند: آلمانی؟ اين کلمه برای شان گويا نبود. پشت سر آن زن روانه و وارد خانه

کوچک و قشنگی شدند. سقف و کف خانه از تمیزی چنان برق می زدند که ژولیلی با خودش گفت اگر

آن را وارونه و سر و ته کنند، ھیچ تغییری به وجود نخواھد آمد. در وسط آشپزخانه، یک ديگ بزرگ که

دخترھا نظیرش را در زندگی شان ھرگز نديده بودند، ماالمال از آبی کامال تمیز بود که از روی آن بخار

ماليمی بلند می شد.

زن جوان به آنان لبخند زد. با اشاره به شلوار و پیراھن ھای آنان، بدون اين که لباس ھا بتوانند

حواسش را پرت کنند و به اشتباھش بیاندازند، گفت: «ھی، دخترھا!»

او که به زحمت انگلیسی حرف می زد، امر کرد: «شما شستن کرد خود را در تشت و داد بر من

لباس ھای پوره پاره را.»



او يک قالب صابون و دو حوله سفید به آن ھا داد و منتظر شد. دخترھای کوچک لباس ھای مندرس و

گلی خود را از تن در آوردند و دستانشان را با احتیاط در آب فرو کردند.

زن خنديد و گفت: «کامال توی تشت برويد و خودتان را کیسه بکشید. موھایتان را ھم بشويید.»

او لباس ھای کھنه دختران را با نوک چوبی برداشت و بیرون رفت.

دو دختر کوچولو،  ھاج و واج به ھم ديگر نگاه می کردند.

لیزا در حالي که به ژولیلی نگاه می کرد، گفت: «تو کثیف ترين موجود روی زمینی که تا به امروز در

عمرم ديده ام. اول تو مرا کیسه می کشی تا بعد من ھم تو را کیسه بکشم؟»

جای زخم ھايی که ياد آور ضربه ھای شالق ھای گذشته بود، در پشت لیزا توی چشم می زد.

ژولیلی چشمش را سريع از روی زخم ھا برگرداند و داخل تشت شد. او به خودش گفت، اولین بار

است که چنین اتفاقی برايش پیش آمده و چقدر دل چسب است. او به آرامی در آب فرو رفت.

لیزا خنده کنان گفت: «خودم را مثل يک مارماھی احساس می کنم که پولک ندارد» و در حالی که با

تمام وزنش در تشت می نشست، چند مشت آب روی ژولیلی پاشید. دخترک ھا سر و صورت و پاھای

خود را کیسه کشیدند. حباب ھای صابون، آبی را که در ابتدا صاف و شفاف و سپس خاکستری و

باالخره قھوه ای شد، پوشانده بودند.

ژولیلی به شوخی گفت: «به آب می سی سی پی کھن می ماند.» آنان قبل از بیرون آمدن از تشت

کامالً خود را خشک کردند. زنان ديگری وارد آشپزخانه شدند. دو تن از آنان تشت را برای خالی کردن

بیرون بردند. يکی ديگر پیراھن ھای آستین بلند تمیزی را از باالی سر دختران تن شان کرد.

نفر چھارمی غذا را که عبارت از لیوان ھای شیر، به اندازه کافی نان بریده، کره تازه و  پنیر بز بود، روی

میز گذاشت. ژولیلی و لیزا روی نیمکت نشسته و خوردند.

زنان با صدای آھسته و به لھجه خود صحبت می کردند. زنی که لباس ھای آنان را برده بود، برگشت و

رو به آن ھا انگشتش را به عنوان اعتراض تکان داد و گفت: «آھسته بخوريد. کمی حاال، کمی بعد از

خواب!»

دختران روی نی ھای بوريايی که بوی خوش علف ھای بريده مراتع گاوھا را می داد، دراز کشیدند. در

دل اين خانه مطبوع و لطیف، آنان ھیچ نیازی به فرار از دست مردان و حیوانات نداشتند.

ژولیلی در فاصله بین دو دھان دره گفت: «پوستم چنان پاکیزه شده که يقیناً برق می زند.»

لیزا پیراھن بلند را روی زانوانش صاف کرد. برای اين که نشان دھد تا چه حد از تمیزی پیراھنش

خوشش می آید، دستانش را در داخل يکديگر چرخانده و بر ھم می مالید. با قیافه ای ناراحت، دو

قطره درشت اشک را که برگونه ھايش جاری شده بود، پاک کرد. به افرادی که دور تا دور او بودند،

گفت: «ھرگز در زندگی ام به اين  اندازه تمیز نبودم.»  

زنی که کمی انگلیسی حرف می زد، تبسمی بر گوشه لبش ديده شد. دست ژولیلی و لیزا را گرفت

و آن ھا را روی حصیر برد. در حالی که آن ھا را ترک می کرد، دستور داد که بخوابند.

خورشید کم کم غروب می کرد. آفتاب از الی دری که باز مانده بود، به داخل می افتاد. یواش يواش

رنگ خاکستری، جايگزين رنگ طاليی و ھوا گرگ و میش شد.

دختران کوچک، تشک ھای بوريايی خود را به ھم نزديک تر کردند و فوری به خواب عمیقی رفتند.

مدتی طوالنی خوابیدند. با سر و صدای بامدادی خانه، از جای پريدند. آنان با لذت روی تشک ھای

او يک قالب صابون و دو حوله سفید به آن ھا داد و منتظر شد. دخترھای کوچک لباس ھای مندرس و

گلی خود را از تن در آوردند و دستانشان را با احتیاط در آب فرو کردند.

زن خنديد و گفت: «کامال توی تشت برويد و خودتان را کیسه بکشید. موھایتان را ھم بشويید.»

او لباس ھای کھنه دختران را با نوک چوبی برداشت و بیرون رفت.

دو دختر کوچولو،  ھاج و واج به ھم ديگر نگاه می کردند.

لیزا در حالي که به ژولیلی نگاه می کرد، گفت: «تو کثیف ترين موجود روی زمینی که تا به امروز در

عمرم ديده ام. اول تو مرا کیسه می کشی تا بعد من ھم تو را کیسه بکشم؟»

جای زخم ھايی که ياد آور ضربه ھای شالق ھای گذشته بود، در پشت لیزا توی چشم می زد.

ژولیلی چشمش را سريع از روی زخم ھا برگرداند و داخل تشت شد. او به خودش گفت، اولین بار

است که چنین اتفاقی برايش پیش آمده و چقدر دل چسب است. او به آرامی در آب فرو رفت.

لیزا خنده کنان گفت: «خودم را مثل يک مارماھی احساس می کنم که پولک ندارد» و در حالی که با

تمام وزنش در تشت می نشست، چند مشت آب روی ژولیلی پاشید. دخترک ھا سر و صورت و پاھای

خود را کیسه کشیدند. حباب ھای صابون، آبی را که در ابتدا صاف و شفاف و سپس خاکستری و

باالخره قھوه ای شد، پوشانده بودند.

ژولیلی به شوخی گفت: «به آب می سی سی پی کھن می ماند.» آنان قبل از بیرون آمدن از تشت

کامالً خود را خشک کردند. زنان ديگری وارد آشپزخانه شدند. دو تن از آنان تشت را برای خالی کردن

بیرون بردند. يکی ديگر پیراھن ھای آستین بلند تمیزی را از باالی سر دختران تن شان کرد.

نفر چھارمی غذا را که عبارت از لیوان ھای شیر، به اندازه کافی نان بریده، کره تازه و  پنیر بز بود، روی

میز گذاشت. ژولیلی و لیزا روی نیمکت نشسته و خوردند.

زنان با صدای آھسته و به لھجه خود صحبت می کردند. زنی که لباس ھای آنان را برده بود، برگشت و

رو به آن ھا انگشتش را به عنوان اعتراض تکان داد و گفت: «آھسته بخوريد. کمی حاال، کمی بعد از

خواب!»

دختران روی نی ھای بوريايی که بوی خوش علف ھای بريده مراتع گاوھا را می داد، دراز کشیدند. در

دل اين خانه مطبوع و لطیف، آنان ھیچ نیازی به فرار از دست مردان و حیوانات نداشتند.

ژولیلی در فاصله بین دو دھان دره گفت: «پوستم چنان پاکیزه شده که يقیناً برق می زند.»

لیزا پیراھن بلند را روی زانوانش صاف کرد. برای اين که نشان دھد تا چه حد از تمیزی پیراھنش

خوشش می آید، دستانش را در داخل يکديگر چرخانده و بر ھم می مالید. با قیافه ای ناراحت، دو

قطره درشت اشک را که برگونه ھايش جاری شده بود، پاک کرد. به افرادی که دور تا دور او بودند،

گفت: «ھرگز در زندگی ام به اين  اندازه تمیز نبودم.»  

زنی که کمی انگلیسی حرف می زد، تبسمی بر گوشه لبش ديده شد. دست ژولیلی و لیزا را گرفت

و آن ھا را روی حصیر برد. در حالی که آن ھا را ترک می کرد، دستور داد که بخوابند.

خورشید کم کم غروب می کرد. آفتاب از الی دری که باز مانده بود، به داخل می افتاد. یواش يواش

رنگ خاکستری، جايگزين رنگ طاليی و ھوا گرگ و میش شد.

دختران کوچک، تشک ھای بوريايی خود را به ھم نزديک تر کردند و فوری به خواب عمیقی رفتند.

مدتی طوالنی خوابیدند. با سر و صدای بامدادی خانه، از جای پريدند. آنان با لذت روی تشک ھای



کاھی تمیزشان دراز کشیدند و با آگاھی به اين که در اين خانه از ھر گزندی در امان ھستند، دوباره

خوابیدند.

سپس لیزا خنده کنان گفت: در اینجا استخوان ھای فرتوت و خسته من، در کنار ھم، آسوده دراز

کشیدند. آن ھا از اين کار کامال خوشنودند.

ژولیلی گفت: «دلم می خواھد آواز بخوانم.» او به آرامی شروع به زمزمه کرد: «می روم به سوی

سرنوشت

می روم به سوی سرنوشت ...»

و به خواندن خود ھم چنان ادامه داد.

در ادامه آواز، لحظه ای پنداشت اين مادر سالی است که آواز می خواند و صدايش از دھان او در

می آيد.

«آه چه کسی در اين راه مرا ھمراھی خواھد کرد؟

می روم به سوی سرنوشت.»

زنان و بچه ھا از خانه ھای شان بیرون آمدند و برای گوش کردن به آواز او، به ھم نزديک شدند.

آن ھا می خنديدند. يکی از زنان که سرش را پایین انداخته بود، زد زير گريه. دو زن وارد شدند.

آنان به زبان آلمانی باھم حرف می زدند. چیزھای خوردنی روی میز چیده شده بود. دختر ھا از نو

خوردند. خانمی که انگلیسی حرف می زد، با شلوار و پیراھن ھای شسته، دوخته و تا شده آنان وارد

اتاق شد.

ژولیلی و لیزا فھمیدند که مھمان نوازی تمام شد. زن لباس ھا را ھمراه با دو بسته مايحتاج اولیه

زندگی به آن ھا داد.

او يواشکی و به سختی گفت: «لباس ھايتان را کرده عوض  و برفت. شکارچیان بردگان ھستند در دره.

صعود کرده  از کوه و شما به سمت شمال رفت.»

دخترھا با عجله لباس ھاي شان را پوشیدند و ساک ھا را روی دوش انداختند.

ژولیلی پرسید: «آيا شما طرفدار لغو سیستم برده داری ھستید؟»

جھت اطالع خود اين سئوال را کرده بود و روی کلمه طول و دراز لغو سیستم برده داری تأکید کرد.

زن گفت: ما طرفدار فرقه مانونیت ھستیم. روستای ما از اين مسائل به دور است: 

"فل شیم"، تنسی.

زماني که باعجله به سوی کوه می رفتند، لیزا به ژولیلی گفت: «پدر من عضو یکی از این فرقه ھا

است.»

يکی از خانم ھای میزبان خانه ھای روشن و کوچک دره سرسبز داد زد:

«پیروز باشید!»

ژولیلی و لیزا نمی دانستند با چه زبانی از خوبی ھا و مھمان نوازی ھای اين خانم سپاسگزاری کنند.

زبان شان قاصر بود. خوبی ھايی که اھالی دھکده فل شیم به آن ھا کردند، به نوعی اثر ستم ھای

ضد بشری علیه بردگان را خنثی می کرد؛ اما برای آن ھا ھم چنان دشوار بود که خوبی ھای زنان و

مردان و بچه ھای سفیدپوستان را در مخیله خود بگنجانند.

کاھی تمیزشان دراز کشیدند و با آگاھی به اين که در اين خانه از ھر گزندی در امان ھستند، دوباره

خوابیدند.

سپس لیزا خنده کنان گفت: در اینجا استخوان ھای فرتوت و خسته من، در کنار ھم، آسوده دراز

کشیدند. آن ھا از اين کار کامال خوشنودند.

ژولیلی گفت: «دلم می خواھد آواز بخوانم.» او به آرامی شروع به زمزمه کرد: «می روم به سوی

سرنوشت

می روم به سوی سرنوشت ...»

و به خواندن خود ھم چنان ادامه داد.

در ادامه آواز، لحظه ای پنداشت اين مادر سالی است که آواز می خواند و صدايش از دھان او در

می آيد.

«آه چه کسی در اين راه مرا ھمراھی خواھد کرد؟

می روم به سوی سرنوشت.»

زنان و بچه ھا از خانه ھای شان بیرون آمدند و برای گوش کردن به آواز او، به ھم نزديک شدند.

آن ھا می خنديدند. يکی از زنان که سرش را پایین انداخته بود، زد زير گريه. دو زن وارد شدند.

آنان به زبان آلمانی باھم حرف می زدند. چیزھای خوردنی روی میز چیده شده بود. دختر ھا از نو

خوردند. خانمی که انگلیسی حرف می زد، با شلوار و پیراھن ھای شسته، دوخته و تا شده آنان وارد
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صعود کرده  از کوه و شما به سمت شمال رفت.»

دخترھا با عجله لباس ھاي شان را پوشیدند و ساک ھا را روی دوش انداختند.

ژولیلی پرسید: «آيا شما طرفدار لغو سیستم برده داری ھستید؟»
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مردان و بچه ھای سفیدپوستان را در مخیله خود بگنجانند.





شکارچیان برده به ھیچ وجه شبانه در کوره راه ھای کوھستانی تردد نمی کردند. ولی با اين حال برای

دختران کوچک، این راه ھا با وجود جانوران، به ھمان اندازه ترسناک بود. زيرا صدای زوزه ھای حیوانات

ناشناس از قله ای به قله ديگر طنین می انداخت. شب در زير انبوه درختان، به قدری تاريک و سیاه بود

که به نظر می رسید ھر چه قدم به پیش می گذارند، راه، رفته رفته باريک و باريک تر می شود.

ھمان طور که لیزا می گفت، راه به نخ ھای تابیده کالف ھای پنبه می ماند.

دو فراری به ھم ديگر چسبیده بودند. لحظه ای رسید که ژولیلی برای جلوگیری از ھالکت خويش در

یک گودال، مجبور شد مانند تارزان و میمون ھا، از شاخ و برگ گیاھان آويزان شود و از روی آن بگذرد.

لیزا ھم از او آويزان بود. آن ھا موفق شدند تا دوباره پای خود را به زمین بگذارند و با کمک ھم ديگر و با

چنگ و دندان از کوه باال روند.

ژولیلی گفت: «اگر درخشش ستاره قطبی در آسمان به عنوان عالمت نشان دھنده راه ما نبود، مدت

زيادی بود که من ديگر ادامه راه را ول کرده بودم ...»

ناگھان باد غیر منتظره ای وزید. شن ھای کوره راه را جابه جا کرد و درختان را برآشفت. با تکان خوردن

شاخه  ھای سرو ھای بلند، ھنگامه ای بر پا شد.

ابری ماه را پوشاند و راه را محو کرد. ھوا مانند ته غار، تاريک و يخبندان شد.

ژولیلی و لیزا از خیر باال رفتن گذشتند و تصمیم گرفتند در زير تنه اولین درختی که دیدند، پناه بگیرند.

باد چون شالق خان ھای مزارع بر آنان فرود می آمد.

ناگھان صدای گوشخراشی مانند شکافته شدن چیزی، در آن نزديکی شنیده شد. سپس يک صدای

کر کننده آمد. درخت بزرگی را صاعقه زد. در اثر اين آذرخش، درخت از ريشه در آمد و عاطل و باطل در

گوشه ای افتاد.

رعد در آسمان می غريد. باران شديد، بسان پرده ای متحرک، گام به گام به آنان نزديکتر می شد. برق

ديگری چشمان  دخترھا را خیره ساخت. اين بار، آن ھا فرصت يافتند تا در آن نزديکی، محل ھمواری را

ببینند که در گوشه ای از آن، صخره ای قرار داشت و در زير برآمدگی اش می شد پناه گرفت.

ژولیلي با صدايی که به صدای توفان و بوران می چربید، گفت: «لیزا ھر چه چوب مي بینی، جمع کن.

آن ھا را در زير اين تخته سنگ روی ھم بچین.»

دونفری مقدار زيادی، شاخه ھای محکم و سنگین را که بتوانند در مقابل باد و باران مقاومت کنند، دور

و بر خود جمع کردند. 
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ژولیلی با صدای بلند گفت: «حاال زير اين صخره را می کنیم.» آن ھا با چنگ خود شروع به کار شدند.

از دستان شان خون می آمد، اما پناھگاه شکل مي گرفت. در آن جا فضای کافی براي جای گرفتن دو

نفر درست شد. آن ھا کیسه ھای شان را جلوی خود گذاشتند.

لیزا در حالی که کف دستش را روی زمین می کشید، گفت: «اينجا خشک است»، اما از سراسر

لباس ھای تازه تا شده شان، آب می چکید.

ھر بار که وزش باد در پناھگاه آن ھا، تنھا شانس زندگی شان، می پیچید، انگار تا استخوان ھای شان

نفوذ می کرد. آن ھا لباس ھای خود را در آوردند و تا آن جایی که نای در بدن داشتند، چالندند و روی

شاخه ھايی که ھنوز خشک مانده بودند، پھن کردند. خودشان را با برگ ھای سوزنی درختان کاج و

ديگر برگ ھای خشک پوشانیدند. سپس با تکه ھای چوب زمین را بیش تر کندند. خود را برای گرم

شدن به ھم ديگر می مالیدند. باالخره ھرطوری بود، خوب و بد، خوابیدند. وقتی بیدار شدند، ديگر

خبری از وزش باد نبود. پرندگان در اطراف شان چه چه می زدند. 

خورشید با رنگ صورتی شرمگین خود، آسمان را روشن کرده بود. دختران کوچک از الی سوراخ 

پناھگاه شان نگاھی به بیرون انداختند. شاخه ھای شکسته و برگ ھای ريخته، زمین را پوشانده

بودند.

ژولیلی در حالي که شاخه ھای باالی سرش را پس می زد، اوضاع را چنین تفسیر کرد: «انگار کسی

با يک قاشق بزرگ سفالی، اين جا را ريش ريش کرده است.»

لیزا در حالی که لباس ھای ژنده خیسش را تکان می داد و در جایی گرم و خشک پھن مي کرد، گفت:

«ھیچ کس برای کشتن بردگان به اين جا نخواھد آمد.»

خورشید در آسمان مرطوب و گرم باال آمد. لباس ھا بخار کردند و در اثر باد، خشک و شق و رق شدند.

دخترک ھا با خوشحالي آن ھا را پوشیدند و از غذايی که زنان سخاوتمند روستای فل شیم براي شان

گذاشته بودند، لقمه ای بلعیدند.

ژولیلی گفت: «می توانیم در طی روز به راه مان ادامه دھیم. دیگر نه راھی ديده می شود و نه از

کسی خبری است.

لیزا گفت: «در ھر صورت، ديگر از راه رفتن شبانه در میان سنگالخ ھا و گیاھان خاردار، جانم به لبم

رسیده است.»

آن ھا تصمیم گرفتند که ھمه اش از جاھای پوشیده از درختان، راه بروند و کوچک ترين خطايی مرتکب 

نشوند تا مبادا لو بروند. آنان مسیرھايی را که می يافتند، با پشتکار و جديت تمام ادامه مي دادند.

حیوانات ريزه میزه از اين طرف و آن طرف راه می گذشتند. اما به نظر می رسید جانوران درنده ای که

زوزه ھای شان در شب شنیده می شد، در روز خود را مخفی می کردند. دخترھای کوچک به صعود

خود بی وقفه ادامه می دادند، مگر گه گاھی که برای رفع تشنگی، در سرچشمه ھای کوھستانی

می ايستادند. عقربه  قطب نمايی که دائماً در دست ژولیلی بود، آنان را رھبری می کرد.

زمین رفته رفته ھموار شد. قله ھای کوه ھا از فاصله دور، تیره و تار ديده می شدند. دخترھا آن شب،

در نزديکي راه خود، با دلواپسی در يک کشتزار ذرت اطراق کردند.
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صبح زود روز بعد، ژولیلی، پیرمرد سیاھی را ديد که در امتداد راه لنگان لنگان، يک گاری دستی را به

دنبال خود می کشید. او فورا از مخفیگاه شان بیرون آمد و تا پیش مرد به جلو رفت. مرد سیاه پوست،

با موھای سپیدش ھیچ ترسی در وی ايجاد نکرد.

او پرسید: «نزديک کدام شھر ھستیم؟»

پیرمرد از جايش پريد. ژولیلي او را غافلگیر کرده بود. او ھزاران بار اين راه را طی کرده بود، بدون اين که

ھرگز يک بچه سیاه کوچک سر راھش سبز شود. گاری خود را نگه داشت و دخترک را از سر تا به پا

ورانداز کرد.

با مھربانی گفت: لگزينگتون، کنتاکی.

سپس يواشکی گفت: «تو، برده؟ تو، نافرمان و فراری؟»

حتی نیازی به جواب ژولیلی نبود. پیرمرد می دانست. او نگاه محتاطانه ای به راه پشت سرش انداخت

که مبادا تحت تعقیب باشد. سپس گاري اش را روی زمین خاکی، ھل داد و دسته ھایش را روی زمین

گذاشت. نصفه ای از يک نان بزرگ را از جیب ھای جلیقه اش در آورد.

او يواشکی گفت: «پسرکم، اين ھم برای تو.»

وقتی برای لحظه ای نگاه فرتوت و عاقالنه خود را به ژولیلی دوخت، چشمانش درخشیدند. سپس با

حالتی تسلیم، به دور دست ھا نگاه کرد و گفت: «اگر جوان بودم، با تو می آمدم!»

دوباره راه را با دقت نگاه کرد و به عنوان پند و اندرز گفت: «پسرم، در بین گیاھان خودت را پنھان کن.

شب ھا، از روی راه آھن به راه خود تا "کوينگتون" ادامه بده. در آن جا يک سیاه پوست آزاد شده

زندگی می کند. نامش "جب براون" است. با قايقش تو را از اوھايو عبور خواھد داد. برای رسیدن به

کانادا، بايد از اوھايو گذشت.»

کلمه کانادا ژولیلی را پراند. اين پیرمرد چگونه آن را می شناسد؟ بدون اين که جرأت سئوال کردن

داشته باشد، نان را از دست او قاپید و از ته قلب از وی تشکر کرد. او متوجه شد که پشت پیرمرد

خمیده تر از پشت لیزاست و لباس ھای فقیرانه و بید زده اش به زور بدنش را می پوشاند. با اين وجود

بازوان نیرومند و پاھای محکمی داشت. از لحظه ای که نانش را بخشیده بود، احساس رضايت را

می شد در سیمايش خواند. وقتي که به سوی گاری می رفت، مرد سواره ای اسبش را در کنار او

نگه داشت و نگاه غضبناکی به او انداخت.

او زوزه کشان گفت: «جو چه کار مي کنی؟ قبل از شروع کار، استراحت می کنی؟ راه بیافت!» و

شالقش را به اھتزاز در آورد.

پیرمرد خم شد و دسته ھای گاری را بلند کرد و با رنج و درد به راھش ادامه داد.

ژولیلی و لیزا ھم ديگر را در آغوش گرفتند و زار زار گريه کردند.

ژولیلی آھی کشید و گفت: «او ھم يک برده است. امروز گرسنه خواھد شد. غذای خودش را به ما

داد.» نان را با احترام زيادی در میان دستانش گرفت.

در تمام ساعت ھای گرم روز، دختران کوچک در جايی دور از جاده، خود را پنھان کردند. دو بار ترن آژير

کشان از نزديکی آن جا گذشت. از لوله بدودکش آن، بخار آب با صدايی ھمانند شیھه اسب بیرون می

زد. قطب نما ھم چنان به سمت شمال، ھمان طرفی که صدا از آن جا می آمد، نشانه رفته بود. به

این ترتیب برایشان پیدا کردن ريل ھای آھن در شب، کار چندان سختی نخواھد بود.

صبح زود روز بعد، ژولیلی، پیرمرد سیاھی را ديد که در امتداد راه لنگان لنگان، يک گاری دستی را به

دنبال خود می کشید. او فورا از مخفیگاه شان بیرون آمد و تا پیش مرد به جلو رفت. مرد سیاه پوست،

با موھای سپیدش ھیچ ترسی در وی ايجاد نکرد.

او پرسید: «نزديک کدام شھر ھستیم؟»

پیرمرد از جايش پريد. ژولیلي او را غافلگیر کرده بود. او ھزاران بار اين راه را طی کرده بود، بدون اين که

ھرگز يک بچه سیاه کوچک سر راھش سبز شود. گاری خود را نگه داشت و دخترک را از سر تا به پا

ورانداز کرد.

با مھربانی گفت: لگزينگتون، کنتاکی.

سپس يواشکی گفت: «تو، برده؟ تو، نافرمان و فراری؟»

حتی نیازی به جواب ژولیلی نبود. پیرمرد می دانست. او نگاه محتاطانه ای به راه پشت سرش انداخت

که مبادا تحت تعقیب باشد. سپس گاري اش را روی زمین خاکی، ھل داد و دسته ھایش را روی زمین

گذاشت. نصفه ای از يک نان بزرگ را از جیب ھای جلیقه اش در آورد.

او يواشکی گفت: «پسرکم، اين ھم برای تو.»

وقتی برای لحظه ای نگاه فرتوت و عاقالنه خود را به ژولیلی دوخت، چشمانش درخشیدند. سپس با

حالتی تسلیم، به دور دست ھا نگاه کرد و گفت: «اگر جوان بودم، با تو می آمدم!»

دوباره راه را با دقت نگاه کرد و به عنوان پند و اندرز گفت: «پسرم، در بین گیاھان خودت را پنھان کن.

شب ھا، از روی راه آھن به راه خود تا "کوينگتون" ادامه بده. در آن جا يک سیاه پوست آزاد شده

زندگی می کند. نامش "جب براون" است. با قايقش تو را از اوھايو عبور خواھد داد. برای رسیدن به

کانادا، بايد از اوھايو گذشت.»

کلمه کانادا ژولیلی را پراند. اين پیرمرد چگونه آن را می شناسد؟ بدون اين که جرأت سئوال کردن

داشته باشد، نان را از دست او قاپید و از ته قلب از وی تشکر کرد. او متوجه شد که پشت پیرمرد

خمیده تر از پشت لیزاست و لباس ھای فقیرانه و بید زده اش به زور بدنش را می پوشاند. با اين وجود

بازوان نیرومند و پاھای محکمی داشت. از لحظه ای که نانش را بخشیده بود، احساس رضايت را

می شد در سیمايش خواند. وقتي که به سوی گاری می رفت، مرد سواره ای اسبش را در کنار او

نگه داشت و نگاه غضبناکی به او انداخت.

او زوزه کشان گفت: «جو چه کار مي کنی؟ قبل از شروع کار، استراحت می کنی؟ راه بیافت!» و

شالقش را به اھتزاز در آورد.

پیرمرد خم شد و دسته ھای گاری را بلند کرد و با رنج و درد به راھش ادامه داد.

ژولیلی و لیزا ھم ديگر را در آغوش گرفتند و زار زار گريه کردند.

ژولیلی آھی کشید و گفت: «او ھم يک برده است. امروز گرسنه خواھد شد. غذای خودش را به ما

داد.» نان را با احترام زيادی در میان دستانش گرفت.

در تمام ساعت ھای گرم روز، دختران کوچک در جايی دور از جاده، خود را پنھان کردند. دو بار ترن آژير

کشان از نزديکی آن جا گذشت. از لوله بدودکش آن، بخار آب با صدايی ھمانند شیھه اسب بیرون می

زد. قطب نما ھم چنان به سمت شمال، ھمان طرفی که صدا از آن جا می آمد، نشانه رفته بود. به

این ترتیب برایشان پیدا کردن ريل ھای آھن در شب، کار چندان سختی نخواھد بود.





آنان نان برده پیر را مزمزه کرده و از بالل ھای نارس خوردند. چون چیزی برای آشامیدن نبود، گرم و

تشنه شان شده بود. دم دم ھای غروب، چند مرد با پای پیاده از باغ ذرت رد شدند. لیزا و ژولیلی کامالً

به شکم روی زمین دراز کشیده بودند. مردان بدون اين که آن ھا را ببینند، از آن جا گذشتند و در ته

جاده ناپديد شدند.

لیزا با دستانی لرزان گفت: «اوه! آن ھا مرا ترساندند.»

ژولیلی نفس راحتی کشید و گفت: «می دونی که امروز بیش تر شانس می آوريم.»

به زودی غروب شد. ابرھای جمع شده در چھارگوش افق، مانند اليه ای از سنگ لوح خاکستری رنگ،

آسمان را پوشانده بودند. دختر بچه ھا برای کشف ريل ھای نقره ای راه آھن که از آن جا می گذشت،

دزدکی و با احتیاط تا لب جاده آمدند.

با خود فکر کردند که جای بسی خوشبختی است که ماه پوشیده است، وگر نه آن ھا روی راه آھن،

به راحتی دیده می شدند. 

در میان ريل ھا، رو به باد شمال راه افتادند. راه آھن از میان کشتزاران و جنگل ھا 

می گذشت و در باورھای امیدبخش بچه ھا، مانند دو سر نخ نقره ای، آنان را به سمت کانادا

می کشید.

ناگھان در پشت سرشان و در تاريک ترين وقت شب، سر و کله يک ترن، زوزه کشان، قارقارکنان و

سوت زنان پیدا شد. به محض اينکه احساس کردند زمین در زير پاھایشان می لرزد، خودشان را به

بیرون از راه آھن انداختند و در يک آلونک انباری خالی تپیدند. زمانی که قطار با سر و صدای جھنمی از

آنجا می گذشت، به دشواری توانستند آن را ببینند تا این که کامالً دور شد.

در شب دوم، راه آھن به عنوان يک راھنما در خدمت آنان بود. اين بار، ستاره قطبی در باالی سرشان

می درخشید و به آنان وفادار بود. اما ژولیلی و لیزا احساس نگرانی و ترس داشتند. ھوا مثل روز کامالً

روشن بود. در راھی که در معرض دید ھمگان فرار داشت، ھرکسی می توانست با برداشتن قدم ھای

بلند و تند، به جلو بیاید و آنان لو روند. خسته و گرسنه به سوراخی در میان درختان خزيدند. نان پیرمرد

سیاه، آخرين خوراک شان بود. ذرت ھای کشتزاری که دانه ھای رسیده بالل ھای دراز روی

ساقه ھای شان سنگینی می کرد، در زير نسیم شبانگاھی به شکل امواج آرام تکان می خوردند.

ژولیلی تصمیم گرفت تا آتشی روشن کند و چند بالل سرخ کند.

آنان در حال چیدن ھیزم ھای خشک روی ھم بودند که سگی از کشتزار در آمد و پارس کنان به سوی

شان پريد. به طرف نزديکترين درخت دويدند. ژولیلی، لیزا را تا پایین ترين شاخه درخت بلند کرد و

خودش نیز پس از او از آن جا آويزان شد. سگ بدون اين که پارسش را قطع کند، ھم چنان به دور تنه

درخت می چرخید. چقدر برای بچه ھا وحشتناک بود! قلب شان با چنان شدتی می زد که انگار داشت

قفسه سینه شان را می ترکاند.

شايد اين سگ، یک سگ شکاری آموزش دیده، برای شکار بردگان بود.

آنان صدای صوت نازکی را شنیدند. سگ پارس را قطع و شروع به ونگ ونگ کرد. قدم ھا نزديک شدند.

صدای آرامی توام با نگرانی و به زبان سگ ھا گفت: «در اين درخت چه چیزی يافته ای، رفیق؟ چیز و 

میزي برای خوردن؟»

ھر دو آنان به پائین درخت نگاه می کردند. به چشمان خود باور نداشتند. او يک سیاه بود.

آنان نان برده پیر را مزمزه کرده و از بالل ھای نارس خوردند. چون چیزی برای آشامیدن نبود، گرم و

تشنه شان شده بود. دم دم ھای غروب، چند مرد با پای پیاده از باغ ذرت رد شدند. لیزا و ژولیلی کامالً

به شکم روی زمین دراز کشیده بودند. مردان بدون اين که آن ھا را ببینند، از آن جا گذشتند و در ته

جاده ناپديد شدند.

لیزا با دستانی لرزان گفت: «اوه! آن ھا مرا ترساندند.»

ژولیلی نفس راحتی کشید و گفت: «می دونی که امروز بیش تر شانس می آوريم.»

به زودی غروب شد. ابرھای جمع شده در چھارگوش افق، مانند اليه ای از سنگ لوح خاکستری رنگ،

آسمان را پوشانده بودند. دختر بچه ھا برای کشف ريل ھای نقره ای راه آھن که از آن جا می گذشت،

دزدکی و با احتیاط تا لب جاده آمدند.

با خود فکر کردند که جای بسی خوشبختی است که ماه پوشیده است، وگر نه آن ھا روی راه آھن،

به راحتی دیده می شدند. 

در میان ريل ھا، رو به باد شمال راه افتادند. راه آھن از میان کشتزاران و جنگل ھا 

می گذشت و در باورھای امیدبخش بچه ھا، مانند دو سر نخ نقره ای، آنان را به سمت کانادا

می کشید.

ناگھان در پشت سرشان و در تاريک ترين وقت شب، سر و کله يک ترن، زوزه کشان، قارقارکنان و

سوت زنان پیدا شد. به محض اينکه احساس کردند زمین در زير پاھایشان می لرزد، خودشان را به

بیرون از راه آھن انداختند و در يک آلونک انباری خالی تپیدند. زمانی که قطار با سر و صدای جھنمی از

آنجا می گذشت، به دشواری توانستند آن را ببینند تا این که کامالً دور شد.

در شب دوم، راه آھن به عنوان يک راھنما در خدمت آنان بود. اين بار، ستاره قطبی در باالی سرشان

می درخشید و به آنان وفادار بود. اما ژولیلی و لیزا احساس نگرانی و ترس داشتند. ھوا مثل روز کامالً

روشن بود. در راھی که در معرض دید ھمگان فرار داشت، ھرکسی می توانست با برداشتن قدم ھای

بلند و تند، به جلو بیاید و آنان لو روند. خسته و گرسنه به سوراخی در میان درختان خزيدند. نان پیرمرد

سیاه، آخرين خوراک شان بود. ذرت ھای کشتزاری که دانه ھای رسیده بالل ھای دراز روی

ساقه ھای شان سنگینی می کرد، در زير نسیم شبانگاھی به شکل امواج آرام تکان می خوردند.

ژولیلی تصمیم گرفت تا آتشی روشن کند و چند بالل سرخ کند.

آنان در حال چیدن ھیزم ھای خشک روی ھم بودند که سگی از کشتزار در آمد و پارس کنان به سوی

شان پريد. به طرف نزديکترين درخت دويدند. ژولیلی، لیزا را تا پایین ترين شاخه درخت بلند کرد و

خودش نیز پس از او از آن جا آويزان شد. سگ بدون اين که پارسش را قطع کند، ھم چنان به دور تنه

درخت می چرخید. چقدر برای بچه ھا وحشتناک بود! قلب شان با چنان شدتی می زد که انگار داشت

قفسه سینه شان را می ترکاند.

شايد اين سگ، یک سگ شکاری آموزش دیده، برای شکار بردگان بود.

آنان صدای صوت نازکی را شنیدند. سگ پارس را قطع و شروع به ونگ ونگ کرد. قدم ھا نزديک شدند.

صدای آرامی توام با نگرانی و به زبان سگ ھا گفت: «در اين درخت چه چیزی يافته ای، رفیق؟ چیز و 

میزي برای خوردن؟»

ھر دو آنان به پائین درخت نگاه می کردند. به چشمان خود باور نداشتند. او يک سیاه بود.



ژولیلی با صدای بلند و طوری که مرد بشنود، گفت: «ھنوز شانس با ماست!»

لیزا در حالي که بازوی ژولیلی را می گرفت، به او اخطار کرد: «ساکت! تو ھمیشه به مردم خیلی

اعتماد می کنی.»

خیلي دير شده بود. ژولیلی با ھیجان پرسید: «آيا تو جب براون ھستی؟»

مرد فوری جواب نداد. او چیزھايی بلغور کرد.

ـ نه، من جب براون نیستم و قصد ھم ندارم قاطی اين کارھا شوم. اين کار خیلی خطرناک است. دختر

بچه ھا بیش تر از قبل از درخت باال رفتند.

او فرياد زد: «نترسید.»

سکوتی طوالنی حکمفرما شد. لیزا و ژولیلی ھم چنان مطمئن نبودند. مرد با صدايی که به زحمت

شنیده می شد، گفت: «گوش بدھید! وقتی که ما رفتیم، من و سگم، از درخت پایین بیايید! از جنگل

عبور کنید. به سمت شمال برويد. شما صدای جريان رودخانه اوھايو را خواھید شنید. در يک جايی، در

کنار رودخانه، خانه کوچکی وجود دارد که شمعی در جلوی پنجره اش روشن است. بیش از اين، چیزی

برای گفتن به شما ندارم.»

او سگش را سوت زد و دوتايی با شرق و شروق کردن روی برگ ھای خشک، ناپديد شدند و به طرف

ديگر کشتزار رفتند. ديگر چیزی شنیده نشد.

ابتدا ژولیلی لب به سخن گشود و مرد را متھم کرد که شھامتش بیش از يک موش نیست: «از اين

درخت بیاییم پایین و جب براون واقعی را پیدا کنیم.»

ژولیلی دوستش را محکم گرفت و سرسره خوران از تنه درخت پایین آمدند. برای آنان گذشتن از میان

انبوه درختان و کشتزاران ذرت برای رفتن در جھت شمال، کار راحتی بود؛ زيرا که برگ ھای ذرت در اثر

وزش باد مانند ھزاران بازوی دوستانه، تکان می خوردند.

در ته کشتزار، صدای شاالپ شاالپ خوردن امواج آب به ساحل رودخانه را شنیدند.

ژولیلی نفس نفس زنان گفت: «لیزا، اوھايو! ما به رودخانه اوھايو رسیده ايم!»

او به سوی صدا قدم برداشت، اما وقتی که در جلوی پنجره يک کلبه چوبی گرد، شعله لرزان شمعی

را ديد، ايستاد.

در حالی که ژولیلی به طرف کلبه می رفت، گفت: «کلبه جب براون است.»

لیزا او را گرفت و به طعنه گفت: «تو آدم زودباوری ھستی. شايد مرد به ما دروغ گفته باشد.»

ژولیلی ديگر به چیزی گوش نمی کرد. دست لیزا را گرفت و او را به دنبال خود به سوی کلبه کشید. به

آرامی تقه ای به در زد.

سگی در داخل کلبه ونگ ونگ کرد. يک صدای مردانه شنیده شد.

ـ کیه؟

ژولیلی اسم رمز را به ياد آورد و در جوابش سريع گفت: «ماھمه دوست ھستیم.»

در به روی پاشنه اش چرخید. مرد قوی ھیکلی با موھای خاکستری چین چین و با پوستی به سیاھی

ذغال ھويدا شد. در کنارش یک سگ بزرگ قھوه ای، ھاف ھاف می کرد.

ژولیلی پرسید: «جب براون تو ھستی؟» 

در حالی که فرد مخاطب، آن ھا را به درون می کشید، گفت: «کامال درسته.»

ژولیلی با صدای بلند و طوری که مرد بشنود، گفت: «ھنوز شانس با ماست!»

لیزا در حالي که بازوی ژولیلی را می گرفت، به او اخطار کرد: «ساکت! تو ھمیشه به مردم خیلی

اعتماد می کنی.»

خیلي دير شده بود. ژولیلی با ھیجان پرسید: «آيا تو جب براون ھستی؟»

مرد فوری جواب نداد. او چیزھايی بلغور کرد.

ـ نه، من جب براون نیستم و قصد ھم ندارم قاطی اين کارھا شوم. اين کار خیلی خطرناک است. دختر

بچه ھا بیش تر از قبل از درخت باال رفتند.

او فرياد زد: «نترسید.»

سکوتی طوالنی حکمفرما شد. لیزا و ژولیلی ھم چنان مطمئن نبودند. مرد با صدايی که به زحمت

شنیده می شد، گفت: «گوش بدھید! وقتی که ما رفتیم، من و سگم، از درخت پایین بیايید! از جنگل

عبور کنید. به سمت شمال برويد. شما صدای جريان رودخانه اوھايو را خواھید شنید. در يک جايی، در

کنار رودخانه، خانه کوچکی وجود دارد که شمعی در جلوی پنجره اش روشن است. بیش از اين، چیزی

برای گفتن به شما ندارم.»

او سگش را سوت زد و دوتايی با شرق و شروق کردن روی برگ ھای خشک، ناپديد شدند و به طرف

ديگر کشتزار رفتند. ديگر چیزی شنیده نشد.

ابتدا ژولیلی لب به سخن گشود و مرد را متھم کرد که شھامتش بیش از يک موش نیست: «از اين

درخت بیاییم پایین و جب براون واقعی را پیدا کنیم.»

ژولیلی دوستش را محکم گرفت و سرسره خوران از تنه درخت پایین آمدند. برای آنان گذشتن از میان

انبوه درختان و کشتزاران ذرت برای رفتن در جھت شمال، کار راحتی بود؛ زيرا که برگ ھای ذرت در اثر

وزش باد مانند ھزاران بازوی دوستانه، تکان می خوردند.

در ته کشتزار، صدای شاالپ شاالپ خوردن امواج آب به ساحل رودخانه را شنیدند.

ژولیلی نفس نفس زنان گفت: «لیزا، اوھايو! ما به رودخانه اوھايو رسیده ايم!»

او به سوی صدا قدم برداشت، اما وقتی که در جلوی پنجره يک کلبه چوبی گرد، شعله لرزان شمعی

را ديد، ايستاد.

در حالی که ژولیلی به طرف کلبه می رفت، گفت: «کلبه جب براون است.»

لیزا او را گرفت و به طعنه گفت: «تو آدم زودباوری ھستی. شايد مرد به ما دروغ گفته باشد.»

ژولیلی ديگر به چیزی گوش نمی کرد. دست لیزا را گرفت و او را به دنبال خود به سوی کلبه کشید. به

آرامی تقه ای به در زد.

سگی در داخل کلبه ونگ ونگ کرد. يک صدای مردانه شنیده شد.

ـ کیه؟

ژولیلی اسم رمز را به ياد آورد و در جوابش سريع گفت: «ماھمه دوست ھستیم.»

در به روی پاشنه اش چرخید. مرد قوی ھیکلی با موھای خاکستری چین چین و با پوستی به سیاھی

ذغال ھويدا شد. در کنارش یک سگ بزرگ قھوه ای، ھاف ھاف می کرد.

ژولیلی پرسید: «جب براون تو ھستی؟» 

در حالی که فرد مخاطب، آن ھا را به درون می کشید، گفت: «کامال درسته.»



او سگش را آرام کرد: «ساکت، آنجا، "پیتو"، آرام!»

سپس صدازد: «آال! بیا جنس ھايی را که برايمان رسیده، ببین! دو بسته تجاری.»

يک زن کوچولو با پوستی قھوه ای پیدا شد. چشمانش در اثر نور شمعی که در دست داشت،

می درخشید. موھای سفیدش مانند پنبه تازه چیده شده، روی سرش انباشته شده بودند.

ژولیلی نگاھی به اطرافش انداخت. کلبه پاکیزه بود و ھمه چیز مانند خانه ھای فل شیم با نظم و

ترتیب سر جای خود قرار داشتند.

جب با عجله کرکره ھای ھمه پنجره ھا را پایین کشید.

آال به پشت کمدی که در آن جا مقداری ظرف چیده شده بود، خزيد و به دختران عالمت داد که پشت

سرش بروند.

جب ديوار را ھل داد تا مثل دری باز شود. ھمه به دنبال او از آن گذشتند. ديوار در پشت سرشان دوباره

بسته شد.

جب به سگش گفت: «تو، پیتو، تو بیرون بمان! وقتی که صدايی می شنوی، ھر چقدر دلت خواست

عوعو کن.»

اتاقک مخفی واقع در پشت ديوار، خیلی کوچک ولی راحت بود. تشک ھا روی کف زمین پھن بودند. يک

میز چسبیده به نیمکت ھا در وسط قرار داشت. تنھا پنجره موجود، رو به آسمان باز می شد.

ژولیلی پچ پچ کردن را ول کرد و با طنین ھمیشگی صدايش گفت: «انگار که منتظر ما بوديد.»

لیزا که از گرسنگی و خستگی مفرط داشت ھالک می شد، برای اين که قدمی بیش تر برندارد، روی

زمین ولو شد.

آال باالی سر لیزا خم شده و گفت: «طفلکی!»

او لیزا را با دقت از نزديک وارسی کرد و خندید: «فکر می کردم که شما پسر ھستید.»

- از زمان آمدن دوستان شما، لستر و آدام به اين جا، منتظرتان ھستیم.

ـ لستر و آدام!

جب تنومند و مھربان که روی يکی از نیمکت ھا نشسته بود، به آن ھا پیشنھاد کرد که ھر دوشان روی

تشک ھا دراز بکشند.

ـ در زمانی که آال برايمان شامی تھیه می کند، برايتان توضیح خواھم داد تا چه بايد بکنید.

دختر بچه ھا ديگر خواب شان پريده بود. برایشان دانستن چیزھایی درباره لستر و آدام، خیلی مھم تر

بود.

جب به آرامی گفت: «بیش از يک ھفته است که آن ھا از اين جا گذشته اند. به مچ ھای شان زنجیر

بسته شده بود و پاھای شان خونین بود.»

ژولیلی چشمانش را فرو بست تا از خود بپرسد که آيا واقعأ مايل است بقیه اين داستان غمگین را

بداند.

ـ لستر بازويش در رفته بود. آدام، اين مرد جسور، به خاطر ورم شديد نمی توانست پاھايش را بلند

کند. 

ژولیلی گیج و ھاج و واج مانده بود: «آنان چگونه از اين کلبه پرت و دور افتاده، در کنار اوھايو سر در

آورده بودند؟ کی به آن ھا گفته بود اين جا بیايند؟»

او سگش را آرام کرد: «ساکت، آنجا، "پیتو"، آرام!»

سپس صدازد: «آال! بیا جنس ھايی را که برايمان رسیده، ببین! دو بسته تجاری.»

يک زن کوچولو با پوستی قھوه ای پیدا شد. چشمانش در اثر نور شمعی که در دست داشت،

می درخشید. موھای سفیدش مانند پنبه تازه چیده شده، روی سرش انباشته شده بودند.

ژولیلی نگاھی به اطرافش انداخت. کلبه پاکیزه بود و ھمه چیز مانند خانه ھای فل شیم با نظم و

ترتیب سر جای خود قرار داشتند.

جب با عجله کرکره ھای ھمه پنجره ھا را پایین کشید.

آال به پشت کمدی که در آن جا مقداری ظرف چیده شده بود، خزيد و به دختران عالمت داد که پشت

سرش بروند.

جب ديوار را ھل داد تا مثل دری باز شود. ھمه به دنبال او از آن گذشتند. ديوار در پشت سرشان دوباره

بسته شد.

جب به سگش گفت: «تو، پیتو، تو بیرون بمان! وقتی که صدايی می شنوی، ھر چقدر دلت خواست

عوعو کن.»

اتاقک مخفی واقع در پشت ديوار، خیلی کوچک ولی راحت بود. تشک ھا روی کف زمین پھن بودند. يک

میز چسبیده به نیمکت ھا در وسط قرار داشت. تنھا پنجره موجود، رو به آسمان باز می شد.

ژولیلی پچ پچ کردن را ول کرد و با طنین ھمیشگی صدايش گفت: «انگار که منتظر ما بوديد.»

لیزا که از گرسنگی و خستگی مفرط داشت ھالک می شد، برای اين که قدمی بیش تر برندارد، روی

زمین ولو شد.

آال باالی سر لیزا خم شده و گفت: «طفلکی!»

او لیزا را با دقت از نزديک وارسی کرد و خندید: «فکر می کردم که شما پسر ھستید.»

- از زمان آمدن دوستان شما، لستر و آدام به اين جا، منتظرتان ھستیم.

ـ لستر و آدام!

جب تنومند و مھربان که روی يکی از نیمکت ھا نشسته بود، به آن ھا پیشنھاد کرد که ھر دوشان روی

تشک ھا دراز بکشند.

ـ در زمانی که آال برايمان شامی تھیه می کند، برايتان توضیح خواھم داد تا چه بايد بکنید.

دختر بچه ھا ديگر خواب شان پريده بود. برایشان دانستن چیزھایی درباره لستر و آدام، خیلی مھم تر

بود.

جب به آرامی گفت: «بیش از يک ھفته است که آن ھا از اين جا گذشته اند. به مچ ھای شان زنجیر

بسته شده بود و پاھای شان خونین بود.»

ژولیلی چشمانش را فرو بست تا از خود بپرسد که آيا واقعأ مايل است بقیه اين داستان غمگین را

بداند.

ـ لستر بازويش در رفته بود. آدام، اين مرد جسور، به خاطر ورم شديد نمی توانست پاھايش را بلند

کند. 

ژولیلی گیج و ھاج و واج مانده بود: «آنان چگونه از اين کلبه پرت و دور افتاده، در کنار اوھايو سر در

آورده بودند؟ کی به آن ھا گفته بود اين جا بیايند؟»



جب به سادگی جواب داد: «دلیل آمدن آن ھا به اين جا این است که يکی از ایستگاه ھای "راه آھن

زيرزمینی" است. آيا شما به ھمین دلیل نیست که در اين جا ھستید؟»

او حرفش را قطع کرد، زيرا زنش از بخش سری خانه، با يک سینی پر از مواد غذايی داغ می آمد. 

کدبانو شمع روشن را در وسط میز بزرگ گذاشت و در اطرافش شیر و کره، گوشت تازه بزغاله، عسل

طبیعی زنبورھای وحشی و نان گرم ذرت چید.

آنان برای غذا خوردن، دور سفره نشستند.

جب گفت: «به امید روزی که ديگر ھیچ اثری از برده داری نباشد.»

لیزا با صدايی لرزان و مھیج گفت: «به امید آن روز.»

ژولیلی از خوشحالی در پوست نمی گنجید و به خودش می گفت: وقتی آدم با ديگر سیاھان حرف

می زند چه کیفی دارد. حاال، لیزا و او بدون ھیچ ترسی می توانستند از مزرعه ريلی، مادر سالی و پدر

لیزا صحبت کنند. سفیدانی که در طی راه، آنان را از مرگ حتمی نجات داده بودند، نیز آدم ھای خوب و

دست و دلبازی بودند، اما بودن با سیاھان، چیز ديگری بود. دختران در کنار جب و آال، انگار خانواده خود

را پیدا کرده بودند. 

ھنگامی که مشغول خالی کردن بشقاب ھای شان بودند، جب برای شان تعريف کرد که چگونه لستر

و آدام فرار کرده بودند. ھر چند که آنان با دستبندی به ھم ديگر بسته شده بودند، اما ھمان شب

دستگیریشان، در يک گذرگاه باتالقی، از درشکه شکارچیان بردگان به بیرون پريده بودند. برای اين که

سگ ھا نتوانند به وجود آنان بو ببرند و ردشان را پیدا کنند، تمام شب را در میان آب ھای مرداب مانده

بودند و آن قدر دستبند خود را به سنگ ھای نوک تیز صخره ھا مالیده بودند تا اين که پاره شده و

ھرکدام استقالل خود را باز يافته بودند.

آنان از آب باتالق آشامیده و از سبزی ھای تر و تازه، آب تره «بوالغ اوتی» جاھای تمیز آب، خورده

بودند.

لستر نام افراد «راه آھن زير زمینی» را از ماسا روس ياد گرفته بود، اما قول داده بود که آن اسامی را

به عنوان سر نگه دارد و به کسی حتی به دو دختر بچه نگويد.

آال، حرف شوھرش را قطع کرد: «بی چاره ھا، ھمه اش از درد زخم ھا بر خود 

می پیچیدند و زاری می کردند. در ھمین اتاق به مدت يک ھفته تمام از آنان مواظبت کردم. به محض

اين که توانستند روی پاھای خود بايستند و راه بروند، رفتند و شما را به ما سپردند.»

ژولیلی شروع به گريه کرد. او اوقات زيادی را به لستر و آدام فکر کرده بود. ھمه اش تصور می کرد که

با دست و پای زنجیری به سوی می سی سی پی در راھند، در صورتی که آنان آزاد و شايد ھم االن

در کانادا بودند.

اشک شادی مانند فواره از چشمانش می جوشید. اشک ھايش قطع نمی شدند.

ـ لیزا پرسید: «راه آھن زير زمینی! ديگر چه صیغه ای است؟»

جب از خنده روده بر شد. 

ـ شما اين ترن بامزه و خنده دار را نمی شناسید؟ اين نامی است که شکارچیان برده ھا به ما

داده اند. آن ھا می گويند که فراريان چنان غیب شان می زند که انگار زمین دھان باز کرده و  آن ھا را

بلعیده است ... انگار که يک ترن زير زمینی وجود دارد.

جب به سادگی جواب داد: «دلیل آمدن آن ھا به اين جا این است که يکی از ایستگاه ھای "راه آھن

زيرزمینی" است. آيا شما به ھمین دلیل نیست که در اين جا ھستید؟»

او حرفش را قطع کرد، زيرا زنش از بخش سری خانه، با يک سینی پر از مواد غذايی داغ می آمد. 

کدبانو شمع روشن را در وسط میز بزرگ گذاشت و در اطرافش شیر و کره، گوشت تازه بزغاله، عسل

طبیعی زنبورھای وحشی و نان گرم ذرت چید.

آنان برای غذا خوردن، دور سفره نشستند.

جب گفت: «به امید روزی که ديگر ھیچ اثری از برده داری نباشد.»

لیزا با صدايی لرزان و مھیج گفت: «به امید آن روز.»

ژولیلی از خوشحالی در پوست نمی گنجید و به خودش می گفت: وقتی آدم با ديگر سیاھان حرف

می زند چه کیفی دارد. حاال، لیزا و او بدون ھیچ ترسی می توانستند از مزرعه ريلی، مادر سالی و پدر

لیزا صحبت کنند. سفیدانی که در طی راه، آنان را از مرگ حتمی نجات داده بودند، نیز آدم ھای خوب و

دست و دلبازی بودند، اما بودن با سیاھان، چیز ديگری بود. دختران در کنار جب و آال، انگار خانواده خود

را پیدا کرده بودند. 

ھنگامی که مشغول خالی کردن بشقاب ھای شان بودند، جب برای شان تعريف کرد که چگونه لستر

و آدام فرار کرده بودند. ھر چند که آنان با دستبندی به ھم ديگر بسته شده بودند، اما ھمان شب

دستگیریشان، در يک گذرگاه باتالقی، از درشکه شکارچیان بردگان به بیرون پريده بودند. برای اين که

سگ ھا نتوانند به وجود آنان بو ببرند و ردشان را پیدا کنند، تمام شب را در میان آب ھای مرداب مانده

بودند و آن قدر دستبند خود را به سنگ ھای نوک تیز صخره ھا مالیده بودند تا اين که پاره شده و

ھرکدام استقالل خود را باز يافته بودند.

آنان از آب باتالق آشامیده و از سبزی ھای تر و تازه، آب تره «بوالغ اوتی» جاھای تمیز آب، خورده

بودند.

لستر نام افراد «راه آھن زير زمینی» را از ماسا روس ياد گرفته بود، اما قول داده بود که آن اسامی را

به عنوان سر نگه دارد و به کسی حتی به دو دختر بچه نگويد.

آال، حرف شوھرش را قطع کرد: «بی چاره ھا، ھمه اش از درد زخم ھا بر خود 

می پیچیدند و زاری می کردند. در ھمین اتاق به مدت يک ھفته تمام از آنان مواظبت کردم. به محض

اين که توانستند روی پاھای خود بايستند و راه بروند، رفتند و شما را به ما سپردند.»

ژولیلی شروع به گريه کرد. او اوقات زيادی را به لستر و آدام فکر کرده بود. ھمه اش تصور می کرد که

با دست و پای زنجیری به سوی می سی سی پی در راھند، در صورتی که آنان آزاد و شايد ھم االن

در کانادا بودند.

اشک شادی مانند فواره از چشمانش می جوشید. اشک ھايش قطع نمی شدند.

ـ لیزا پرسید: «راه آھن زير زمینی! ديگر چه صیغه ای است؟»

جب از خنده روده بر شد. 

ـ شما اين ترن بامزه و خنده دار را نمی شناسید؟ اين نامی است که شکارچیان برده ھا به ما

داده اند. آن ھا می گويند که فراريان چنان غیب شان می زند که انگار زمین دھان باز کرده و  آن ھا را

بلعیده است ... انگار که يک ترن زير زمینی وجود دارد.



آال ھم در قھقھه شوھرش سھیم شد.

ـ ما مبارزان لغو سیستم برده داری، تمام وقت در خدمت اين ترن ھستیم. سفید و سیاه. خانه ھايی

که شما را در آن قايم می کنیم، در واقع ايستگاه ھای اين راه آھن ھستند. راھی که شما طی

می کنید، راه آھنی است که شما کاالھای ترابری آن ھستید: زنان، کاالھای خرازی  و مردان،

کاالھای مسگری. 

«آه! پس بگو! بدين خاطر بود موقعی که جب در را برای ما باز می کرد، از بسته ھای خرازی حرف

می زد!» ژولیلی از خنده ريسه رفت.

آال گفت: «وقتی که از اين جا می رويد، به پیش لوی کوفن رئیس سازمان راه آھن زير زمینی خواھید

رفت. آدم خیر و نیکوکاری است. او در آن سوی رودخانه سینسیناتی است.»

آال ھم در قھقھه شوھرش سھیم شد.

ـ ما مبارزان لغو سیستم برده داری، تمام وقت در خدمت اين ترن ھستیم. سفید و سیاه. خانه ھايی

که شما را در آن قايم می کنیم، در واقع ايستگاه ھای اين راه آھن ھستند. راھی که شما طی

می کنید، راه آھنی است که شما کاالھای ترابری آن ھستید: زنان، کاالھای خرازی  و مردان،

کاالھای مسگری. 

«آه! پس بگو! بدين خاطر بود موقعی که جب در را برای ما باز می کرد، از بسته ھای خرازی حرف

می زد!» ژولیلی از خنده ريسه رفت.

آال گفت: «وقتی که از اين جا می رويد، به پیش لوی کوفن رئیس سازمان راه آھن زير زمینی خواھید

رفت. آدم خیر و نیکوکاری است. او در آن سوی رودخانه سینسیناتی است.»



چھار نفر در کلبه کوچک، ولی بادوام جب و آال براون، در کنار رودخانه وسیع و سیاه رنگ اوھايو خفته

بودند. در عوض، چشمان پیتو، سگ صاحب خانه، باز بود. پوزه سیاه او که به در فشرده شده بود، بوی

آدمیزادی را حس کرده بود که رفته رفته بیش تر می شد. او بلند شد و به طرف تخت صاحبش دويد و

آستینش را کشید.

جب سريع از جایش برخاست. او اين عالمت خطر را که خودش به پیتو ياد داده بود، به خوبی

می شناخت.

يواشکی و پچ پچ کنان بازوی ھمسرش را که در کنارش خوابیده بود، تکان داد و گفت: «آال در بیرون

ھیاھويی برپاست.»

با توجه به این که کرکره ھا بسته و اتاق تاريک بود، آال بالفاصله و با کم ترين سر و صدايی و بدون

روشن کردن شمعی، به سرعت راه در مخفی را پیدا کرد و روی انگشتان پاھايش به محلی رفت که

دختر ھا روی علف ھا خوابیده بودند.

در حالي که با مھربانی ژولیلی و لیزا را تکان می داد، صدای شان کرد. آن ھا، عالمت خطر را احساس

کردند و از جا برخاستند. خیلی زود به ياد آوردند که در کجا ھستند. آال با گرفتن دست ھای بردگان در

میان دستان خود، آرام شان کرد.

او يواش گفت: «پیتو احساس می کند که به زودی مالقاتی خواھیم داشت. شايدھم شکارچیان

برده ھا باشند.» سرمای سردی بر شريان ھای ژولیلی چیره و بدنش خشک شد.

ـ امیدوارم از اين مھلکه جان سالم به در ببريم.

لیزا پچ پچ کنان و با صدايی لرزان و به حالت آھوان وحشی گفت: «آنان نخواھند توانست ما را که حاال

در اوھايو ھستیم، گیر بیندازند. ژولیلی، اگر الزم باشد ما خودمان را مخفی خواھیم کرد، خواھیم دويد،

شنا خواھیم کرد تا از اين رودخانه رد شويم.»

آدم احساس می کرد که انرژی او در اثر کین و نفرت ده برابر شده است. آال براون به آرامی دستور 

داد: «به من گوش کنید!»

در حالي که از اتاق تاريک می گذشت، چیزی را که از ديوار آويزان بود، کشید. يک نردبان طنابی که به

پنجره رو به آسمان وصل بود، باز شد.

چھار نفر در کلبه کوچک، ولی بادوام جب و آال براون، در کنار رودخانه وسیع و سیاه رنگ اوھايو خفته

بودند. در عوض، چشمان پیتو، سگ صاحب خانه، باز بود. پوزه سیاه او که به در فشرده شده بود، بوی

آدمیزادی را حس کرده بود که رفته رفته بیش تر می شد. او بلند شد و به طرف تخت صاحبش دويد و

آستینش را کشید.

جب سريع از جایش برخاست. او اين عالمت خطر را که خودش به پیتو ياد داده بود، به خوبی

می شناخت.

يواشکی و پچ پچ کنان بازوی ھمسرش را که در کنارش خوابیده بود، تکان داد و گفت: «آال در بیرون

ھیاھويی برپاست.»

با توجه به این که کرکره ھا بسته و اتاق تاريک بود، آال بالفاصله و با کم ترين سر و صدايی و بدون

روشن کردن شمعی، به سرعت راه در مخفی را پیدا کرد و روی انگشتان پاھايش به محلی رفت که

دختر ھا روی علف ھا خوابیده بودند.

در حالي که با مھربانی ژولیلی و لیزا را تکان می داد، صدای شان کرد. آن ھا، عالمت خطر را احساس

کردند و از جا برخاستند. خیلی زود به ياد آوردند که در کجا ھستند. آال با گرفتن دست ھای بردگان در

میان دستان خود، آرام شان کرد.

او يواش گفت: «پیتو احساس می کند که به زودی مالقاتی خواھیم داشت. شايدھم شکارچیان

برده ھا باشند.» سرمای سردی بر شريان ھای ژولیلی چیره و بدنش خشک شد.

ـ امیدوارم از اين مھلکه جان سالم به در ببريم.

لیزا پچ پچ کنان و با صدايی لرزان و به حالت آھوان وحشی گفت: «آنان نخواھند توانست ما را که حاال

در اوھايو ھستیم، گیر بیندازند. ژولیلی، اگر الزم باشد ما خودمان را مخفی خواھیم کرد، خواھیم دويد،

شنا خواھیم کرد تا از اين رودخانه رد شويم.»

آدم احساس می کرد که انرژی او در اثر کین و نفرت ده برابر شده است. آال براون به آرامی دستور 

داد: «به من گوش کنید!»

در حالي که از اتاق تاريک می گذشت، چیزی را که از ديوار آويزان بود، کشید. يک نردبان طنابی که به

پنجره رو به آسمان وصل بود، باز شد.



با ھمان لحن ادامه داد: «علف ھا را لوله کنید و به گوشه اتاق ھل شان بدھید. ھمه وسایل متعلق به

خودتان را بردارید و از نردبان باال برويد. سپس آن را پشت سرتان باال بکشید. پنجره را ببندید و در پشت

بام دمر بخوابید. تا حاال ھیچ کس در آن جا لو نرفته و گیر نیفتاده است.»

او اتاق را ترک کرد. دختر بچه ھا دستورات را مو به مو اجرا کردند. چون لیزا به کمک ژولیلی نیاز

داشت، نخست او باال رفت. دراز کشیدن در پشت بام تقريباً مسطح، آسان بود. گوش دادن به

حرف ھايی که در خانه زده می شد، ھم آسان بود.

سوارکاران از راه رسیدند. پیتو ديوانه وار پارس می کرد. صدايی در تاريکی طنین انداخت: «جب براون!

يا سگت را ببند، يا مغزش را مشتعل می کنم. فرمانده  استارکی و يک دوست به مالقات شما

مي آيند. ما حکم قانونی داريم و تو چه بخواھی و چه نخواھی، وارد خواھیم شد.»

دختر کوچولوھا می لرزيدند. ھم ديگر را در آغوش گرفتند و تا حد ممکن از پنجره دور شدند. پیتو پارس

کردن را قطع کرد و به ونگ ونگ کردن بسنده کرد. در اصلی با صدای زيری به روی پاشنه اش چرخید.

ـ ھی شما دوتا، عبور دھندگان سیاھان کثیف و نکبت، برده دزدا! شمعی و يا فانوسی روشن کنید.

نکند می خواھید در سیاھی اين دخمه، گردنمان را بشکنیم؟

اين صدای وحشتناک فرمانده استارکی بود. بی شک، شمع ھا افروخته شدند، اما ژولیلی و لیزا آن ھا

را از جايی که قايم شده بودند، نمی ديدند.

صدا دوباره طنین انداخت: «کسی که به ھمراه من در اين جا حضور دارد، از ويکس بورگ در ناحیه

می سی سی پی آمده است. او به دنبال چھار سیاه بدجنس فراری از مزرعه ريلی می گردد. برای

ھرکدام آن ھا پانصد دالر جايزه تعیین شده است. مبلغ قابل توجھی است و ما می خواھیم زنده

گیرشان بیاوريم.»

لیزا و ژولیلی از ھمان باال صدای جب را شنیدند. او بدون اين که ھول شود، با صدای متین خود گفت:

«بفرمائید بنشینید، کالنتر. آال يک نوشیدنی گرم برايتان تھیه خواھد کرد.»

چند لحظه ای سکوت حاکم شد، بعد سر و صدای ناشی از گشتن خانه و جا به جا کردن مبل ھا و میز

و صندلی ھا بلند شد. فرمانده فرياد زد: «اگر آنان در اين جا باشند، پیدايشان خواھیم کرد. جب!

می گويند که با آدم ھای راه آھن زيرزمینی، سر و سری داری. تو اين سیاھان بد ترکیب را در زمین فرو

می کنی و بعدش ھم، ھیچ خبری از آن ھا شنیده نمی شود.»

جب و آال جواب ندادند. فقط پیتو بود که آھسته به آه و ناله خود ادامه می داد. گشت ادامه داشت.

ژولیلی به خودش گفت، آيا تازه واردين برای پیدا کردن راه آھن زيرزمینی، کف خانه را حفر خواھند کرد؟

اگر اين دو نره خر نتراشیده و نخراشیده، به عقل شان رسید که به باالی پشت بام بروند و آنان را پیدا

کنند، در اين صورت دختران فلک زده چه خاکی بر سر کنند؟ به نظر می آمد که لیزا فکر او را خوانده

باشد. گفت: «اگر آنان تا اين جا باال بیايند، می پريم. يک راست تا رودخانه می دويم و دنبال قايق جب

می گردیم.»

سرانجام آرامش به خانه باز گشت. در آن جا با صدای پایین صحبت می شد و دختر بچه ھا ديگر چیزی

نمی شنیدند.

ھر از چند گاھی، صدای چکش می آمد. به نظر می رسید که شکارچیان دری را می شکنند. ژولیلی

می ترسید که سرش گیج رود. او پلک ھايش را بست، اما متاسفانه گوش ھايش را نتوانست به سر و

با ھمان لحن ادامه داد: «علف ھا را لوله کنید و به گوشه اتاق ھل شان بدھید. ھمه وسایل متعلق به

خودتان را بردارید و از نردبان باال برويد. سپس آن را پشت سرتان باال بکشید. پنجره را ببندید و در پشت

بام دمر بخوابید. تا حاال ھیچ کس در آن جا لو نرفته و گیر نیفتاده است.»
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صدای دشنام ھا و ضربه ھای چکش ببندد. پس از مدتی طوالنی، در خانه با خشونت و تندی باز شد و

مردانی که از خشم زياد، حالت جنون و  ھاری داشتند، قدم به بیرون گذاشتند. لحظه ای بعد فرمانده از

روی اسب خود با صدای بلند گفت: «جب تا حاال نتوانسته ايم مچ تو را بگیریم و گیرت بیاندازيم، ولی تو

را زير نظر داريم. اگر يکی از اين سیاھان اکبیری را قايم کرده باشی، شما را، يعنی تو و زنت را به

ھلفدونی می اندازیم و جريمه ای معادل ھزار دالر برایتان می بریم.»

آال و جب ساکت بودند. آن ھا در را بستند. غیر از صدای چھار نعل اسب ھا، چیز ديگری شنیده

نمی شد که آن ھم در سیاھی و سکوت شب از بین رفت. ژولیلی و لیزا با نرده بان طنابی پایین آمدند

و مجددا خود را در اتاق مخفی يافتند.

آال در آن جا منتظرشان بود. او بچه ھا را در بغلش فشرد.

ـ اين فرمانده آدم بدجنسی است. حاال رفت، اما دوباره برخواھد گشت.

ژولیلی در حالي که سر و قامت خود را راست نگه داشته بود و در اين حالت از ھر دو نفر ديگر بلندتر

دیده می شد، گفت: «لیزا و من بايد از اين جا برويم. خودمان را در کشتزارھا پنھان خواھیم کرد.

لیزا خواست حرفی بزند، اما ناگھان، مانند گیاھی که در اثر نرسیدن مواد به ساقه اش پژمرده شده و

افتاده، شترق، نقش بر زمین شد و بی حرکت ماند. ژولیلی که سرسام گرفته و ھول شده بود، او را

تکان داد.

ـ لیزا تو نمی توانی مرا اين طوری ول کنی. من به تو نیاز دارم. تو را با خودم خواھم برد.

لیزای شکننده و ضعیف، در نھايت ناامیدی دوستش، سرش را بلند کرد.

آدم فکر می کرد که چشمان سیاه ماالمال از عشق و امیدش به اين بدن ترد و سست تعلق ندارد. او

محکم گفت: «من حاضرم ژولیلی. داشتم استراحتی می کردم. فقط احتیاج به جرعه ای از سوپ گرم

آال دارم.»

آال بالفاصله از آش جانبخش برای لیزا آورد. به نظر می آمد لیزا با بلند شدن از جای خود و با روی پا

ايستادن، برای لحظه ای زندگی دوباره يافته است.

آال که صدايش مانند صدای مرثیه خوانان می لرزيد، گفت: «دختر کوچک من، تو به يک استراحت

طوالنی نیاز داری. متاسفانه نمی توانم شما را مدت زيادی در اين جا نگه دارم. با تمام گوشت و

استخوانم احساس می کنم که امشب کالنتر دوباره خواھد آمد.»

ژولیلی لرزيد. آال ادامه داد: «امشب جب می خواھد شما را از اوھايو بگذراند. گوش کنید. او داد خواھد

زد تا ببیند کسی از آن طرف رودخانه جواب می دھد يا نه.»

دختر بچه ھا گوش فرا می دادند. صدای حزن انگیز جغدی از دريچه باز شیروانی، بريده بريده به گوش

رسید. لحظه ای سکوت شد. سپس برای دومین و سومین بار شنیده شد. آنان منتظر ماندند. باالخره،

فريادی سه بار جواب داد، فريادی که چون پژواکی ضعیف ولی واضح از دور دست ھا شنیده می شد.

آال ديگر آنجا نماند.

ـ صدای جغد، يک عالمت است. چه خوب است که امشب کسی در آن سوی رودخانه باشد!

او به سرعت نرده بان را جمع و جور کرده و درب مخفی را بست و پیتو را که در گوشه ای ونگ ونگ

مي کرد، باز کرد.
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او به آھستگی گفت: «به دنبال من و پیتو تا رودخانه بیایید. جب شما را با قايق پارويی عبور خواھد

داد.»

جب در لبه آب، در بلمی که باال و پائین می شد، منتظر آن ھا بود. آب به رنگ جوھر سیاه بود. ژولیلی

نگاھی به آن سوی ساحل رودخانه انداخت، اما تاريکی به حدی بود که چشم، چشم را نمی ديد.

چگونه جب خواھد فھمید که به کجا بايد رفت؟ چگونه اين قايق فسقلی را که با موج کوچکی اين ور و

آن ور می شود، ھدايت خواھد کرد؟

جب بلم را در کنار لبه آب محکم گرفته بود تا دختران سوار شوند. ژولیلی به لیزا کمک کرد و جای خوب

را به او داد. نفس کسی در نمی آمد. صدای له له پیتو و شاالپ شاالپ آب شنیده می شد.

جب در جای پارو زن نشست. به طرف ژولیلی و لیزا خم شد و با نیم صدايی گفت: «خم شويد!

لبه ھای بلم را بگیريد و جیک تان در نیايد.»

آال بلم را به طرف وسط آب ھل داد و با تکان دادن دستش از آنان دور شد. ژولیلی با حرارت و ھیجان به

خود گفت: «آال و جب براون دوستان جاودانی من ھستند.»

پاروھا بی سر و صدا در آب سیاه فرو می رفتند. بازوان پرتوان مرد، قايقچه سبک را با خیزش ھای بلند

به جلو می پراند.

با این که در جھت جريان آب رودخانه پارو زدن، کار بسیار آسانی بود، اما او بايد خالف جھت جريان آب

پارو می زد و آن را می شکافت. ژولیلی و لیزا تمام توان و نیروی خود را روی ھم گذاشتند تا به وی

کمک کنند. صدای محزون جغد سه بار در ھوا، طنین انداخت. جب به ھمان روش جواب داد و نوک قايق

را به طرف پائین رودخانه، طرفی که صدا از آن جا آمده بود، چرخاند. رودخانه برای ژولیلی و لیزا مرموز و

وحشتناک به نظر می آمد. آنان شنا بلد نبودند. آخر ھرگز فرصت يادگیری آن را نداشتند. ھرگز سوار

قايقی نشده بودند. آب به دست ژولیلی می خورد و به سر و صورتش می پاشید.

سرانجام دختران، نیمرخ ساحل را به صورت مبھم مشاھده کردند. شخصی که در آن جا ساکت

ایستاده بود، با دستش به آن ھا عالمت داد. جب ریسمان را انداخت، قایق به طور بی سر و صدا به

کنار رودخانه کشیده شد. دختر بچه ھا فوراً در ھمان نگاه اول متوجه شدند، مردی که طناب را

می کشد، يک سفید است.

ھیچ کلمه ای بین دو مرد رد و بدل نشد. فقط به تکان دادن سر برای ھمديگر بسنده کردند.

جب دست ژولیلی و لیزا را فشرد. کلمات قاصر بودند. گرمای دستش بیانگر میزان خون گرمی و

سخاوتمندي اش بود.

ژولیلی با خودش گفت: «ريل ھا و لوکوموتیوھای قطار زيرزمینی، ھمین دستان ناجی ھستند. آنان

زنجیره ای را تشکیل می دھند تا بردگان را از می سی سی پی تا کانادا بکشند. ھنوز در دنیا خوبی

وجود دارد.»

کوچولوھا سريع به درشکه ای که توسط اسبی کشیده می شد، ھدايت شدند. در کشویی بزرگی،

در قسمت زیر درشکه باز شد و آنان را در آن جا قرار داد و کشو بسته شد. جای آنان تنگ، اما کامالً

گرم بود. روی چند پتوی کامالً تمیز و گل گلی دراز کشیدند. لیزا باصدای نازکش گفت: «در اين جا واقعاً

احساس می کنم در يک قطار زيرزمینی سوار شده ام.»

به اندازه نوک سوزن ھم نور نداشتند. ژولیلی داشت از خنده خفه می شد.
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ـ ما نه می توانیم ببینیم و نه می توانیم نفس بکشیم. لیزا به ياد بیار که من و تو يک بسته  کاالی

تجاری ھستیم.

بعد از مدتی طوالنی که در پشت بام خانه جب و آال براون، خسته، منجمد و يخ زده بودند، استراحت

ماھیچه ھا چه کیفی داشت! مخصوصاً برای لیزا که باید سعی می کرد پس از آن بیھوشی معروفش،

سر حال بیاید و نیرو بگیرد.

کشوی کوچک و راحت، با آھنگ يورتمه اسب، باال و پایین می پريد.

ژولیلی ھوس خواندن کرده بود. شروع به زمزمه ترانه ای کرد که ھمیشه برای خودش، در مزرعه

ماسا ھانسن نجوا می کرد:

«اگر دستم رسد بر چرخ گردون

ازو پرسم که اين چون است و آن چون 

يکی را داده ای صد ناز و نعمت

يکی را لقمه ای آغشته در خون!»

از البه الی چفته ھای چوبی، صدايی آھسته می گفت: «اگر ھمه چیزخوب پیش برود، در اوايل روز به

منزل لوی کوفن در سینسیناتی خواھیم رسید. اگر کسی ما را متوقف کرد، صدا نکنید.»
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وقتی درشکه با آن کشوی مخفی اش، در جلوی خانه بزرگی، در گوشه کوچه «براد وی»، در شھر

سینسیناتی ايستاد، ژولیلی و لیزا در خواب بودند. نم نم باران سرد، چمن ھا و ایوان بزرگی را که با

رديفی از پنجره ھای بلند احاطه شده بود و دارای در ورودی پھن بود، جارو می کرد. ھوا ھنوز کامالً

روشن نشده بود. ھر چند که صبح زود بود، اما برگ ھای دو درخت بزرگ آلوش که شاخه ھای شان را

باالی سر درشکه گسترده بودند، به رنگ سبز براق می درخشیدند. فورا کشو گشوده شد. دختر

بچه ھا که در اثر باران خیس شده بودند، با بدن کرخ و مفاصل خواب رفته و لرزش ناشی از سرما، از

مخفیگاه خود بیرون آمدند. ژولیلی به لیزا که در موقع راه رفتن درد داشت، کمک می کرد. درشکه چی

آنان را به جلوی در برد و سه بار به در کوبید.

با صدای آھسته ای گفت: «ما ھمه دوست ھستیم.»

مردی که بالفاصله در را برايشان باز کرد، بلندقدترين آدمی بود که لیزا و ژولیلی تا به حال ديده بودند.

صورتش آنقدر الغر بود که آدم فکر می کرد لپ ھایش را از داخل می مکد. 

دختران در زير نگاه ھای آبی او، راست ايستادند. از زير آن ھا در رفتن غیر ممکن بود. نگاه ھايی که

ژولیلی و لیزا را مورد دقت قرار داد و در عین حال، ھم زمان خنده و گريه و خوش آمد گويی از آن ھا

می باريد. يک شاپوی لبه پھن در باالی چشمان آبی خوابیده بود. مرد بلند قد، ھمه آنان را به داخل

برد.

او به درشکه چی که از احترام زياد نسبت به وی می لرزيد، گفت: «تو اين بار مسافران مھمی  را

برايمان آورده ای. اکنون می توانی لوکوموتیوت را خاموش کنی، آن را داخل انبار ما بگذار تا بخار آبش

خشک شود.»

او با خنده ای افزود: «ما به آن آب و خوراک خواھیم داد.»

درشکه چی که در حال روان بود، گفت: «سپاس، رفیق کوفن.»

ژولیلی با خودش گفت: «اين ھمان لوی کوفن معروف، رئیس راه آھن زير زمینی است.»

کوفن کسی را که در اتاق ديگری بود، صدا زد. او گفت: «فکر می کنم که محموله تجاری می سی

سی پی را دريافت کرده ايم» و چشمان آبی اش در گودال چھره اش بیش تر خنديد.

صدای زنانه ای با طراوت و شادابی در جواب گفت: «چه خوب! آن دو بسته می سی سی پی را به

اتاق غذاخوری بیار.»

زنی با قیافه ای جدی که در عین حال نیکی ھم از آن می باريد و عینکی با قاب تیره بر چشم داشت،

از آنان استقبال کرد. پیراھن خاکستری بلند بر تن داشت و موھایی کوتاه و گرد و کامال سفید آرايش
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کرده که به او می آمد. شوھرش تنبان بلندی بر تن داشت. در حالي که بچه ھا را در بغل می گرفت،

گفت: «طفلک ھای ناز! شما وضع پوشاک تان ناجور است و يخ زده ايد.»

او چند شال را که روی چارپايه ای بود، برداشت و با شتاب برای پوشاندن لیزا و ژولیلی، به طرف آنان

رفت. سپس آن ھا را روی صندلی ھايی که دور میز درازی در اتاق غذاخوری چیده شده بودند، نشاند.

تازه واردين از ديدن چھار سیاه ديگر در مقابل خود، ھاج و واج مانده بودند. آن ھا مانند خرگوش ھایی

بودند که از ترس در قفسی زھر ترک می شوند. دستانشان در اثر اصابت به بوته ھای خاردار خراشیده

شده بودند. موھای شان ژولیده و لباس ھای پاره و کھنه شان گلی بود.

ژولیلی با قلبی ماالمال از درد، فوراً پی برد که او و لیزا ھم شبیه آن ھا ھستند.

آن ھا نمی خنديدند. ھیچ نمی گفتند که از کجا می آيند و به کجا می روند. فقط يک سکوت توام با

نمک شناسی و سپاسگزاری بر آن جا حاکم بود.

صدای زن جوانی از آشپز خانه بلند شد: «خاله کتی! غذا حاضر است.»

ژولیلی و لیزا تندتند خوردند. برای ھرکدام شان بلغوری گرم در پیاله ھا و قھوه ای داغ در فنجان ھای

سفید چینی ريخته شده بود. ژولیلی با کف دست ھایش فنجان گرم و صاف را بغل کرد. کم کم

انگشتان کرخش گرم شد و از میزان درد زخم ھا کاسته شد.

خاله کتی و دختر خانمی که در آشپزخانه بود، پس از این که آن ھا غذای شان را خوردند، ظرف ھا و

سفره را با تردستی جمع آوری کردند و صندلی ھا و نیمکت ھا را به ديوار تکیه دادند.

خاله کتی با شوخی ای آمیخته با لبخند گفت: «اين کارھا را برای اين می کنیم که شاید زمانی، زبانم

الل، سر و کله شکارچیان به طور غیر منتظره پیدا شود. چرا بايد حس کنجکاوی آن ھا را با تلی از

بشقاب ھای کثیف دامن بزنیم؟»

ھم زمان با گفتن اين حرف ھا، او به لیزا و ژولیلی عالمت داد که دنبالش بروند. بردگان ديگر، به دست

خانم خدمتکار سپرده شدند.

از دور صدای وارد شدن لوی کوفن و درشکه چی، از در جلو شنیده می شد. تنھا نبودند. مردی با

صدای خشن آنان را ھمراھی می کرد. قلب ژولیلی در قفسه  سینه اش می جھید.

به نظر می آمد که صدای کالنتری است که در خانه جب و آال براون پیدايش شده بود.

ـ جناب کوفن، من می دانم که شما يک تاجر و فرد محترم سینسیناترا ھستید.

با صدايی که در ابتدا نرم و سپس خشن و نیش دار بود، افزود: «و اما، شما در منطقه اوھايو به عنوان

معروف ترين دزد سیاھان پست نیز شھره عام ھستید.»

آقای کوفن کوچک ترین وقعی به حرف ھای او نگذاشت و جوابی نداد. خاله کتی دست لیزا و ژولیلی را

گرفت و آن ھا را به نزديک ترين اتاق برد و تمام مالفه ھا و لحاف ھا و پتوھا را روی تخت ريخت.

او دستور داد: بین تشک ھای علوفه ای و تشک ھای پر، بدون کوچک ترين صدا و تکان خوردنی جا

بگیريد.

رختخواب ھا را کج و معوج و در ھم و بر ھم بر روی ھم طوری خواھم چید که شما بتوانید در بین شان

نفس بکشید.

کرده که به او می آمد. شوھرش تنبان بلندی بر تن داشت. در حالي که بچه ھا را در بغل می گرفت،

گفت: «طفلک ھای ناز! شما وضع پوشاک تان ناجور است و يخ زده ايد.»

او چند شال را که روی چارپايه ای بود، برداشت و با شتاب برای پوشاندن لیزا و ژولیلی، به طرف آنان

رفت. سپس آن ھا را روی صندلی ھايی که دور میز درازی در اتاق غذاخوری چیده شده بودند، نشاند.

تازه واردين از ديدن چھار سیاه ديگر در مقابل خود، ھاج و واج مانده بودند. آن ھا مانند خرگوش ھایی

بودند که از ترس در قفسی زھر ترک می شوند. دستانشان در اثر اصابت به بوته ھای خاردار خراشیده

شده بودند. موھای شان ژولیده و لباس ھای پاره و کھنه شان گلی بود.

ژولیلی با قلبی ماالمال از درد، فوراً پی برد که او و لیزا ھم شبیه آن ھا ھستند.

آن ھا نمی خنديدند. ھیچ نمی گفتند که از کجا می آيند و به کجا می روند. فقط يک سکوت توام با

نمک شناسی و سپاسگزاری بر آن جا حاکم بود.

صدای زن جوانی از آشپز خانه بلند شد: «خاله کتی! غذا حاضر است.»

ژولیلی و لیزا تندتند خوردند. برای ھرکدام شان بلغوری گرم در پیاله ھا و قھوه ای داغ در فنجان ھای

سفید چینی ريخته شده بود. ژولیلی با کف دست ھایش فنجان گرم و صاف را بغل کرد. کم کم

انگشتان کرخش گرم شد و از میزان درد زخم ھا کاسته شد.

خاله کتی و دختر خانمی که در آشپزخانه بود، پس از این که آن ھا غذای شان را خوردند، ظرف ھا و

سفره را با تردستی جمع آوری کردند و صندلی ھا و نیمکت ھا را به ديوار تکیه دادند.

خاله کتی با شوخی ای آمیخته با لبخند گفت: «اين کارھا را برای اين می کنیم که شاید زمانی، زبانم

الل، سر و کله شکارچیان به طور غیر منتظره پیدا شود. چرا بايد حس کنجکاوی آن ھا را با تلی از

بشقاب ھای کثیف دامن بزنیم؟»

ھم زمان با گفتن اين حرف ھا، او به لیزا و ژولیلی عالمت داد که دنبالش بروند. بردگان ديگر، به دست

خانم خدمتکار سپرده شدند.

از دور صدای وارد شدن لوی کوفن و درشکه چی، از در جلو شنیده می شد. تنھا نبودند. مردی با

صدای خشن آنان را ھمراھی می کرد. قلب ژولیلی در قفسه  سینه اش می جھید.

به نظر می آمد که صدای کالنتری است که در خانه جب و آال براون پیدايش شده بود.

ـ جناب کوفن، من می دانم که شما يک تاجر و فرد محترم سینسیناترا ھستید.

با صدايی که در ابتدا نرم و سپس خشن و نیش دار بود، افزود: «و اما، شما در منطقه اوھايو به عنوان

معروف ترين دزد سیاھان پست نیز شھره عام ھستید.»

آقای کوفن کوچک ترین وقعی به حرف ھای او نگذاشت و جوابی نداد. خاله کتی دست لیزا و ژولیلی را

گرفت و آن ھا را به نزديک ترين اتاق برد و تمام مالفه ھا و لحاف ھا و پتوھا را روی تخت ريخت.

او دستور داد: بین تشک ھای علوفه ای و تشک ھای پر، بدون کوچک ترين صدا و تکان خوردنی جا

بگیريد.

رختخواب ھا را کج و معوج و در ھم و بر ھم بر روی ھم طوری خواھم چید که شما بتوانید در بین شان

نفس بکشید.



ژولیلی و لیزا شتابان روی تخت ھجوم بردند. خاله کتی يواشکی گفت: «زمانی که من تخت را مرتب

می کنم، شما بدون اين که کلمه ای بر زبان بیاوريد، دراز بکشید. بالش ھا و روتختی را روی آن ھا

خواھم چید. ھیچ کس گمان نخواھد برد که دو فراری در اين تخت پنھان شده اند.»

دختران صدای زمین افتادن يک صندلی را شنیدند.

خاله کتی باصدای شمرده ای گفت: «برايتان آرزوی موفقیت دارم. نگران نباشید لوی از اين شکارچیان

باکی ندارد. تاکنون به ندرت پیش آمده که برده ای را به آنان تسلیم کرده باشیم.»

از سالن غذاخوری، صدای شکارچیان بردگان شنیده می شد. اين صدا، به صدای کالنتر شارکی شبیه

بود.

ـ چھار برده  با ارزش از مزرعه ريلی در می سی سی پی پا به فرار گذاشته اند.

صاحب آنان می خواھد، دوباره به دست شان بیاورد. او مبلغ ھنگفتی را بابت این کار می پردازد. من

آن ھا را تعقیب می کنم و رديابی ام، مرا به اين خانه کشانده است.

پس از سکوتی ادامه داد: «کوفن! چرا يک شھروند پاکی چون شما، خودش را در گیر کار اين افراد

می کند؟ من حکم دادستانی دارم که اجازه می دھد تا خانه را زير و رو کنم.»

لوی کوفن در جوابش با ته صدايی آرام و تقریبأ دوستانه گفت: «جناب بسیار محترم من، من ھرگز

عقايدم را مخفی نکرده ام. نمی خواھم ناراحت تان کنم. اما اين را بدانید که من فقط از وجدانم و از

منطق و عقلم اطاعت می کنم. بنا به فرمان اعتقاداتم به کسانی که گرسنه اند، غذا می دھم. به

آنانی که لختند لباس می دھم. و به ياری ستمديدگان و شکنجه شدگان می شتابم. در ھیچ کجای

منطق انسانی نیامده که برای نجات انسان ھای درمانده، ابتدا به رنگ پوست شان توجه کنید.»

ژولیلی اين حرف ھا را با دقت گوش می کرد. آقای کوفن می گفت که آدم نبايد به رنگ پوست

انسان ھا توجه کند، بلکه چیزی که حائز اھمیت است، نیازھای آنان است و ھدف آدمی باید چاره 

سازی برای برطرف کردن این نیازھا باشد. 

پس از سکوت سنگینی که بر آن جا حاکم شد، فردی به در اتاق کوبید.

لوی کوفن با صدايی محترمانه گفت: «کالنتر، صبح ھا ھمسر من در این اتاق مطالعه و خیاطی

می کند. کاترين! به نظر می رسد که کالنتر شارکی مصمم است خانه ما را زير و رو کند.»

ژولیلی از ترس اين که مبادا توجه کالنتر را جلب کند، جرأت جنباندن انگشت کوچکش را نداشت و

نفسش را در سینه حبس کرد. حاال اگر لیزا سرفه ای کند، چی؟ پوستش مرطوب  و سرد بود.

خاله کاترين خیلی مودبانه گفت: «سالم، کالنتر. جای بسی تاسف است که شما مجبوريد در اين

ھوای ناجور بیرون باشید. آيا میل داريد که يک فنجان قھوه برايتان درست کنم؟»

کالنتر که در رودربایستی گیر کرده بود، با نوعی ناراحتی گفت: «نه نه، نمی خواھم مزاحم خانمی در

اتاقش باشم.»

ھر دو مرد با بستن در اتاق در پشت سرشان، از آن جا خارج شدند. حرف ھای آنان به طور غیر واضح

شنیده می شد.

صدای کرچ کرچ پايه ھای صندلی خاله کتی قطع شد. لیزا و ژولیلی جرأت کردند تا کمی نفس بکشند.

آنان منتظر باز و بسته شدن در ورودی بودند.

ژولیلی و لیزا شتابان روی تخت ھجوم بردند. خاله کتی يواشکی گفت: «زمانی که من تخت را مرتب

می کنم، شما بدون اين که کلمه ای بر زبان بیاوريد، دراز بکشید. بالش ھا و روتختی را روی آن ھا

خواھم چید. ھیچ کس گمان نخواھد برد که دو فراری در اين تخت پنھان شده اند.»

دختران صدای زمین افتادن يک صندلی را شنیدند.

خاله کتی باصدای شمرده ای گفت: «برايتان آرزوی موفقیت دارم. نگران نباشید لوی از اين شکارچیان

باکی ندارد. تاکنون به ندرت پیش آمده که برده ای را به آنان تسلیم کرده باشیم.»

از سالن غذاخوری، صدای شکارچیان بردگان شنیده می شد. اين صدا، به صدای کالنتر شارکی شبیه

بود.

ـ چھار برده  با ارزش از مزرعه ريلی در می سی سی پی پا به فرار گذاشته اند.

صاحب آنان می خواھد، دوباره به دست شان بیاورد. او مبلغ ھنگفتی را بابت این کار می پردازد. من

آن ھا را تعقیب می کنم و رديابی ام، مرا به اين خانه کشانده است.

پس از سکوتی ادامه داد: «کوفن! چرا يک شھروند پاکی چون شما، خودش را در گیر کار اين افراد

می کند؟ من حکم دادستانی دارم که اجازه می دھد تا خانه را زير و رو کنم.»

لوی کوفن در جوابش با ته صدايی آرام و تقریبأ دوستانه گفت: «جناب بسیار محترم من، من ھرگز

عقايدم را مخفی نکرده ام. نمی خواھم ناراحت تان کنم. اما اين را بدانید که من فقط از وجدانم و از

منطق و عقلم اطاعت می کنم. بنا به فرمان اعتقاداتم به کسانی که گرسنه اند، غذا می دھم. به

آنانی که لختند لباس می دھم. و به ياری ستمديدگان و شکنجه شدگان می شتابم. در ھیچ کجای

منطق انسانی نیامده که برای نجات انسان ھای درمانده، ابتدا به رنگ پوست شان توجه کنید.»

ژولیلی اين حرف ھا را با دقت گوش می کرد. آقای کوفن می گفت که آدم نبايد به رنگ پوست

انسان ھا توجه کند، بلکه چیزی که حائز اھمیت است، نیازھای آنان است و ھدف آدمی باید چاره 

سازی برای برطرف کردن این نیازھا باشد. 

پس از سکوت سنگینی که بر آن جا حاکم شد، فردی به در اتاق کوبید.

لوی کوفن با صدايی محترمانه گفت: «کالنتر، صبح ھا ھمسر من در این اتاق مطالعه و خیاطی

می کند. کاترين! به نظر می رسد که کالنتر شارکی مصمم است خانه ما را زير و رو کند.»

ژولیلی از ترس اين که مبادا توجه کالنتر را جلب کند، جرأت جنباندن انگشت کوچکش را نداشت و

نفسش را در سینه حبس کرد. حاال اگر لیزا سرفه ای کند، چی؟ پوستش مرطوب  و سرد بود.

خاله کاترين خیلی مودبانه گفت: «سالم، کالنتر. جای بسی تاسف است که شما مجبوريد در اين

ھوای ناجور بیرون باشید. آيا میل داريد که يک فنجان قھوه برايتان درست کنم؟»

کالنتر که در رودربایستی گیر کرده بود، با نوعی ناراحتی گفت: «نه نه، نمی خواھم مزاحم خانمی در

اتاقش باشم.»

ھر دو مرد با بستن در اتاق در پشت سرشان، از آن جا خارج شدند. حرف ھای آنان به طور غیر واضح

شنیده می شد.

صدای کرچ کرچ پايه ھای صندلی خاله کتی قطع شد. لیزا و ژولیلی جرأت کردند تا کمی نفس بکشند.

آنان منتظر باز و بسته شدن در ورودی بودند.



باالخره آن لحظه رسید. حتی قبل از اين که خاله کتی بتواند لحاف را بلند کند، لوی کوفن وارد اتاق

شد. او که خیلی آرام تر از ھمیشه بود، نفس راحتی کشید.

ـ کاترين! کالنتر رفت، اما من مطمئنم که به زودی با نیروھای زيادی برمی گردد تا به قصد گشت، خانه

را زير و رو کند. جھت احتیاط، بھتر است به بردگان لباس ھای گرم بپوشانیم و آن ھا را در کنار راه آھن

تجارتی جنوب که به سمت "کلیولند" می رود، قرار دھیم.

خانم کوفن صدای عادی و مھربانش را مجدداً باز يافته بود گفت: «حق با توست  لوی.»

در زمانی که او لحاف را از روی بچه ھا به کناری می زد، شوھرش با شتاب زیادی برای با خبر ساختن

بردگان ديگر رفت.

ـ دختران خوشگلم، بیايید بیرون! خوب خودتان را با لباس ھای پسرانه استتار کرده ايد. اما من گول

نخوردم.

دختران خودی تکان دادند و با گذاشتن پاھای شان روی لحاف ھای نرم و عطرآگین، از تخت خارج

شدند.

در حالی که خاله کتی به سمت پنجره می رفت تا پرده را به کناری بکشد، گفت: «می دانم که شما

خیلی ترسیديد. من ھم ھمین طور. اين ھوای گرفته ما را ياری خواھد کرد. لوی حق دارد: بايد ھر چه

زودتر شما را به کانادا برد.»

ژولیلی و لیزا، شانه به شانه در کنار ھم و در وسط اتاق پذيرايی، چون دو برگی که توفان از میان مزارع

و جنگل ھا عبورشان داده باشد، ایستاده بودند. ھراسان و سرگردان. آيا می توانستند از دست

شکارچیانی که بی وقفه در تعقیب شان بودند، جان سالم به در برند؟ چگونه می شد بدون اين

اشخاص شجاع که منزل به منزل و مرحله به مرحله عوض می شدند، موفق شد؟ لوی کوفن آن ھا را

به کجا می فرستاد؟ آيا اين بار راه آھن زير زمینی، يک قطار واقعی است؟ آيا روزی به اين کانادای

دست نیافتنی و دوردست خواھند رسید؟

ژولیلی سکوت را شکست و گفت: «ادامه دارد. باز ھم اسباب کشی می کنیم. از زمانی که ماسا

روس، در می سی سی پی، دستور حرکت داد، يک دقیقه ھم توقف نداشته ايم.»

چشمان کاترين کوفن از اشک خیس شد: «بره ھای بیچاره، من می خواھم شما را مدتی طوالنی

نگاه دارم، اما غیر ممکن است.»

او آن ھا را به اتاقکی که در آن چند تشت  را از آب گرم پر کرده بودند و حوله ھای سفید و ضخیم و 

صابون گذاشته بودند، ھدایت و پیشنھاد کرد که سر و تن شان را بشویند و لباس ھای کثیف شان را

در سبد بريزند.

خنده کنان گفت: «گروه خیاطان سازمان ما، تمام لباس ھای الزم را برای کسانی که در ايستگاه قطار

کوفن توقف می کنند، تھیه می کنند.»

او از يک سبد آويزان، لباس ھای تازه ای برای لیزا و ژولیلی بیرون آورد. 

ـ بھتر است که شما ھم چنان در لباس مبدل پسرانه به راه تان ادامه دھید. زيرا شکارچیان در  پی دو

تا دختر ھستند. اين ھم يک پولیور کاموايی برای ھر کدام تان. در زمستانی که در راه است، به آن

احتیاج خواھید داشت.

باالخره آن لحظه رسید. حتی قبل از اين که خاله کتی بتواند لحاف را بلند کند، لوی کوفن وارد اتاق

شد. او که خیلی آرام تر از ھمیشه بود، نفس راحتی کشید.

ـ کاترين! کالنتر رفت، اما من مطمئنم که به زودی با نیروھای زيادی برمی گردد تا به قصد گشت، خانه

را زير و رو کند. جھت احتیاط، بھتر است به بردگان لباس ھای گرم بپوشانیم و آن ھا را در کنار راه آھن

تجارتی جنوب که به سمت "کلیولند" می رود، قرار دھیم.

خانم کوفن صدای عادی و مھربانش را مجدداً باز يافته بود گفت: «حق با توست  لوی.»

در زمانی که او لحاف را از روی بچه ھا به کناری می زد، شوھرش با شتاب زیادی برای با خبر ساختن

بردگان ديگر رفت.

ـ دختران خوشگلم، بیايید بیرون! خوب خودتان را با لباس ھای پسرانه استتار کرده ايد. اما من گول

نخوردم.

دختران خودی تکان دادند و با گذاشتن پاھای شان روی لحاف ھای نرم و عطرآگین، از تخت خارج

شدند.

در حالی که خاله کتی به سمت پنجره می رفت تا پرده را به کناری بکشد، گفت: «می دانم که شما

خیلی ترسیديد. من ھم ھمین طور. اين ھوای گرفته ما را ياری خواھد کرد. لوی حق دارد: بايد ھر چه

زودتر شما را به کانادا برد.»

ژولیلی و لیزا، شانه به شانه در کنار ھم و در وسط اتاق پذيرايی، چون دو برگی که توفان از میان مزارع

و جنگل ھا عبورشان داده باشد، ایستاده بودند. ھراسان و سرگردان. آيا می توانستند از دست

شکارچیانی که بی وقفه در تعقیب شان بودند، جان سالم به در برند؟ چگونه می شد بدون اين

اشخاص شجاع که منزل به منزل و مرحله به مرحله عوض می شدند، موفق شد؟ لوی کوفن آن ھا را

به کجا می فرستاد؟ آيا اين بار راه آھن زير زمینی، يک قطار واقعی است؟ آيا روزی به اين کانادای

دست نیافتنی و دوردست خواھند رسید؟

ژولیلی سکوت را شکست و گفت: «ادامه دارد. باز ھم اسباب کشی می کنیم. از زمانی که ماسا

روس، در می سی سی پی، دستور حرکت داد، يک دقیقه ھم توقف نداشته ايم.»

چشمان کاترين کوفن از اشک خیس شد: «بره ھای بیچاره، من می خواھم شما را مدتی طوالنی

نگاه دارم، اما غیر ممکن است.»

او آن ھا را به اتاقکی که در آن چند تشت  را از آب گرم پر کرده بودند و حوله ھای سفید و ضخیم و 

صابون گذاشته بودند، ھدایت و پیشنھاد کرد که سر و تن شان را بشویند و لباس ھای کثیف شان را

در سبد بريزند.

خنده کنان گفت: «گروه خیاطان سازمان ما، تمام لباس ھای الزم را برای کسانی که در ايستگاه قطار

کوفن توقف می کنند، تھیه می کنند.»

او از يک سبد آويزان، لباس ھای تازه ای برای لیزا و ژولیلی بیرون آورد. 

ـ بھتر است که شما ھم چنان در لباس مبدل پسرانه به راه تان ادامه دھید. زيرا شکارچیان در  پی دو

تا دختر ھستند. اين ھم يک پولیور کاموايی برای ھر کدام تان. در زمستانی که در راه است، به آن

احتیاج خواھید داشت.



ژولیلی لباس ھای تازه را در میان دستانش فشرد. آن پولیورھای پشمی  گرم، با دست بافته شده

بودند. آن ھا به اندازه گل ھای اقاقیای معطر و آذين بخش منزل تابستانی ماسا ريلی در می سی

سی پی، آبی رنگ بودند. معلوم بود که ھرگز پوشیده نشده بودند. او به سختی باور می کرد که اين

خود او، ژولیلی خانم، دوشیزه پاکیزه باشد که اين پولیور پشمی قشنگ را به تن می کند.

لیزا خنده ای از ته دل کرد: «وقتی که به کانادا برسیم، با توجه به اين آرايش و لباس زیبا، لستر و آدام،

مرا با ملکه ويکتوريا عوضی خواھند گرفت.» او در مقابل ژولیلی که از تعجب دھانش باز مانده بود و

محو تماشای لیزايی بود که ديگر اثری از لرزش ھا و اخم ھای سابق آن دخترک گوژ پشت را نداشت،

از خنده ترکید.

ژولیلی لباس ھای تازه را در میان دستانش فشرد. آن پولیورھای پشمی  گرم، با دست بافته شده

بودند. آن ھا به اندازه گل ھای اقاقیای معطر و آذين بخش منزل تابستانی ماسا ريلی در می سی

سی پی، آبی رنگ بودند. معلوم بود که ھرگز پوشیده نشده بودند. او به سختی باور می کرد که اين

خود او، ژولیلی خانم، دوشیزه پاکیزه باشد که اين پولیور پشمی قشنگ را به تن می کند.

لیزا خنده ای از ته دل کرد: «وقتی که به کانادا برسیم، با توجه به اين آرايش و لباس زیبا، لستر و آدام،

مرا با ملکه ويکتوريا عوضی خواھند گرفت.» او در مقابل ژولیلی که از تعجب دھانش باز مانده بود و

محو تماشای لیزايی بود که ديگر اثری از لرزش ھا و اخم ھای سابق آن دخترک گوژ پشت را نداشت،

از خنده ترکید.



لیزا و ژولیلی با کاله ھايی که مناسب پولیورھای تازه شان بود و به خوبی به آنان می آمد، در داخل

واگن کالسکه سیاھی چپانده می شدند که در جلوی خانه بزرگ خانواده کوفن قرار داشت و توسط

اسبی کشیده می شد.

پرده ھای سیاه پنجره ھا، آدم را به اين فکر وا می داشت که مرده ای در آن مخفی شده است.

کاترين کوفن دختر بچه ھا را در بغل خود به سینه اش فشرد.

شوھرش سیمای آنان را به دقت تماشا کرد. چشمان آبی اش با حرارت و سرشار از نیرو، مانند شعله

ھای آبی رنگ يک کنده درخت کاج می درخشیدند.

او در حالی که در ارابه نعش کش را می بست، گفت: «امیدوارم که ھر دوتان از باليا و ھرگونه گزندی

در امان باشید.»

فقط آن دو در درشکه بودند. البد فراريان ديگر يا قبل از آنان رفته بودند و يا در یک کالسکه ديگری پنھان

و منتظر بودند.

آن ھا در کنار ھم نشسته بودند و در تاريکی به زحمت ھم ديگر را دوباره باز يافتند. قبالً ھرگز ژولیلی

لباس تازه ای نپوشیده بود. لباس ھای تازه، او را به نرمی در بر گرفته بود. خیلی دلچسب بود. لبخند

ملیحی زد. حاال ديگر، لیزا و او ھیچ شباھتی به بردگان نداشتند.

اگر سیم بدجنس موفق شود آن ھا را دوباره دستگیر کند، آن ھا را نخواھد شناخت. باران روی پشت

سقف می زد. چرخ ھای کالسکه در میان آب ھای چاله چوله ھا، شاالپ  شاالپ می کرد. بی خیال!

باران امداد رسانی می کرد: يک پرده حامی برايشان بود ...

لیزا با حالتی آھنگین گفت: «ژولیلی، در خود بیش تر احساس قدرت می کنم و نگرانی ام کم تر شده

است.» حالت يک دوشیزه خانم کامالً تمیز را داشتن چقدر خوب است.

ژولیلی دست وی را فشرد. در طی راه کالسکه با آھنگی یکنواخت، اين سوی و آن سوی می رفت و

دختربچه ھا را که در کنار ھم نشسته بودند، باال و پایین می انداخت.

در مجموع سفر کوتاھی بود. زيرا درشکه چی، اسب و نعش کش را به زودی متوقف ساخت. صدايی

که احتماال مال خود او بود،  بلند شد: «ماھمه دوست ھستیم.»

يک صدای مردانه پرسید: «چه محموله ای ارسال می کنی؟»

جواب داده شد: «دو محموله تجاری.»

ـ بیا جلو، تا لبه اسکله. محموله ھای تو را در آخرين واگن جا خواھیم داد.

لیزا و ژولیلی با کاله ھايی که مناسب پولیورھای تازه شان بود و به خوبی به آنان می آمد، در داخل

واگن کالسکه سیاھی چپانده می شدند که در جلوی خانه بزرگ خانواده کوفن قرار داشت و توسط

اسبی کشیده می شد.

پرده ھای سیاه پنجره ھا، آدم را به اين فکر وا می داشت که مرده ای در آن مخفی شده است.

کاترين کوفن دختر بچه ھا را در بغل خود به سینه اش فشرد.

شوھرش سیمای آنان را به دقت تماشا کرد. چشمان آبی اش با حرارت و سرشار از نیرو، مانند شعله

ھای آبی رنگ يک کنده درخت کاج می درخشیدند.

او در حالی که در ارابه نعش کش را می بست، گفت: «امیدوارم که ھر دوتان از باليا و ھرگونه گزندی

در امان باشید.»

فقط آن دو در درشکه بودند. البد فراريان ديگر يا قبل از آنان رفته بودند و يا در یک کالسکه ديگری پنھان

و منتظر بودند.

آن ھا در کنار ھم نشسته بودند و در تاريکی به زحمت ھم ديگر را دوباره باز يافتند. قبالً ھرگز ژولیلی

لباس تازه ای نپوشیده بود. لباس ھای تازه، او را به نرمی در بر گرفته بود. خیلی دلچسب بود. لبخند

ملیحی زد. حاال ديگر، لیزا و او ھیچ شباھتی به بردگان نداشتند.

اگر سیم بدجنس موفق شود آن ھا را دوباره دستگیر کند، آن ھا را نخواھد شناخت. باران روی پشت

سقف می زد. چرخ ھای کالسکه در میان آب ھای چاله چوله ھا، شاالپ  شاالپ می کرد. بی خیال!

باران امداد رسانی می کرد: يک پرده حامی برايشان بود ...

لیزا با حالتی آھنگین گفت: «ژولیلی، در خود بیش تر احساس قدرت می کنم و نگرانی ام کم تر شده

است.» حالت يک دوشیزه خانم کامالً تمیز را داشتن چقدر خوب است.

ژولیلی دست وی را فشرد. در طی راه کالسکه با آھنگی یکنواخت، اين سوی و آن سوی می رفت و

دختربچه ھا را که در کنار ھم نشسته بودند، باال و پایین می انداخت.

در مجموع سفر کوتاھی بود. زيرا درشکه چی، اسب و نعش کش را به زودی متوقف ساخت. صدايی

که احتماال مال خود او بود،  بلند شد: «ماھمه دوست ھستیم.»

يک صدای مردانه پرسید: «چه محموله ای ارسال می کنی؟»

جواب داده شد: «دو محموله تجاری.»

ـ بیا جلو، تا لبه اسکله. محموله ھای تو را در آخرين واگن جا خواھیم داد.



چرخ ھای کالسکه به حرکت در آمد. وقتی که ايستاد، مرد تنومندی با بازوان کلفت، که صورتش برای 

دختران به وضوح ديده نمی شد، در را باز کرد.

او دو گونی کنفی را در داخل کالسکه انداخت و با مھربانی دستور داد که توی گونی ھا بروند! سپس

در را بست و ادامه داد: «گونی ھا مانع نفس کشیدن نمی شوند و شما می توانید در واگن راحت

باشید. درحال حاضر در ھنگام حمل،  بدن تان را نرم و شل کنید.»

دخترک ھا به داخل گونی ھا خزيدند و آن  را تا باالی سرشان کشیدند. آن ھا صدای سوت کشیدن

بخار آب لوکوموتیو و صدای تکان خوردن و کشیده شدن واگن ھای سنگین را يکی بر ديگری در بیرون

می شنیدند.

لیزا با نگاھی پر از وحشت نالید و گفت: «دوست ندارم در یک گونی باشم که سرش با نخ بسته

شده.» او نیز مانند ژولیلی گونی را باالی سرش کشید و خود را شل و ول کرد. در گاری به طور

آماده باش، منتظر ماند تا مدت زمان الزم به سر آيد. ژولیلی ھم خود را آماده کرد. ارابه چی در را باز

کرد و وارد شد. او گوشه ھر کدام از گونی ھا را با دست محکم گرفت. سپس لیزا را بلند کرد و آن را به

فرد کمکی خود که در بیرون ايستاده بود، سپرد.

به ژولیلی گفت: «توھم خودت را تا آن جا که ممکن است کوچک و جمع و جور کن. من تو را روی

شانه ھايم حمل خواھم کرد.» فرد مذکور به خوبی می دانست که او دو برابر لیزا، بزرگ است. تا آنجا

که برايش ممکن بود، چمباتمه زد. صدای گوش خراش ترن، ھمھمه مردم و طبل نوازی ممتد باران

موجب ترس وی شد. درشکه چی بازوانش را به دور او حلقه زد. صدايی بر ھمه اين ھیاھوھا چیره

شد.

ـ تمامی اين واگن ھا را بگرديد! شايد برده ھای فراری در آن ھا خود را مخفی کرده باشند.

قلب ژولیلی با شدت تمام می زد. او به خودش دلداری می داد. او را گونی پوشانده و بازوان پرتوانی

در برگرفته بود.

صدای ديگری گفت: «دو محموله تجاری در اين واگن.»

او را در کف يک واگن گذاشتند، سپس در ته واگن به جايی دور و گوشه ای احتماال تاريک برده شد. او

را در کنار گونی لیزا جای دادند.

درشکه چی نفس نفس زنان گفت: «تا زمانی که ترن در ايستگاه است، تکان نخورید، و حرفی نزنید!

شما به "کلیولند" می رويد. يک دوست "راه آھن زيرزمینی" شما را در آن جا دريافت خواھد کرد. بھتر

است که تا آنجا در گونی ھایتان بمانید. نخ ھای سرکیسه را باز می کنم. بدين ترتیب، در طی راه،

برای ھواخوری خواھید توانست کله خود را از آن بیرون بیاوريد.»

ھمان طوری که وعده داده بود، در گونی ھا را باز گذاشت، اما آنان به سختی ھم ديگر را می ديدند.

ترن شروع به لرزش کرد، مرد به بیرون واگن پريد. در به روی پاشنه ھايش چرخید و با صدای خشنی

بسته شد. چرخ ھا روی ريل ھا به قرچ و قرچ افتادند و سپس در زير پاي شان به حرکت در آمدند.

آونگی به صدا در آمد.

وحشتناک بود. ترن ديوانه شده بود. چرخ ھا تندتر و تندتر می چرخیدند و روی ريل ھای نقره ای

صداھای جھنمی تولید می کردند. ترن لحظه به لحظه بر شتابش می افزود. ژولیلی تصور می کرد که

این ريل ھا، از ھمان ريل ھایی ھستند که نظیرش را در ايالت کنتاکی دیده بودند.

چرخ ھای کالسکه به حرکت در آمد. وقتی که ايستاد، مرد تنومندی با بازوان کلفت، که صورتش برای 

دختران به وضوح ديده نمی شد، در را باز کرد.

او دو گونی کنفی را در داخل کالسکه انداخت و با مھربانی دستور داد که توی گونی ھا بروند! سپس

در را بست و ادامه داد: «گونی ھا مانع نفس کشیدن نمی شوند و شما می توانید در واگن راحت

باشید. درحال حاضر در ھنگام حمل،  بدن تان را نرم و شل کنید.»

دخترک ھا به داخل گونی ھا خزيدند و آن  را تا باالی سرشان کشیدند. آن ھا صدای سوت کشیدن

بخار آب لوکوموتیو و صدای تکان خوردن و کشیده شدن واگن ھای سنگین را يکی بر ديگری در بیرون

می شنیدند.

لیزا با نگاھی پر از وحشت نالید و گفت: «دوست ندارم در یک گونی باشم که سرش با نخ بسته

شده.» او نیز مانند ژولیلی گونی را باالی سرش کشید و خود را شل و ول کرد. در گاری به طور

آماده باش، منتظر ماند تا مدت زمان الزم به سر آيد. ژولیلی ھم خود را آماده کرد. ارابه چی در را باز

کرد و وارد شد. او گوشه ھر کدام از گونی ھا را با دست محکم گرفت. سپس لیزا را بلند کرد و آن را به

فرد کمکی خود که در بیرون ايستاده بود، سپرد.

به ژولیلی گفت: «توھم خودت را تا آن جا که ممکن است کوچک و جمع و جور کن. من تو را روی

شانه ھايم حمل خواھم کرد.» فرد مذکور به خوبی می دانست که او دو برابر لیزا، بزرگ است. تا آنجا

که برايش ممکن بود، چمباتمه زد. صدای گوش خراش ترن، ھمھمه مردم و طبل نوازی ممتد باران

موجب ترس وی شد. درشکه چی بازوانش را به دور او حلقه زد. صدايی بر ھمه اين ھیاھوھا چیره

شد.

ـ تمامی اين واگن ھا را بگرديد! شايد برده ھای فراری در آن ھا خود را مخفی کرده باشند.

قلب ژولیلی با شدت تمام می زد. او به خودش دلداری می داد. او را گونی پوشانده و بازوان پرتوانی

در برگرفته بود.

صدای ديگری گفت: «دو محموله تجاری در اين واگن.»

او را در کف يک واگن گذاشتند، سپس در ته واگن به جايی دور و گوشه ای احتماال تاريک برده شد. او

را در کنار گونی لیزا جای دادند.

درشکه چی نفس نفس زنان گفت: «تا زمانی که ترن در ايستگاه است، تکان نخورید، و حرفی نزنید!

شما به "کلیولند" می رويد. يک دوست "راه آھن زيرزمینی" شما را در آن جا دريافت خواھد کرد. بھتر

است که تا آنجا در گونی ھایتان بمانید. نخ ھای سرکیسه را باز می کنم. بدين ترتیب، در طی راه،

برای ھواخوری خواھید توانست کله خود را از آن بیرون بیاوريد.»

ھمان طوری که وعده داده بود، در گونی ھا را باز گذاشت، اما آنان به سختی ھم ديگر را می ديدند.

ترن شروع به لرزش کرد، مرد به بیرون واگن پريد. در به روی پاشنه ھايش چرخید و با صدای خشنی

بسته شد. چرخ ھا روی ريل ھا به قرچ و قرچ افتادند و سپس در زير پاي شان به حرکت در آمدند.

آونگی به صدا در آمد.

وحشتناک بود. ترن ديوانه شده بود. چرخ ھا تندتر و تندتر می چرخیدند و روی ريل ھای نقره ای

صداھای جھنمی تولید می کردند. ترن لحظه به لحظه بر شتابش می افزود. ژولیلی تصور می کرد که

این ريل ھا، از ھمان ريل ھایی ھستند که نظیرش را در ايالت کنتاکی دیده بودند.



چرخ ھا که روی فلز ديوانه وار می چرخیدند، انگار توی سر ژولیلی چون پتکی فرود می آمدند. شدت

صدا و میزان سرعت با ھم، ھم آھنگ و جور بودند. لیزا با ھر تکان واگن خالی، نعره می کشید.

ژولیلی از تشنگی داشت ھالک می شد. با لبانی خشک و زبانی آويزان، آرزو می کرد که ای کاش

باران، بام ترن را سوراخ کند و سیالبی توام با خنکی به آن جا بیاورد.

او به لیزا تکیه داد. لیزا پچ پچ کنان گفت: «ژولیلی فکر می کنم که استخوان ھايم ديگر ھم ديگر را نگه

نمی دارند و در ته گونی باھم می جنگند.»

ژولیلی ساکت ماند.  قطار ھم چنان به جلو می راند. ژولیلی که از اين سرعت ديوانه وار، ھیپنوتیزم

شده بود، با خودش گفت که ھرگز جان سالم به در نخواھد برد. در حالی که ھدف نھايی خود را

فراموش می کرد، فکر اين که مبادا ترن با اين سرعت از خط خارج شود و در گودالی بزرگ بیافتد و

صدمه ببیند، لرزه بر اندامش انداخت.

او لحظه ای چرت زد و زمانی که واگن شان با شدت به واگن جلويی اصابت کرد، چرتش پاره شد.

آھنگ گردش چرخ ھا کندتر شد و سپس از بین رفت. در حالي که حسابی وحشت زده شده بود

احساس کرد که تن بی حال و ولو شده دوستش به او چسبیده است، فرياد زد: «لیزا!»

لیزا با کلماتی بريده بريده در گلو گفت: «نمرده ام. اما قادر به دراز کردن دست و پايم نیستم.»

نوری در وسط واگن دیده شد. در به آرامی باز شد. نسیم خنکی به آنان خورد.

صدايی با طنین دوستانه گفت: «به دنبال دو بسته تجاری ارسالی از سینسیناتی آمده ام. من بايد

شخصاً، آن ھا را به کشتی "سه دکل" در "مای فالور" ببرم.» ژولیلی ناگھان صاحب اين صدا را

شناخت. صدای آقای کانادايی، ماسا روس بود. بی شک از زندان در رفته بود. ھمان طوری که قول

داده بود، برای بردن شان به سرزمین آزادی آمده بود.

او با صدای تعجب آمیزی گفت: «آه، آنجايند!»

او روی دختر بچه ھا خم شد و دھانه گونی ھا را روی سرشان بست. ھرکدام شان را در زير يک بغل

زد و از واگن دور شد. با يک چشم بر ھم زدن، آنان را بلند کرد و در درون کالسکه ای گذاشت که

پرده ھای ضخیم و بسته داشت. فوراً سر گونی ھا را با ز کرد و دختر بچه ھا را بیرون کشید.

لیزا روی کف زمین ولو شد. آن چنان در ھم تنیده شده بود که برايش روی يک صندلی نشستن، خیلی

دشوار بود. ژولیلی که خم شده بود تا او را از روی زمین بلند کند، با ماسا روس کله به کله شد. اما آيا

او واقعاً خود ماسا روس بود؟ او ريش نداشت و موھای خرمایی اش کوتاه شده بود. با این که در

گذشته با سینه و شکم برجسته و جلو آمده اش مشخص می شد، اما حاال لباس بی شیله پیله و

ساده ای بر تن داشت. پس آن پیراھن چین چینی اش چه شده بود؟

مرد چانه بی موی خود را خاراند. چشمانش می خنديدند. با صدای کرکننده و اما پرشکوه که انگار یک

مراسم رسمی را به جا می آورد، گفت: «ژولیلی و لیزا، ھمه اش آرزو می کردم که از ھمه دام ھا و

موانعی که بر سر راه تان گسترده شده بود، جان سالم به در ببرید و بر آن ھا فائق شويد. شما تقريباً

آزاديد.»

ژولیلی با تالش زياد دھانش را به سختی گشود و التماس کنان گفت: «ماسا روس نوشیدنی.»

دھانش مانند گرد و خاک ھای راه ھای کشتزارھای ذرت می سی سی پی خشک شده بود. مرد

چاق که متأثر شده بود، پچ پچ کنان گفت: «بچه ھای من!»

چرخ ھا که روی فلز ديوانه وار می چرخیدند، انگار توی سر ژولیلی چون پتکی فرود می آمدند. شدت

صدا و میزان سرعت با ھم، ھم آھنگ و جور بودند. لیزا با ھر تکان واگن خالی، نعره می کشید.

ژولیلی از تشنگی داشت ھالک می شد. با لبانی خشک و زبانی آويزان، آرزو می کرد که ای کاش

باران، بام ترن را سوراخ کند و سیالبی توام با خنکی به آن جا بیاورد.

او به لیزا تکیه داد. لیزا پچ پچ کنان گفت: «ژولیلی فکر می کنم که استخوان ھايم ديگر ھم ديگر را نگه

نمی دارند و در ته گونی باھم می جنگند.»

ژولیلی ساکت ماند.  قطار ھم چنان به جلو می راند. ژولیلی که از اين سرعت ديوانه وار، ھیپنوتیزم

شده بود، با خودش گفت که ھرگز جان سالم به در نخواھد برد. در حالی که ھدف نھايی خود را

فراموش می کرد، فکر اين که مبادا ترن با اين سرعت از خط خارج شود و در گودالی بزرگ بیافتد و

صدمه ببیند، لرزه بر اندامش انداخت.

او لحظه ای چرت زد و زمانی که واگن شان با شدت به واگن جلويی اصابت کرد، چرتش پاره شد.

آھنگ گردش چرخ ھا کندتر شد و سپس از بین رفت. در حالي که حسابی وحشت زده شده بود

احساس کرد که تن بی حال و ولو شده دوستش به او چسبیده است، فرياد زد: «لیزا!»

لیزا با کلماتی بريده بريده در گلو گفت: «نمرده ام. اما قادر به دراز کردن دست و پايم نیستم.»

نوری در وسط واگن دیده شد. در به آرامی باز شد. نسیم خنکی به آنان خورد.

صدايی با طنین دوستانه گفت: «به دنبال دو بسته تجاری ارسالی از سینسیناتی آمده ام. من بايد

شخصاً، آن ھا را به کشتی "سه دکل" در "مای فالور" ببرم.» ژولیلی ناگھان صاحب اين صدا را

شناخت. صدای آقای کانادايی، ماسا روس بود. بی شک از زندان در رفته بود. ھمان طوری که قول

داده بود، برای بردن شان به سرزمین آزادی آمده بود.

او با صدای تعجب آمیزی گفت: «آه، آنجايند!»

او روی دختر بچه ھا خم شد و دھانه گونی ھا را روی سرشان بست. ھرکدام شان را در زير يک بغل

زد و از واگن دور شد. با يک چشم بر ھم زدن، آنان را بلند کرد و در درون کالسکه ای گذاشت که

پرده ھای ضخیم و بسته داشت. فوراً سر گونی ھا را با ز کرد و دختر بچه ھا را بیرون کشید.

لیزا روی کف زمین ولو شد. آن چنان در ھم تنیده شده بود که برايش روی يک صندلی نشستن، خیلی

دشوار بود. ژولیلی که خم شده بود تا او را از روی زمین بلند کند، با ماسا روس کله به کله شد. اما آيا

او واقعاً خود ماسا روس بود؟ او ريش نداشت و موھای خرمایی اش کوتاه شده بود. با این که در

گذشته با سینه و شکم برجسته و جلو آمده اش مشخص می شد، اما حاال لباس بی شیله پیله و

ساده ای بر تن داشت. پس آن پیراھن چین چینی اش چه شده بود؟

مرد چانه بی موی خود را خاراند. چشمانش می خنديدند. با صدای کرکننده و اما پرشکوه که انگار یک

مراسم رسمی را به جا می آورد، گفت: «ژولیلی و لیزا، ھمه اش آرزو می کردم که از ھمه دام ھا و

موانعی که بر سر راه تان گسترده شده بود، جان سالم به در ببرید و بر آن ھا فائق شويد. شما تقريباً

آزاديد.»

ژولیلی با تالش زياد دھانش را به سختی گشود و التماس کنان گفت: «ماسا روس نوشیدنی.»

دھانش مانند گرد و خاک ھای راه ھای کشتزارھای ذرت می سی سی پی خشک شده بود. مرد

چاق که متأثر شده بود، پچ پچ کنان گفت: «بچه ھای من!»



او خم شد، از ساکی که در زیر پایش بود، يک بطری آب در آورد و سرش را باز کرد. آب را در يک فنجان

ريخت.

ژولیلی گفت: «اول لیزا.»

آقای روس، جثه نحیف لیزا را بلند کرد و فنجان را به طرف لبانش برد و گفت: «دخترک، به آرامی بخور.

بدن تشنه تو، يک دفعه نمی تواند مايع زيادی را جذب کند.»

بالفاصله نوبت ژولیلی شد. خنکی و تر و تازگی آب به وی جان تازه ای بخشید. او آب را در دھانش نگاه

داشت و سپس به آرامی از گلوی خود پایین فرستاد. با ولع تمام دو بار نوشید.

در حالی که آقای روس بطری را در ساک چرمی خودش می گذاشت، قول یک بطری دیگری از آب را،

در ساحل مای فالور داد.

ژولیلی که از تشنگی راحت شده بود، متوجه شد که کالسکه تکان می خورد. او تنھا نیمرخ ناجی

خودشان را که در رو به رويشان نشسته بود، می ديد.

لیزا که با دو دستش محکم به صندلی چسبیده بود، با درد زياد زور می زد تا خودش را راست و سر پا

نگه دارد.

او که با زندگی کردن در دخمه ھای بردگان مزرعه ريلی، به دختری اخمو و خشمگین تبديل شده بود،

گفت: «ماسا روس، به چنگ آوردن آزادی کار سختی است. در آن جا شما را ھم زندانی کردند. شما

سرحال نیستید.»

آقای روس خسته بود. او سرش را روی صندلی گذاشت.

ـ درست در لحظه صدور محکومیتم، برده ای که به خاطرش دستگیر شده بودم، سر بزنگاه، در دادگاه

حضور یافت و باعث رھایی من شد.

پس از سکوتی کوتاه دوباره شروع کرد: «بی عدالتی سالح دلخواه بدخواھان است. اما ھمیشه

قلب ھای پاکی در مسیر گذر اين بی عدالتی ھا يافت می شوند که علی رغم موانع، به راه راست

خود ادامه می دھند. آزاد ديدن ھر دوی شما، تمام رنج ھا و مرارت ھای مرا از بین خواھد برد.»

سخنان تکان دھنده ماسا روس جان دوباره ای به ژولیلی بخشید. ژولیلی، احساس می کرد که دوباره

دارای ارزش شده است.

او مامان سالی را به ياد می آورد که ھرگز جلوی ھیچ کسی سر تعظیم فرود نمی آورد.

ژولیلی روز داغ و طاقت فرسايی را به ياد آورد که ماسا روس به مزرعه پنبه آن ھا آمد. او در آن روز آدام

و لستر را به عنوان راھنمای خود برگزيد.

لستر و آدام ...

چگونه او و لیزا ھنوز به آن ھا فکر نکرده بودند و فوراً خبری از ایشان نگرفتند؟ بی شک آقای روس

می دانست که در کجا ھستند.

او با امیدی آمیخته به بیم و ھراس پرسید: «ماسا روس! آيا آدام و لستر به کانادا رسیدند؟»

آقای روس کمی به سوی او خم شد و گفت: «آنان به کانادا رسیدند و ھر دو آزاد شدند.» او مکثی کرد

و سپس افزود: «لستر در سن کاترين کاری گیر آورده است. آرزويش آن است که شما پیشش برويد ...

آدام، اما درگذشت.»
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سکوتی سنگین و مرگبار حاکم شد. آدام خوب و مھربان! گلوی ژولیلی فشرده شد. دردی در وجودش

تیر کشید.

لیزا به زحمت زياد پشت داغان شده اش را راست کرد. اشک ھایش روی گونه ھای سیاھش که جای

زخم ھای فراوانی داشتند، جاری شدند. پرسید: «ماسا روس، او چگونه مرد؟»

شانه ھای ناجی آن ھا، شل شده و تلپی افتاد. و با صدايی متأثر گفت: «در اثر زنجیرھا. آن ھا خیلی

سفت و در گوشتش فرو رفته بودند. وقتی آن ھا را سوھان زديم، ديگر دير شده بود، سم در خونش

رفته بود. آدام بیشتر از يک روز در کانادا زندگی نکرد. او را در زير يک درخت صنوبر بزرگ دفن کرديم.»

ديگر حرفی برای گفتن نمانده بود. اين زنجیرھای لعنتی! خشمی جان ژولیلی را در بر گرفت.

خشمی که برای رھايی تمامی بردگان، ھمراه با لذت مبارزه برای شکستن تمامی موانع اين راه، در

گوشت و پوست و وجودش شعله ور بود.

کالسکه ايستاد. ژولیلی اشک ھايش را با پشت آستین تا شده پلی ور تازه اش پاک کرد. قبل از با خبر

شدن از مرگ آدام، می خواست از ماسا روس بپرسد که آيا یک زن سیاه پوست، بلندقد با رفتاری

متین به نام مادر سالی نديده است. حاال از پاسخ آن می ترسید.

در درشکه باز شد. دو دختر بچه و آقای روس در کوچه ای تاريک پیاده شدند. غروب بود. برای رعایت

بیش تر مسایل امنیتی، کاله ھای پشمی شان را تا روی صورت شان پائین کشیدند تا رنگ

پوست شان را بپوشانند. دست ھای خود را در آستین ھای پلی ورھای گرم، با اقاقیایی ھای آبی

رنگ، فرو کردند. در برابرشان، آب ھای گسترده ای را دیدند که زمزمه شان اصالً شباھتی به ھیاھو و

سر و صدای می سی سی پی نداشت. آب ھای کف آلود، لبه ساحل را نوازش می داد. ناوبرھای

بزرگ با آھنگ امواج ساحل، تکان می خوردند و بادبان ھای بزرگ ترين کشتی به اھتزاز در می آمدند.

آقای روس گفت که «اين ھمان "مای فالور"، کشتی معروف ضد برده داری است. بادبان ھای بزرگ آن،

به کمک باد ھای موجود، شما را به آن طرف دریاچه "اريه" و به ساحل کانادا خواھد برد.»

ژولیلی داد زنان و با حالتی غمگین گفت: «شما با ما نمی آیید؟»

او شانه ھای پھنش را باال انداخت و مدت زيادی از ھوای باز آن جا بلعید: «من برای آزادی بردگان دیگر،

به جنوب برمی گردم.»

او متوجه ناراحتی و نگرانی بچه ھا شد و به طرف کشتی راه افتاد. گفت: «کاله ھای تان را ھم چنان

تا ته به پایین بکشید و سرتان را برای نگاه به اطراف تان، بلند نکنید. مردم فکر خواھند کرد که شما با

آن لباس ھای تازه تان، بچه ھای من ھستید. جای بسی خوشوقتی است که امروز ھوا گرفته

است.»

کشتی در دو قدمی بود. آقای روس دست مردی را که کاپیتان صدايش می کرد، فشرد. برخالف

ھمیشه که با طمطراق سخنوری می کرد، اين بار با صدای آھسته ای حرف می زد. او حرف رمز

جادويی راه آھن زيرزمینی را گفت: «ما ھمه دوست ھستیم.»

ژولیلی چون ھمیشه، از شنیدن اين کلمات، احساس خوشحالی کرد.

آقای روس در ادامه حرف ھايش گفت: «اين ھم بچه ھای من. آنان را صحیح و سالم به "فورت مالدن"

برسانید.» کاپیتان مردی بود خوش رو و با کاله مخصوص که آن را يک طرفه، مانند کج کالخان، بر

سرش گذاشته بود.
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کاپیتان در حالی که با ھر واژه ای می خنديد، در پاسخ ماسا روس گفت: «چطوری آخه!»

سپس رو به بچه ھا کرد و افزود: «پسرھا، پشت سر من، به محل خوابگاه کوچک تان، در قسمت

پائین کشتی می رویم.»

آقای روس با مھربانی روی شانه ھای دختران زد و بدين ترتیب به آنان بدرود گفت.

او در ھوای خاکستری شبانگاھی از آن جا ناپديد شد.

آن ھا می خواستند برای سپاسگزاری از اين مرد بزرگوار، فرياد بزنند، اما بھای شکستن سکوت را به

خوبی می دانستند. کافی بود تنھا سرشان را بلند کنند و چھره خود را نشان دھند تا خطر بزرگی

دامن آقای روس و خودشان را بگیرد.

آنان در پشت سر کاپیتان روی عرشه مای فالور رفتند. ژولیلی احساس کرد که کشتی تنفس می کند

و او روی بدنه آن قدم می زند. کشتی با حرکات امواج، بلند می شد و دوباره می افتاد.

آن ھا به دنبال ناخدا از پله ھای باريکی  گذشتند و سپس به راھرويی به درازی طول کشتی رسیدند

که ردیفی از درھای کوچکی در دو طرفش قرار داشت. ھر سه در مقابل يکی از اين درھا ايستادند.

ناخدا آن را باز کرد. ھمه وارد اتاقکی شدند که به سختی در آن جا می شدند. به نظر می رسید که از

ديوار آويزانند. پنجره کوچک گردی، آب را نگاه می کرد.

کاپیتان خنده کنان گفت: «می دانم که شما دختريد، اما در طی اين سفر، برای من و ھمه خدمه

کشتی، پسر باقی خواھید ماند.»

او روش بستن و کلید کردن در را به دخترھا نشان داد و گوشزد کرد که آن را برای ھیچ کس باز نکنند،

مگر اين که ابتدا سه ضربه بر در و سپس جمله «ما ھمه دوست ھستیم» را بشنوند. او گفت،

بالفاصله چیزھايی برای خوردن و آشامیدن خواھد آورد. سپس آنان بايد روی تخت ھای خود دراز

بکشند و بدون این که لباس ھای شان را در بیاورند، بخوابند.

او دھانش را برای لبخندی در زير سبیل ھای سیاه و نازک خود کامالً گشود و گفت: «اگر ھمه چیز به

خوبی پیش رود، در سپیده دم به کرانه ھای کانادا می رسیم.»

کاپیتان حرف «ر» را مانند پرندگان که صدا را از گلوی شان در می آورند، از دھانش بیرون می آورد.

ژولیلی با خودش گفت که شناختن صدای آھنگینش،  پشت در بسته اصالً کاری ندارد.

کاپیتان کمی خم شد و از در کوچک بیرون رفت. دخترک ھا در را پشت سر وی بستند.

کاپیتان در حالی که با ھر واژه ای می خنديد، در پاسخ ماسا روس گفت: «چطوری آخه!»
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ژولیلی و لیزا تازه داشتند کابین خود را وارسی می کردند که سه ضربه بر در نواخته شد. صدای

کاپیتان را شنیدند که يواشکی می گفت: «ما ھمه دوست ھستیم. دخترھا باز کنید. شايد مشکلی

برای مان پیش بیايد.» ژولیلی قفل را باز کرد. از سر و روی کاپیتان عصبیت شديدی می باريد.

ـ به من پیغام داده اند که يک شکارچی برده، ھمراه با يک کالنتر که نماينده دادستانی برای تفحص و

تجسس است، کشتی را قبل از باز کردن بادبان ھایش خواھند گشت.»

او دختر بچه ھا را با دقت برانداز کرد.

ـ کوچولو ھای من، فکر می کنم به دنبال شما می گردند.

کاپیتان، دختران را که وسایل پاره پوره شان را جمع و جور می کردند، از کابین بیرون کرد. ھر سه،

راھروی تنگ و دراز کشتی را طی کردند و به سرعت از پله ھای دوار باال رفتند. روی عرشه، تقريباً

شب شده بود. فانوس ھای دريايی، چون نور کرم شب تاب سوسو می زدند. باد، بوی ماھی می داد.

ھوا سرد بود. دختر بچه ھا و کاپیتان، برای رفتن به دورترين نقطه کشتی، تمام عرشه را دوان دوان

گذشتند. يک قايق نجات اضطراری سر پوشیده از بیرون بدنه کشتی آويزان بود. کاپیتان روکش را به

کناری کشید و به ژولیلی و لیزا کمک کرد تا سوارقايق نجات اضطراری شوند.

او گفت: «پتو، آب و مايحتاج حیاتی را در این قایق خواھید يافت. احتیاط کنید. آرزو کنید که در امن و

امان باشید.» او روکش را دوباره بر سر قايق نجات کشید و آنان را تنھا به حال خودشان رھا کرد. 

دخترھا با ترس و لرز، برای گرم شدن، به زير پتوھا خزيدند. ژولیلی با شجاعت تمام گفت: «اگر کالنتر

نحس و بدجنس به اين قايق نجات نزديک شود و روکش آن را بلند کند، به آب می پريم.»

لیزا شانه ھای رفیقش را فشرد: «آن وقت ديگر ھرگز برده نخواھیم بود.»

آنان سوگند خوردند تا پیمان خود را ھرگز نشکنند.

ماسا روس گفته بود که کانادا و آزادی در آن سوی درياچه "اريه" قرار دارد. آن ھا ديگر نیازی به اين

نداشتند که از جنگل ھا بگذرند و از کوه ھا باال بروند و يا خودشان را در آب ھای لجنزار و باتالق ھا

پنھان کنند.

ژولیلی به طور شمرده و آرام گفت: «لیزا پس از تمام تالش ھا و بدبختی ھایی که کشیده ايم، ھر

کاری بھتر از بازگشت به بردگی است.»

از روزنه کوچکی که در بین روکش و قايق وجود داشت، دختر بچه ھا می توانستند ھمه اتفاق ھای

روی عرشه را ببینند.
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جمعیت با بارھايی در سبد و پاکت ھایی در دست، سوار کشتی می شدند. ملوانان طناب ھا را برای

حرکت می کشیدند تا لوله ھای بادبان ھای سفید و سنگین را باز کنند. کاپیتان که کالھش را تا روی

يکی از چشمانش پایین کشیده بود، با قیافه ای به شدت گرفته و نگران و با سبیل ھای زمخت و

خشن، در سر راه مسافران ايستاده بود. 

دختربچه ھا سعی می کردند چشم خود را از او برندارند. دو مرد چاق و چله که از میان ازدحام مردم،

برای خود راھی باز می کردند، به او نزديک شدند. شايد کالنتر و مرد شکارچی برده ھا بودند. ژولیلی و

لیزا در اين باره ھیچ نمی دانستند. ھرگز اين دو مرد را نديده بودند. آن ھا گام ھای بلند برداشتند و با

دست و سر و کله با کاپیتان حرف می زدند.

آدم فکر می کرد به اسب ھای بی قراری می مانند که روی پاھایشان بلند شده اند و دستانشان را بر

زمین می کوبند. حرف ھای آنان در میان باد و شاالپ شاالپ آب، گم می شد و از بین می رفت. دختر

بچه ھا ھیچ حرفی را نمی شنیدند.

کاپیتان سرش را چند بار تکان داد. دستانش را در کمال ناامیدی برای ادای شھادت به سوی آسمان

بلند کرد. سپس راھی پله ھای باريک شد. مرد ھای گنده ھم در پشت سرش روان شدند.

ژولیلی مطمئن از این که آن ھا به طور معجزه آسایی از دست تعقیب کنندگان شان گریخته اند،

نفس زنان گفت: «لیزا، کابین ھا را تفتیش خواھند کرد. ما به کانادا خواھیم رفت، حتی اگر الزم باشد

که خود را از بدنه کشتی آويزان کنیم و بگذاريم آب ھای درياچه "اريه" ما را به میان خود بکشد.»

عصبانیت بر ژولیلی چیره شد. «آخر اين مردان به چه حقی بردگان را مانند سگ ھایی که فراریان را

شکار می کنند، تا لب مرز تعقیب می کنند؟» از نظر او و لیزا، دیگر دوران برده داری تمام شده بود.

حاال دیگر شب فرارسیده بود. لحظات خاکستری رنگ روز رو به افول بود. ابرھای تیره در باالی

مای فالور در حرکت بودند. ديری نپایید که آسمان صاف شد و ھالل ماه، انوار طالیی اش را به روی

کشتی پاشید. زنگی به صدا در آمد.

ستاره قطبی با روشنايی مشابھی می درخشید. کشتی ناگھان نوسانی کرد. به نظر می رسید که با

شتاب از ساحل کنده شده است.

ناخدا با دو مرد گنده که در پشت سرش روان بودند، روی پلکان کشتی پیدا شدند. آن دو مرد که مانند

فک ھا فس فس می کردند، به سوی در خروجی دويدند. در برابر پافشاری ناخدا برای بیرون راندن

ھرچه زودتر آن ھا از کشتی، مشت ھای خود را به نشانه تھديد، در ھوا گره کرده بودند. ناخدا

برایشان دست تکان می داد.

مای فالور به دور خود چرخی زد تا بادبان ھايش در جھت باد قرار گیرند. نوک کشتی، سینه آب را

شکافت.

در زمانی که لیزا و ژولیلی روکش را به کناری می زدند تا اطراف را بھتر ببینند، لیزا او را در آغوش خود

فشرد و گفت: «احساس می کنم مانند پارچه ھای دکل ھای بادبانی، در آسمان پرواز می کنم.»

ژولیلی چنان شادی شدیدی احساس کرد که قلبش درد گرفت.

سرانجام ژولیلی به سخن در آمد: «لیزا، مامی سالی ھم االن به ستاره قطبی نگاه می کند. اصالً

دلم نمی خواھد که بدبین باشم و خیاالت بدی داشته باشم. امیدوارم که ستارگان او را ھم به آزادی

رھنمون سازند.»
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نفس زنان گفت: «لیزا، کابین ھا را تفتیش خواھند کرد. ما به کانادا خواھیم رفت، حتی اگر الزم باشد

که خود را از بدنه کشتی آويزان کنیم و بگذاريم آب ھای درياچه "اريه" ما را به میان خود بکشد.»

عصبانیت بر ژولیلی چیره شد. «آخر اين مردان به چه حقی بردگان را مانند سگ ھایی که فراریان را

شکار می کنند، تا لب مرز تعقیب می کنند؟» از نظر او و لیزا، دیگر دوران برده داری تمام شده بود.

حاال دیگر شب فرارسیده بود. لحظات خاکستری رنگ روز رو به افول بود. ابرھای تیره در باالی

مای فالور در حرکت بودند. ديری نپایید که آسمان صاف شد و ھالل ماه، انوار طالیی اش را به روی

کشتی پاشید. زنگی به صدا در آمد.

ستاره قطبی با روشنايی مشابھی می درخشید. کشتی ناگھان نوسانی کرد. به نظر می رسید که با

شتاب از ساحل کنده شده است.

ناخدا با دو مرد گنده که در پشت سرش روان بودند، روی پلکان کشتی پیدا شدند. آن دو مرد که مانند

فک ھا فس فس می کردند، به سوی در خروجی دويدند. در برابر پافشاری ناخدا برای بیرون راندن

ھرچه زودتر آن ھا از کشتی، مشت ھای خود را به نشانه تھديد، در ھوا گره کرده بودند. ناخدا

برایشان دست تکان می داد.

مای فالور به دور خود چرخی زد تا بادبان ھايش در جھت باد قرار گیرند. نوک کشتی، سینه آب را

شکافت.

در زمانی که لیزا و ژولیلی روکش را به کناری می زدند تا اطراف را بھتر ببینند، لیزا او را در آغوش خود

فشرد و گفت: «احساس می کنم مانند پارچه ھای دکل ھای بادبانی، در آسمان پرواز می کنم.»

ژولیلی چنان شادی شدیدی احساس کرد که قلبش درد گرفت.

سرانجام ژولیلی به سخن در آمد: «لیزا، مامی سالی ھم االن به ستاره قطبی نگاه می کند. اصالً

دلم نمی خواھد که بدبین باشم و خیاالت بدی داشته باشم. امیدوارم که ستارگان او را ھم به آزادی

رھنمون سازند.»



لیزا در تاریکی دنبال مواد خوراکی و آب می گشت. با ھم چیزکی خوردند. دوباره پتوھا را به دور

خودشان پیچاندند. به بادبان ھايی که با باد شديد کمانه کرده و کشتی را به جلو می راندند، نگاه

کردند. آنان علی رغم میلشان، در پناه قايق نجات، در ھمان جای تنگ به خواب رفتند. کمی ديرتر،

وقتی کاپیتان به ديدن شان آمد، آنان را در خواب شیرين و آرامی  ديد و آن ھا را در تمام شب به حال

خودشان در آن گھواره، گذاشت.

سحر، صاف و سر زنده، باز آمد و شروع به ذوب کردن يخ ھای بسته شده شبانگاھی کرد. بوی تند

ماھی تازه در ھوا پخش بود. بويی که با عطر خاک صنوبر و بوی خوش تنه درختان گردو و قشر گرم

تابستانی خاک حاصلخیز مخلوط شده بود.

امواج درياچه اريه، آرام تر و ماليم تر شده بود. بادبان ھا پایین کشیده شدند.

مای فالور در ساحل پھلو گرفت. سکوت ناگھانی پھلوگیری، ژولیلی و لیزا را به خود آورد. آن ھا دست

ھم را برای دلگرمی يک ديگر گرفتند و ھم زمان در يک آن، ھرکدام بر ديگری مای فالور، درياچه اريه و

ھدف شان کانادا را که در چند قدمی اش بودند، يادآور شدند. آن ھا روکش قايق نجات را به کناری

زدند. سیل آفتاب، آنان را در برگرفت.

ناخدا به طرف دخترھا دوید. او از خوشحالی فرياد می زد:

ـ آھای!

ـ آزادی !

« آزادی، آزادی، آزادی... »

او این واژه را با غلظت تمام، تلفظ و تکرار می کرد و جمالت را بیش از پیش بلند ادا می نمود.

به آنان عالمت داد تا به وی بپیوندند.

ـ ھمه پیاده شوند!

او بازوی دختر بچه ھا را گرفت و به سوی راھروی خروجی برد. با اشاره به يک رديف از درختان بزرگ و

ساحل طوالنی خالی، فرياد زد: «آن درختان را که می بینید، در سرزمین آزاد روییده اند.»

ژولیلی و لیزا طول راھرو را دويدند و به روی زمین پريدند. ھر دو نفس راحتی کشیدند و ھم زمان از ھم

پرسیدند: «اين جا کانادا است؟»

ناخدا کالھش را به نشانه تصديق تکان داد. لیزا زانو زد. دستانش را روی زمین گذاشت و آن را بوسید و

فرياد زد: «زنده باد آزادی! من آزاد ھستم.»

ژولیلی با تمام قامتش بلند شد. در حالی که کاله پشمی را بر می داشت، سرش را بلند کرد. ديگر

نیازی به پنھان کردن پوست سیاھش نداشت.

او اکنون آزاد بود. ديگر برده نبود.

با صدای کامالً بلند گفت: «زنده باد آزادی!» شش ھايش را از ھوای وطن تازه و آزاد پر کرد. آن ھا با

ناخدا که در حال پاک کردن اشک ھای خود و باال کشیدن دماغش بود، خلوت کرده بودند.

ناخدا که عصبی و ھیجان زده به نظر می رسید و پیاده شدن مسافران را به دقت زير نظر داشت، با

صدای گرم و دلنشین به دو نوجوان گفت: «حاال شما آزاد ھستید. از صمیم قلب خوشحالم که شما را

به اين جا آوردم.»

لیزا در تاریکی دنبال مواد خوراکی و آب می گشت. با ھم چیزکی خوردند. دوباره پتوھا را به دور

خودشان پیچاندند. به بادبان ھايی که با باد شديد کمانه کرده و کشتی را به جلو می راندند، نگاه

کردند. آنان علی رغم میلشان، در پناه قايق نجات، در ھمان جای تنگ به خواب رفتند. کمی ديرتر،

وقتی کاپیتان به ديدن شان آمد، آنان را در خواب شیرين و آرامی  ديد و آن ھا را در تمام شب به حال

خودشان در آن گھواره، گذاشت.

سحر، صاف و سر زنده، باز آمد و شروع به ذوب کردن يخ ھای بسته شده شبانگاھی کرد. بوی تند

ماھی تازه در ھوا پخش بود. بويی که با عطر خاک صنوبر و بوی خوش تنه درختان گردو و قشر گرم

تابستانی خاک حاصلخیز مخلوط شده بود.

امواج درياچه اريه، آرام تر و ماليم تر شده بود. بادبان ھا پایین کشیده شدند.

مای فالور در ساحل پھلو گرفت. سکوت ناگھانی پھلوگیری، ژولیلی و لیزا را به خود آورد. آن ھا دست

ھم را برای دلگرمی يک ديگر گرفتند و ھم زمان در يک آن، ھرکدام بر ديگری مای فالور، درياچه اريه و

ھدف شان کانادا را که در چند قدمی اش بودند، يادآور شدند. آن ھا روکش قايق نجات را به کناری

زدند. سیل آفتاب، آنان را در برگرفت.

ناخدا به طرف دخترھا دوید. او از خوشحالی فرياد می زد:

ـ آھای!

ـ آزادی !

« آزادی، آزادی، آزادی... »

او این واژه را با غلظت تمام، تلفظ و تکرار می کرد و جمالت را بیش از پیش بلند ادا می نمود.

به آنان عالمت داد تا به وی بپیوندند.

ـ ھمه پیاده شوند!

او بازوی دختر بچه ھا را گرفت و به سوی راھروی خروجی برد. با اشاره به يک رديف از درختان بزرگ و

ساحل طوالنی خالی، فرياد زد: «آن درختان را که می بینید، در سرزمین آزاد روییده اند.»

ژولیلی و لیزا طول راھرو را دويدند و به روی زمین پريدند. ھر دو نفس راحتی کشیدند و ھم زمان از ھم

پرسیدند: «اين جا کانادا است؟»

ناخدا کالھش را به نشانه تصديق تکان داد. لیزا زانو زد. دستانش را روی زمین گذاشت و آن را بوسید و

فرياد زد: «زنده باد آزادی! من آزاد ھستم.»

ژولیلی با تمام قامتش بلند شد. در حالی که کاله پشمی را بر می داشت، سرش را بلند کرد. ديگر

نیازی به پنھان کردن پوست سیاھش نداشت.

او اکنون آزاد بود. ديگر برده نبود.

با صدای کامالً بلند گفت: «زنده باد آزادی!» شش ھايش را از ھوای وطن تازه و آزاد پر کرد. آن ھا با

ناخدا که در حال پاک کردن اشک ھای خود و باال کشیدن دماغش بود، خلوت کرده بودند.

ناخدا که عصبی و ھیجان زده به نظر می رسید و پیاده شدن مسافران را به دقت زير نظر داشت، با

صدای گرم و دلنشین به دو نوجوان گفت: «حاال شما آزاد ھستید. از صمیم قلب خوشحالم که شما را

به اين جا آوردم.»



او صدايش را پایین آورد: «به یاد داشته باشید که بايد ھمین امروز، به اوھايو برگردم. نباید به جرم

کمک به بردگانی که برای رسیدن به آزادی شان مبارزه می کنند، دستگیرم کنند. نباید خودم را لو

بدھم که راننده قطار زيرزمینی ھستم. اگر چه آن قسمت از ترن که مربوط به من می شود از روی آب

می گذرد.»

او از خنده روده بر شد. ژولیلی با ديد تحسین آمیز تازه ای به او نگاه کرد. شور و شعف ناشی از پا

گذاشتن در سرزمین کانادا، باعث شده بود تا يادش برود که اين مرد به خاطر حمل آن ھا با کشتی

مای فالور از ساحلی به ساحل ديگر درياچه اريه، موقعیت شغلی و شايد ھم زندگیش را به خطر

انداخته بود.

او گفت: «ناخدا، قول می دھیم که کمک ھای شما و ديگر افراد راه آھن زيرزمینی را ھرگز فراموش

نکنیم.»

دلش می خواست يک چیزی ھديه کند، اما بقچه اش خالی بود. سیمای لیزا نشان نمی داد که

صدای آن ھا را می شنود. او ھم چنان زانو زده بود و به فکر عمیقی فرورفته بود.

ناخدا گفت: «از طرف آقای روس کمی پول به شما می دھم.» سپس چند اسکناس در کف دست

ژولیلی گذاشت.

- در ساحل کمی دورتر، مرد رنگین پوستی با يک درشکه منتظر است تا شما را به سن کاترين ببرد.

دوست شما لستر، در اين شھر کار می کند. او به کارھایتان رسیدگی خواھد کرد. 

ژولیلی فوراً نگاھی به شن ھای پھن و سنگ ھای اطراف درياچه اريه انداخت و با تعجب مردی را ديد

که با درشکه ای در کنار راه ايستاده بود.

او صدايش را پایین آورد: «به یاد داشته باشید که بايد ھمین امروز، به اوھايو برگردم. نباید به جرم
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او از خنده روده بر شد. ژولیلی با ديد تحسین آمیز تازه ای به او نگاه کرد. شور و شعف ناشی از پا

گذاشتن در سرزمین کانادا، باعث شده بود تا يادش برود که اين مرد به خاطر حمل آن ھا با کشتی

مای فالور از ساحلی به ساحل ديگر درياچه اريه، موقعیت شغلی و شايد ھم زندگیش را به خطر

انداخته بود.

او گفت: «ناخدا، قول می دھیم که کمک ھای شما و ديگر افراد راه آھن زيرزمینی را ھرگز فراموش

نکنیم.»

دلش می خواست يک چیزی ھديه کند، اما بقچه اش خالی بود. سیمای لیزا نشان نمی داد که

صدای آن ھا را می شنود. او ھم چنان زانو زده بود و به فکر عمیقی فرورفته بود.

ناخدا گفت: «از طرف آقای روس کمی پول به شما می دھم.» سپس چند اسکناس در کف دست

ژولیلی گذاشت.

- در ساحل کمی دورتر، مرد رنگین پوستی با يک درشکه منتظر است تا شما را به سن کاترين ببرد.

دوست شما لستر، در اين شھر کار می کند. او به کارھایتان رسیدگی خواھد کرد. 

ژولیلی فوراً نگاھی به شن ھای پھن و سنگ ھای اطراف درياچه اريه انداخت و با تعجب مردی را ديد

که با درشکه ای در کنار راه ايستاده بود.



ناخدا با گام ھای بزرگ به طرف کشتی بازگشت. گروه ھای پراکنده ای در اين جا و

آن جای طول ساحل به چشم مي خوردند. ژولیلی حتی در خواب و پنداشت خودش

ھم، ھیچ گاه نمی اندیشید که کسی به پیشوازشان بیاید.

او يواشکی به زمزمه ترانه ای پرداخت که ھمه اش، ذھنش را مشغول کرده بود:

«به پیش ای ارابه خوب صلح!

چه کسی مرا به وطنم باز خواھد برد؟...»

او به سمت لیزا، پا پیش گذاشت و بر شانه اش کوبید و خنده کنان گفت: «لیزا، تو نمی توانی تا آخر

عمرت در ھمین جا روی زمین در حالت زانوزده باقی بمانی. ھنوز مقداری از راه مان مانده است. مردی

که در آنجا منتظر ماست، ما را خواھد برد.»

لیزا که خیلی ھیجان زده به نظر می رسید، بدون کمک ژولیلی از جايش برخاست. ھردو در ادامه

ساحل تا پیش مرد سیاه پوستی رفتند که درشکه اش به اسب کھر پیری بسته شده بود. به مرد

نزديک شدند.

مرد توانست از روی نشانی ھایی که داشت، کسانی را که در انتظارشان بود، شناسایی کند. او به

آنان عالمت داد تا جلوتر بروند. 

لیزا عقب رفت و گفت: «ژولیلی، تا شب در میان بوته زارھا قايم شويم. او که اين طوری به ما عالمت

می دھد، چه فکر می کند؟ ھمه ما را می بینند.»

ژولیلی دوباره او را تکان داد: «لیزا! ما در کانادا ھستیم. ما آزاديم ... آزاد. يعنی ديگر نیازی به مخفی

شدن نداريم.» لیزا يک دفعه، انگار که از شالقی در رفته باشد، ايستاد. قامتش را راست کرد و انگار نه

انگار که دردی در پشت داشت، گفت: «ژولیلی، حق با تو است. می توانیم سوار درشکه شویم و

مانند خود سفیدپوستان، سرمان را باال نگه داريم.»

درشکه چی پوست قھوه ای، پیاده شد و دو دستش را به سوی آنان دراز کرد. مردی بلند قد و قوی

ھیکل بود که موھای وِزوِزی جو گندمی اش روی چھره اش ريخته بود. صورتش را قھقھه خنده ای مانند

تابش نور خورشید به نقطه ای، روشن کرده بود.

او گفت: «نام من ازرا ويلسون است، آقای روس ما را از آمدنتان باخبر ساخته بود و لستر از من

خواست تا شما را به منزل او در سن کاترين ببرم. او در ابتدا دست ژولیلی و سپس دست لیزا را در

دست گرفت و فشرد. دختران مثل الل ھا ساکت مانده بودند.

ناخدا با گام ھای بزرگ به طرف کشتی بازگشت. گروه ھای پراکنده ای در اين جا و

آن جای طول ساحل به چشم مي خوردند. ژولیلی حتی در خواب و پنداشت خودش

ھم، ھیچ گاه نمی اندیشید که کسی به پیشوازشان بیاید.

او يواشکی به زمزمه ترانه ای پرداخت که ھمه اش، ذھنش را مشغول کرده بود:

«به پیش ای ارابه خوب صلح!

چه کسی مرا به وطنم باز خواھد برد؟...»

او به سمت لیزا، پا پیش گذاشت و بر شانه اش کوبید و خنده کنان گفت: «لیزا، تو نمی توانی تا آخر

عمرت در ھمین جا روی زمین در حالت زانوزده باقی بمانی. ھنوز مقداری از راه مان مانده است. مردی

که در آنجا منتظر ماست، ما را خواھد برد.»

لیزا که خیلی ھیجان زده به نظر می رسید، بدون کمک ژولیلی از جايش برخاست. ھردو در ادامه

ساحل تا پیش مرد سیاه پوستی رفتند که درشکه اش به اسب کھر پیری بسته شده بود. به مرد

نزديک شدند.

مرد توانست از روی نشانی ھایی که داشت، کسانی را که در انتظارشان بود، شناسایی کند. او به

آنان عالمت داد تا جلوتر بروند. 

لیزا عقب رفت و گفت: «ژولیلی، تا شب در میان بوته زارھا قايم شويم. او که اين طوری به ما عالمت

می دھد، چه فکر می کند؟ ھمه ما را می بینند.»

ژولیلی دوباره او را تکان داد: «لیزا! ما در کانادا ھستیم. ما آزاديم ... آزاد. يعنی ديگر نیازی به مخفی

شدن نداريم.» لیزا يک دفعه، انگار که از شالقی در رفته باشد، ايستاد. قامتش را راست کرد و انگار نه

انگار که دردی در پشت داشت، گفت: «ژولیلی، حق با تو است. می توانیم سوار درشکه شویم و

مانند خود سفیدپوستان، سرمان را باال نگه داريم.»

درشکه چی پوست قھوه ای، پیاده شد و دو دستش را به سوی آنان دراز کرد. مردی بلند قد و قوی

ھیکل بود که موھای وِزوِزی جو گندمی اش روی چھره اش ريخته بود. صورتش را قھقھه خنده ای مانند

تابش نور خورشید به نقطه ای، روشن کرده بود.

او گفت: «نام من ازرا ويلسون است، آقای روس ما را از آمدنتان باخبر ساخته بود و لستر از من

خواست تا شما را به منزل او در سن کاترين ببرم. او در ابتدا دست ژولیلی و سپس دست لیزا را در

دست گرفت و فشرد. دختران مثل الل ھا ساکت مانده بودند.



ناگھان چشمان مرده لیزا براق شدند. او گفت: «انتظار داشتم که ملکه ويکتوريا با رسیدن ما، با پاھای

خودش به استقبال ما به روی اسکله بیايد. گرچه شما، ازرا ويلسون، ھمه کارھا را به نحو احسن

انجام خواھید داد.»

مرد بدون اين که دست آن ھا را رھا کند، از حرف او خوشش آمد و خنده اش گرفت. او در تایید

حرف ھای لیزا گفت: «احساس شما را درک می کنم. من ھم مثل شما دوتا، پارسال در فصل

خرمنکوبی به اين جا رسیدم.»

مرد قوی ھیکل از آن جا دور شد تا مشغول مرتب کردن پتوھا و کاه تر و تازه ای که در پشت

درشکه اش گذاشته شده بود، بشود.

ـ فعالً، زيادی حرف نزنیم. بعداً وقت زيادی برای اين کار خواھیم داشت. بايد برای رسیدن به

سن کاترين دو روز در راه باشیم. دختران از درشکه باال رفتند و بدون اين که خود را در پتو بپیچند، روی

علف ھای نرم نشستند. خورشید بامدادی، آن ھا را به حد کافی گرم می کرد. در اثر تابش آفتاب،

پوست درشکه چی شبیه به سیب سرخ کامالً رسیده ای شده بود. ازرا ويلسون روی صندلی اش

نشست و دھنه اسب را برای عزيمت کشید. درشکه، پران پران، شروع به باال رفتن از شیب بسیار

تندی کرد که در دو طرفش درختان سر به فلک کشیده صنوبر قرار داشتند. آن مسافرت دو روزه و عبور

از دھات مناطق کوھستاني کانادا، در کنار ازرا ويلسونِ مھربان، برای ژولیلی و لیزا، روزھایی آرام و توام

با شادی بود. در آغاز، وقتی يک نفر بیگانه به آنان نزديک می شد، خود را در زير پتو پنھان می کردند،

اما کسی آنان را متوقف نمی کرد و يا مورد بازخواست قرار نمی داد. در سر راه به خود دل و جرأت

دادند تا با پولی که ماسا روس داده بود، وارد مغازه ھای خواربار فروشی شوند و برای خود خريد کنند.

با رسیدن غروب آفتاب، معنی سرمای آب و ھوای شمالی را فھمیدند. پتوھا، گرمای الزم را به آنان

می بخشید و در زير آن ھا احساس امنیت کامل می کردند. در روز دوم حرکت خود، برگ ھای زرد

درختان کانادایی را در پیرامون درشکه می دیدند.

ازرا ويلسون ايستاد. او پتويی را روی زمین پھن کرد و غذای مختصری خوردند.

لیزا يواشکی گفت: «اينجا بھشت است.» ازرا ويلسون يک دفعه از جايش برخاست. او حرف لیزا را

قطع کرد: «نه، اينجا بھشت نیست. بايد به شما توضیح بدھم که اينجا چه ھست.» قبل از اين که

حرف ھايش را ادامه دھد، مدتی نسبتاً طوالنی به دختر بچه ھا نگاه کرد: «ما آدم ھای رنگین پوست

شھر سن کاترين زياد کار می کنیم، خیلي زياد. در عوض اين کارھا چیزی برای خوردن داريم و افراد

زیادی در بین ما ھستند که جايی خشک و گرم برای سکونت دارند.»

ژولیلی با ترس و دلشوره او را تماشا می کرد. ديگر چه چیزی را برايمان می خواھد تعريف کند؟ پس

کانادا، فقط محل برگ ھای زرد طاليی نبود.

ازرا که با قیافه ای جدی سرپا ايستاده بود، گفت: «ما ھمه کار پیدا کرده ايم، اما در بین ما، يک نفر

ھم سواد خواندن و نوشتن ندارد. ولیکن سفیدپوستان چرا!»

ژولیلی که ھرگز فکر نمی کرد روزی بتواند خواندن و نوشتن بیاموزد، پرسید: «خواندن؟»

ازرا با چھره ای غمگین ادامه داد: «می گويند که سفید ھا دوست ندارند ما را در مدارس شان ببینند.

محله "سن پل" يک مدرسه برای سیاھان و يک مدرسه ديگر برای سفیدان دارد. آن که مال

ناگھان چشمان مرده لیزا براق شدند. او گفت: «انتظار داشتم که ملکه ويکتوريا با رسیدن ما، با پاھای

خودش به استقبال ما به روی اسکله بیايد. گرچه شما، ازرا ويلسون، ھمه کارھا را به نحو احسن

انجام خواھید داد.»

مرد بدون اين که دست آن ھا را رھا کند، از حرف او خوشش آمد و خنده اش گرفت. او در تایید

حرف ھای لیزا گفت: «احساس شما را درک می کنم. من ھم مثل شما دوتا، پارسال در فصل

خرمنکوبی به اين جا رسیدم.»

مرد قوی ھیکل از آن جا دور شد تا مشغول مرتب کردن پتوھا و کاه تر و تازه ای که در پشت

درشکه اش گذاشته شده بود، بشود.

ـ فعالً، زيادی حرف نزنیم. بعداً وقت زيادی برای اين کار خواھیم داشت. بايد برای رسیدن به

سن کاترين دو روز در راه باشیم. دختران از درشکه باال رفتند و بدون اين که خود را در پتو بپیچند، روی

علف ھای نرم نشستند. خورشید بامدادی، آن ھا را به حد کافی گرم می کرد. در اثر تابش آفتاب،

پوست درشکه چی شبیه به سیب سرخ کامالً رسیده ای شده بود. ازرا ويلسون روی صندلی اش

نشست و دھنه اسب را برای عزيمت کشید. درشکه، پران پران، شروع به باال رفتن از شیب بسیار

تندی کرد که در دو طرفش درختان سر به فلک کشیده صنوبر قرار داشتند. آن مسافرت دو روزه و عبور

از دھات مناطق کوھستاني کانادا، در کنار ازرا ويلسونِ مھربان، برای ژولیلی و لیزا، روزھایی آرام و توام

با شادی بود. در آغاز، وقتی يک نفر بیگانه به آنان نزديک می شد، خود را در زير پتو پنھان می کردند،

اما کسی آنان را متوقف نمی کرد و يا مورد بازخواست قرار نمی داد. در سر راه به خود دل و جرأت

دادند تا با پولی که ماسا روس داده بود، وارد مغازه ھای خواربار فروشی شوند و برای خود خريد کنند.

با رسیدن غروب آفتاب، معنی سرمای آب و ھوای شمالی را فھمیدند. پتوھا، گرمای الزم را به آنان

می بخشید و در زير آن ھا احساس امنیت کامل می کردند. در روز دوم حرکت خود، برگ ھای زرد

درختان کانادایی را در پیرامون درشکه می دیدند.

ازرا ويلسون ايستاد. او پتويی را روی زمین پھن کرد و غذای مختصری خوردند.

لیزا يواشکی گفت: «اينجا بھشت است.» ازرا ويلسون يک دفعه از جايش برخاست. او حرف لیزا را

قطع کرد: «نه، اينجا بھشت نیست. بايد به شما توضیح بدھم که اينجا چه ھست.» قبل از اين که

حرف ھايش را ادامه دھد، مدتی نسبتاً طوالنی به دختر بچه ھا نگاه کرد: «ما آدم ھای رنگین پوست

شھر سن کاترين زياد کار می کنیم، خیلي زياد. در عوض اين کارھا چیزی برای خوردن داريم و افراد

زیادی در بین ما ھستند که جايی خشک و گرم برای سکونت دارند.»

ژولیلی با ترس و دلشوره او را تماشا می کرد. ديگر چه چیزی را برايمان می خواھد تعريف کند؟ پس

کانادا، فقط محل برگ ھای زرد طاليی نبود.

ازرا که با قیافه ای جدی سرپا ايستاده بود، گفت: «ما ھمه کار پیدا کرده ايم، اما در بین ما، يک نفر

ھم سواد خواندن و نوشتن ندارد. ولیکن سفیدپوستان چرا!»

ژولیلی که ھرگز فکر نمی کرد روزی بتواند خواندن و نوشتن بیاموزد، پرسید: «خواندن؟»

ازرا با چھره ای غمگین ادامه داد: «می گويند که سفید ھا دوست ندارند ما را در مدارس شان ببینند.

محله "سن پل" يک مدرسه برای سیاھان و يک مدرسه ديگر برای سفیدان دارد. آن که مال



سفید ھاست، بیش تر از آن یکی دارای کتاب و دفتر و میز و نیمکت است و ساختمانش ھم بھتر

است.»

ـ يعنی می توان به مدرسه رفت و خواندن و نوشتن آموخت؟

چشمان ژولیلی از تعجب توام با تحسین گرد شده بود. لیزا به زحمت از جايش بلند شد تا در ديدگان

ازرا ويلسون بزرگ، نگاه کند.

ـ و آيا فردی مثل من را ھم قبول خواھند کرد؟

ازرا موھای ژولیده خاکستريی اش را خاراند و با لبخندی گفت: «مرا که به خوبی و خیلی راحت

پذيرفتند. البته با اخطارھا و تذکرھای زياد. فکر می کنم که خوردن نمک و سیب زمینی خالی در کانادا،

بھتر از خوردن شیرينی و جوجه کباب، با دلواپسی در اياالت متحده است. حاال بخوريم.»

در زماني که ازرا حرف می زد، ژولیلی حرف ھای ماسا روس را به خاطر آورد که خیلی وقت قبل از آن،

در می سی سی پی گفته بود: «رسیدن به کانادا، کار سختی است. اما زيستن در آن ھم، کار چندان

آسانی نیست.»

بدون اين که خللی در ايمان و اعتقاداتش نسبت به آزادی ايجاد شده باشد، آن حرف ھا را به ياد

می آورد. لیزا و او کار خواھند کرد. از طرفی، نمک و سیب زمینی آب پز ھم برای خوردن به اندازه ی

کافی خواھد بود. زيرا حداقل در کنارشان ھیچ سیاه نگونبختی شالق و سرکوفت نخواھد خورد.

روز بعد، ازرا ويلسون از سن کاترين، برای آنان صحبت کرد. او گفت که «لستر در یک ھتل به نام

"ولند ھاوس" به عنوان دربان کار می کند. این ھتل با يک روش لوله کشی ویژه ای، آب معدنی

معجزه آسايی را برای استفاده مشتريان دائمی اش به آن جا می آورد.» او برایشان تعريف کرد که

برده ھای آزاد شده، در ساختن اين ھتل کمک کرده اند و تعدادی از آنان، ھنوز ھم در آن جا کار

می کنند. در حالی که بازوانش را در ھوا باز و بسته و باال و پایین می کرد، در ادامه حرف ھايش گفت:

«ولند ھاوس يک ھتل بزرگی است. دور تا دور ھتل، دارای ایوان ھای سر پوشیده است. افراد در آن جا

تیپی به ھم می زنند و در صندلی ھای بزرگ گھواره ای لم می دھند و غیبت و وراجی می کنند.»

با اينکه ژولیلی و لیزا برای رسیدن، بی قراری می کردند، اما تشویش داشتند و نگران بودند. آن ھا در

درشکه ای که باال و پایین و اين ور و آن ور می پريد، مشغول پرچانگی بودند. به ھمديگر می گفتند که:

«آه، زندگي آزاد، در يک شھر، بخصوص با ديدار مجدد لستر، چقدر زيبا خواھد بود. اما واقعاً افسوس که

آدام در آن جا به استقبال ما نخواھد آمد.»

ژولیلی دوست داشت از ازرا ويلسون بپرسد که آيا يک خانم خوشگل سیاه پوست را که نامش مادر

ھرچه مردم، از رفت و آمدھایسالی است، ديده و يا چیزی درباره اش شنیده است. او جرأت نکرد. 

مادرش کم تر خبر داشته باشند، برايش جای امیدواری خواھد بود که او روزی به کانادا خواھد رسید.

ژولیلی با خود می گفت اگر مردم خبرھای ناگواری دارند، پس بھتر است تا آن جايی که ممکن است،

ديرتر از آن ھا با خبر شوم.

در سحرگاه روز سوم، ازرا آنان را خبردار کرد که به سن کاترين نزديک شده اند. شھر با خانه ھای بزرگ

و کوچکش که اغلب آجری بودند، شبیه بخش ھا و روستاھای مھم سر راه شان بود. در ھمه جا

درخت، نھال و گل به چشم می خورد. در خیابان ھای شھر، تعداد زيادی سیاه پوست، شبیه و

سفید ھاست، بیش تر از آن یکی دارای کتاب و دفتر و میز و نیمکت است و ساختمانش ھم بھتر

است.»

ـ يعنی می توان به مدرسه رفت و خواندن و نوشتن آموخت؟

چشمان ژولیلی از تعجب توام با تحسین گرد شده بود. لیزا به زحمت از جايش بلند شد تا در ديدگان

ازرا ويلسون بزرگ، نگاه کند.

ـ و آيا فردی مثل من را ھم قبول خواھند کرد؟

ازرا موھای ژولیده خاکستريی اش را خاراند و با لبخندی گفت: «مرا که به خوبی و خیلی راحت

پذيرفتند. البته با اخطارھا و تذکرھای زياد. فکر می کنم که خوردن نمک و سیب زمینی خالی در کانادا،

بھتر از خوردن شیرينی و جوجه کباب، با دلواپسی در اياالت متحده است. حاال بخوريم.»

در زماني که ازرا حرف می زد، ژولیلی حرف ھای ماسا روس را به خاطر آورد که خیلی وقت قبل از آن،

در می سی سی پی گفته بود: «رسیدن به کانادا، کار سختی است. اما زيستن در آن ھم، کار چندان

آسانی نیست.»

بدون اين که خللی در ايمان و اعتقاداتش نسبت به آزادی ايجاد شده باشد، آن حرف ھا را به ياد

می آورد. لیزا و او کار خواھند کرد. از طرفی، نمک و سیب زمینی آب پز ھم برای خوردن به اندازه ی

کافی خواھد بود. زيرا حداقل در کنارشان ھیچ سیاه نگونبختی شالق و سرکوفت نخواھد خورد.

روز بعد، ازرا ويلسون از سن کاترين، برای آنان صحبت کرد. او گفت که «لستر در یک ھتل به نام

"ولند ھاوس" به عنوان دربان کار می کند. این ھتل با يک روش لوله کشی ویژه ای، آب معدنی

معجزه آسايی را برای استفاده مشتريان دائمی اش به آن جا می آورد.» او برایشان تعريف کرد که

برده ھای آزاد شده، در ساختن اين ھتل کمک کرده اند و تعدادی از آنان، ھنوز ھم در آن جا کار

می کنند. در حالی که بازوانش را در ھوا باز و بسته و باال و پایین می کرد، در ادامه حرف ھايش گفت:

«ولند ھاوس يک ھتل بزرگی است. دور تا دور ھتل، دارای ایوان ھای سر پوشیده است. افراد در آن جا

تیپی به ھم می زنند و در صندلی ھای بزرگ گھواره ای لم می دھند و غیبت و وراجی می کنند.»

با اينکه ژولیلی و لیزا برای رسیدن، بی قراری می کردند، اما تشویش داشتند و نگران بودند. آن ھا در

درشکه ای که باال و پایین و اين ور و آن ور می پريد، مشغول پرچانگی بودند. به ھمديگر می گفتند که:

«آه، زندگي آزاد، در يک شھر، بخصوص با ديدار مجدد لستر، چقدر زيبا خواھد بود. اما واقعاً افسوس که

آدام در آن جا به استقبال ما نخواھد آمد.»

ژولیلی دوست داشت از ازرا ويلسون بپرسد که آيا يک خانم خوشگل سیاه پوست را که نامش مادر

ھرچه مردم، از رفت و آمدھایسالی است، ديده و يا چیزی درباره اش شنیده است. او جرأت نکرد. 

مادرش کم تر خبر داشته باشند، برايش جای امیدواری خواھد بود که او روزی به کانادا خواھد رسید.

ژولیلی با خود می گفت اگر مردم خبرھای ناگواری دارند، پس بھتر است تا آن جايی که ممکن است،

ديرتر از آن ھا با خبر شوم.

در سحرگاه روز سوم، ازرا آنان را خبردار کرد که به سن کاترين نزديک شده اند. شھر با خانه ھای بزرگ

و کوچکش که اغلب آجری بودند، شبیه بخش ھا و روستاھای مھم سر راه شان بود. در ھمه جا

درخت، نھال و گل به چشم می خورد. در خیابان ھای شھر، تعداد زيادی سیاه پوست، شبیه و



ھم رنگ خود آن ھا پرسه می زدند. وقتی که گاری از محله فروشگاه ھا می گذشت، اين افراد

بیش تر به چشم می خوردند.

لیزا به ژولیلی گفت: «آن ھا لباس ھای فاخری نپوشیده اند. اما در عوض، چیزھای پاره پوره ای ھم بر

تن ندارند.» در ابتدای کوچه، يک خانه دو طبقه بزرگ را مشاھده کردند که دورتادورش، ايوان بزرگی

بود: ھتل ولند ھاوس.

ازرا برای آرام کردن اسب، لگام آن را کشید.

در جلوی ھتل، يک مرد سیاه با پوست روشن و لکه ھای خرمايی ايستاده بود. او لباسی ھم اندازه ی

تنش پوشیده بود که روی سینه اش با دکمه ھای طاليی براق بسته شده بود.

ژولیلی فرياد زد: «اين لستر است!» او از صندلیش پایین پريد و به طرفش دويد.

لیزا سعی کرد از روی نرده ھای لبه درشکه عبور کند. لستر و ژولیلی، ھر دو، ھم زمان، اين صحنه را

دیدند.

لستر به سوی او دويد و  بغلش کرد. آن ھا سه نفری به گرد ھم حلقه زدند و شادی سر دادند. ازرا

ويلسون بزرگ و خوب ھم به آن ھا پیوست. سپس لستر در حالی که به آرامی لیزا را روی جاده نرم

می گذاشت، نگاھی به دری واقع در ته ھتل انداخت و به ژولیلی گفت: «تصور می کنم دوست داری

اورا فوراً ببینی. او در آشپزخانه است.»

ـ او؟ در آشپزخانه؟

ژولیلی، ھاج و واج مانده بود. آيا فردی از نزديکان صاحب کار در آشپزخانه بود؟ لستر افزود: «ژولیلی،

می خواستم تو را غافلگیر کنم. ھمه اين کارھا به خاطر تو بود. از ازرا قول گرفته بودم که در اين مورد

چیزی به تو نگويد.»

لستر که در گذشته، فردی با رفتاری عصبی و خشمگین بود، ناگھان به طور عجیبی به آدمی با رفتار

دوستانه و آرام تبديل شده بود.

زنی در را گشود. ژولیلی شگفت زده، او را چون ديوانگان نگاه کرد. او سیاه پوست قد بلندی بود که

موھای خاکستری اش از زير پارچه متقالی سفید رنگ پیدا بود. چین و چروک ھای صورتش پیدا بودند.

او يک پیرزن بود. لنگان لنگان، ولی با گام ھای بلند به سمت جمع حرکت کرد.

ژولیلی خودش را در آغوش باز مادرش انداخت و گفت: «مادر سالی!»

مادرش در جواب، به طور خستگی ناپذير تکرار می کرد: «دخترم! دخترم!»

او پس از چند لحظه، بازوان ژولیلی را در میان دستانش گرفت و در حالی که او را با چشمانی

درخشان، از سر تا به پا ورانداز می کرد، گفت: «گل سوسن ماه ژوئن من، چقدر بزرگ شده ای! واسه

خودت، يک خانم شده ای.»

با این که صدای مامی سالی ھمه فضا را پر کرده بود، اما ژولیلي ھیچ توجھی به این حرف ھا نداشت.

برايش در کنار مادر بودن، معادل بر زمین گذاشتن يک گونی پنبه پنجاه کیلویی از روی دوش و 

برداشتن باری به وزن یک کیلو پنبه بود!

در دلش به حدی خشنود بود که می خواست فرياد بزند و آواز بخواند.

در جواب حرف ھا و احساسات مادرش، به انداختن بازوانش به دور کمر او بسنده کرد: «مامان جون،

چطوری می دانستی که وقتی از در بیرون بیايی، مرا خواھی ديد؟»

ھم رنگ خود آن ھا پرسه می زدند. وقتی که گاری از محله فروشگاه ھا می گذشت، اين افراد

بیش تر به چشم می خوردند.

لیزا به ژولیلی گفت: «آن ھا لباس ھای فاخری نپوشیده اند. اما در عوض، چیزھای پاره پوره ای ھم بر

تن ندارند.» در ابتدای کوچه، يک خانه دو طبقه بزرگ را مشاھده کردند که دورتادورش، ايوان بزرگی

بود: ھتل ولند ھاوس.

ازرا برای آرام کردن اسب، لگام آن را کشید.

در جلوی ھتل، يک مرد سیاه با پوست روشن و لکه ھای خرمايی ايستاده بود. او لباسی ھم اندازه ی

تنش پوشیده بود که روی سینه اش با دکمه ھای طاليی براق بسته شده بود.

ژولیلی فرياد زد: «اين لستر است!» او از صندلیش پایین پريد و به طرفش دويد.

لیزا سعی کرد از روی نرده ھای لبه درشکه عبور کند. لستر و ژولیلی، ھر دو، ھم زمان، اين صحنه را

دیدند.

لستر به سوی او دويد و  بغلش کرد. آن ھا سه نفری به گرد ھم حلقه زدند و شادی سر دادند. ازرا

ويلسون بزرگ و خوب ھم به آن ھا پیوست. سپس لستر در حالی که به آرامی لیزا را روی جاده نرم

می گذاشت، نگاھی به دری واقع در ته ھتل انداخت و به ژولیلی گفت: «تصور می کنم دوست داری

اورا فوراً ببینی. او در آشپزخانه است.»

ـ او؟ در آشپزخانه؟

ژولیلی، ھاج و واج مانده بود. آيا فردی از نزديکان صاحب کار در آشپزخانه بود؟ لستر افزود: «ژولیلی،

می خواستم تو را غافلگیر کنم. ھمه اين کارھا به خاطر تو بود. از ازرا قول گرفته بودم که در اين مورد

چیزی به تو نگويد.»

لستر که در گذشته، فردی با رفتاری عصبی و خشمگین بود، ناگھان به طور عجیبی به آدمی با رفتار

دوستانه و آرام تبديل شده بود.

زنی در را گشود. ژولیلی شگفت زده، او را چون ديوانگان نگاه کرد. او سیاه پوست قد بلندی بود که

موھای خاکستری اش از زير پارچه متقالی سفید رنگ پیدا بود. چین و چروک ھای صورتش پیدا بودند.

او يک پیرزن بود. لنگان لنگان، ولی با گام ھای بلند به سمت جمع حرکت کرد.

ژولیلی خودش را در آغوش باز مادرش انداخت و گفت: «مادر سالی!»

مادرش در جواب، به طور خستگی ناپذير تکرار می کرد: «دخترم! دخترم!»

او پس از چند لحظه، بازوان ژولیلی را در میان دستانش گرفت و در حالی که او را با چشمانی

درخشان، از سر تا به پا ورانداز می کرد، گفت: «گل سوسن ماه ژوئن من، چقدر بزرگ شده ای! واسه

خودت، يک خانم شده ای.»

با این که صدای مامی سالی ھمه فضا را پر کرده بود، اما ژولیلي ھیچ توجھی به این حرف ھا نداشت.

برايش در کنار مادر بودن، معادل بر زمین گذاشتن يک گونی پنبه پنجاه کیلویی از روی دوش و 

برداشتن باری به وزن یک کیلو پنبه بود!

در دلش به حدی خشنود بود که می خواست فرياد بزند و آواز بخواند.

در جواب حرف ھا و احساسات مادرش، به انداختن بازوانش به دور کمر او بسنده کرد: «مامان جون،

چطوری می دانستی که وقتی از در بیرون بیايی، مرا خواھی ديد؟»



ـ ماسا روس به تو نگفت که من در کجا ھستم؟ او و لستر استاد پنھان کاری ھستند.

مادر سالی می خنديد، اما دانه ھای درشت اشک از گونه ھايش می چکید. ژولیلی یادش افتاد که

لیزا ھم در آن جا در کنارش است. او مادرش را به طرف دخترکی الغر و خمیده که جدا از ديگران

ايستاده بود، برد. فقط به سادگي گفت: «لیزا با من آمده است. ما ھم چون دو خواھر ھستیم.»

مادر سالی دستش را با مھر و عطوفت بر سر لیزا کشیده و گفت: «لیزا، تو با ما خواھی ماند. من

برای خودمان در حال خريد يک خانه کوچک ھستم.»

لیزا که بیش از ھر زمان دیگری بزرگ تر به نظر می رسید و به خودش می بالید، گفت: «برویم تا آن را

ببینیم!»

آن ھا در يک جاده پھن خاکی به پیش رفتند. لیزا و ژولیلی و مادر سالی در سر صف، لستر و ازرا پشت

سرشان بودند. مادر سالی با لحنی آھنگین و موزون گفت: «ما ھمه آزاد و با ھم ھستیم.»

او برای تماشای شادی دختر بچه ھا و لباس ھای عجیب و غريب آنان مکثی کرد و سپس دوباره به راه

خود ادامه داد. با خودش بلند بلند گفت: «دسترسی به آزادی، آن قدر ھا ھم کار آسانی نیست. ما

سیاھان سواد خواندن و نوشتن نداريم. سفید پوستان سن کاترين، نمی خواھند که به مدرسه شان

مدرسه ھستیم. گر چهپا بگذاريم. به ھمین دلیل گرچه فقیريم، اما در حال ساختن يک کلیسا و يک 

فقیريم، اما تعداد زيادی از ما روی زمین ھایی که خريده ایم، خانه ھای خود را می سازیم. گر چه

فقیريم، اما ديگر ھیچ یک از ما برده نیستیم.»

سخنان مادر سالی در پایانش ترانه وار و آھنگین تمام شد.

با وزن و آھنگ حرف ھای او، به سوی درختان سر به فلک کشیده صنوبر گام برمی داشتند.

ژولیلی دزدکی به صورت مادرش نگاه کرد. پر از چین و چروک ھای خط خطی بود. موھای سرش

فلفلی شده بود. موقع راه رفتن می لنگید. جای زخم ھايی بر گرده او ديده می شد. زخم ھايی که

بی شک ناشی از شکنجه و شالق خوردن ھا بود، اما با اين وجود، سرش را باال نگاه می داشت.

صدايش نشان دھنده اراده آھنینش بود و زنده دلی و شادابی عمیقی از آن می بارید.

ژولیلی با دستان پوالدینش، او را بغل کرد و دست لیزا را نیز گرفت. مامان سالی به او احتیاج داشت.

لیزا و لستر ھم ھمین طور.

ژولیلی بزرگ می شد و در کشور پھناوری که به آزادی رسیده بود، کارھای بسیاری برای انجام شان

داشت.

پایان

ـ ماسا روس به تو نگفت که من در کجا ھستم؟ او و لستر استاد پنھان کاری ھستند.

مادر سالی می خنديد، اما دانه ھای درشت اشک از گونه ھايش می چکید. ژولیلی یادش افتاد که

لیزا ھم در آن جا در کنارش است. او مادرش را به طرف دخترکی الغر و خمیده که جدا از ديگران

ايستاده بود، برد. فقط به سادگي گفت: «لیزا با من آمده است. ما ھم چون دو خواھر ھستیم.»

مادر سالی دستش را با مھر و عطوفت بر سر لیزا کشیده و گفت: «لیزا، تو با ما خواھی ماند. من

برای خودمان در حال خريد يک خانه کوچک ھستم.»

لیزا که بیش از ھر زمان دیگری بزرگ تر به نظر می رسید و به خودش می بالید، گفت: «برویم تا آن را

ببینیم!»

آن ھا در يک جاده پھن خاکی به پیش رفتند. لیزا و ژولیلی و مادر سالی در سر صف، لستر و ازرا پشت

سرشان بودند. مادر سالی با لحنی آھنگین و موزون گفت: «ما ھمه آزاد و با ھم ھستیم.»

او برای تماشای شادی دختر بچه ھا و لباس ھای عجیب و غريب آنان مکثی کرد و سپس دوباره به راه

خود ادامه داد. با خودش بلند بلند گفت: «دسترسی به آزادی، آن قدر ھا ھم کار آسانی نیست. ما

سیاھان سواد خواندن و نوشتن نداريم. سفید پوستان سن کاترين، نمی خواھند که به مدرسه شان

مدرسه ھستیم. گر چهپا بگذاريم. به ھمین دلیل گرچه فقیريم، اما در حال ساختن يک کلیسا و يک 

فقیريم، اما تعداد زيادی از ما روی زمین ھایی که خريده ایم، خانه ھای خود را می سازیم. گر چه

فقیريم، اما ديگر ھیچ یک از ما برده نیستیم.»

سخنان مادر سالی در پایانش ترانه وار و آھنگین تمام شد.

با وزن و آھنگ حرف ھای او، به سوی درختان سر به فلک کشیده صنوبر گام برمی داشتند.

ژولیلی دزدکی به صورت مادرش نگاه کرد. پر از چین و چروک ھای خط خطی بود. موھای سرش

فلفلی شده بود. موقع راه رفتن می لنگید. جای زخم ھايی بر گرده او ديده می شد. زخم ھايی که

بی شک ناشی از شکنجه و شالق خوردن ھا بود، اما با اين وجود، سرش را باال نگاه می داشت.

صدايش نشان دھنده اراده آھنینش بود و زنده دلی و شادابی عمیقی از آن می بارید.

ژولیلی با دستان پوالدینش، او را بغل کرد و دست لیزا را نیز گرفت. مامان سالی به او احتیاج داشت.

لیزا و لستر ھم ھمین طور.

ژولیلی بزرگ می شد و در کشور پھناوری که به آزادی رسیده بود، کارھای بسیاری برای انجام شان

داشت.
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