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دختر و دودکش پا کنش

آدم اول صب ممکن اسـت انواع و اقسـام چیزهای شـگفت انگیز را ببیند؛ 
ممکن است پدر و مادرت را ببینی که خوابیده اند. ممکن است پرنده ی جاه طلبی 
را ببینی در حال گرفتن یک کرم. ممکن است سکه ی بی صاحبی را کف پیاده رو 
ببینی یا شـاهد اولین پرتوهای سـپیده دم باشـی و اگر زیادی خوش شـان 

باشی، حتی ممکن است چشمت بخورد به دختر و دودکش پا کنش1. 
نـگاه کـن همین حاال هم این جا هسـتند، از میان مـه صبحگاهی نزدیک 
می شوند؛ مردی الغر با جارویی دراز بر شانه اش که با هر قدم او انتهای جارو 
ه ای سـ به دست که آن مرد  باال و پایین می پرد و پشـت سـرش، دخترب

را بیشتر از هر کسی در دنیا دوست دارد. 
دختر م سـایه به مرد چسـبیده است. اگر مرد از روی چاله ی آبی بپرد، 
رد، دختر هم  دختـر هم می پرد. اگر مرد جسـت وخیز کنان از کنـار نرده ای بگ
همان کار را می کند. با یک نگاه به آن ها می شود فهمید که دختر به مرد تعل 
نان که از بین خانه های غر در خواب رد می شوند،  دارد و مرد به دختر. هم

بلندبلند آواز می خوانند: 

با برس و س و دوده و آواز
هر روزه خوش شانسی می آورد باز

دودکش پا کن دراز

از آن به صورت اسم خاص  این که نویسنده  با  این واژه به معنای دودکش پا کن است.  Sweep -1؛ 
استفاده کرده بهتر دانستم که ترجمه شود.
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یر، اما با هم  نه این آواز آن قدر خاص اسـت و نه صداهایشـان آن قدر دلپ
کـه می خواننـد، عجیب ترین اتفا ممکن ر می دهـد؛ مردم به جای این که 
پنجره ی خانه هایشان را به روی این صدا ببندند، یکی یکی از تختخواب هایشان 
بلند می شـوند، پرده ها را کنار می زنند و تصمیم می گیرند دنیا را کمی  بیشـتر 
دوست بدارند. پدر و مادرها یک دفعه دلشان برای ب کردن فرزندانشان پر 

یرند.  ، آغوش آن ها را می پ می کشد و فرزندان هم با شو و اشتیا
یـم آواز دختر و  و همـه ی آدم هـا، پیـر و جوان، باقـی روز را با زمزمه ی م

رانند.  دودکش پا کنش می گ
از وقتـی دختـر یـادش می آمد، دودکش پا کـن کنارش بـود. اوای او را 
بـا پارچـه ای بـر پشـتش می بسـت و با شیشـه به او شـیر مـی داد. کمی  که 
بزر تر شـد، مرد اجازه می داد دختر روی شـانه هایش بنشـیند و از درختان 
یند و باز بزر تر که شـد، م دو انسـان برابر، کنار  سـر راهشـان سـیب ب

همدیگر راه می رفتند. 
دودکش پا کن دار و ندارش را با دختر قسـمت می کرد. اگر شـال گردن 
د و در  اشـت دختـر در روزهـای سـرد آن را دور گردنـش بپی داشـت، می گ
روزهـای گـرم خـودش آن را برمی داشـت. اگـر قـرص نانـی پیـدا می کردند، 
نصفـش را دختـر می خـورد و باقی مانـده را به دودکش پا کن مـی داد؛ مرد 
نصف باقی مانده ی نان را می خورد و باز برش می گرداند به دختر؛ بعد دوباره 
دختـر نصفـش را می خورد و همین طور تا آخر. آن قدر قرص نان را دسـت به 

دست می کردند تا این که نان تمام می شد و شکمشان پر. 
اشت  دودکش پا کن دختر را در کارش هم سهیم می کرد. اوای فق می گ
دختر خاکسـترهای آتشـدان را با خا انداز جم کند، اما کمی که  قوی تر شد، 
اجـازه مـی داد همراهش از دودکش ها باال برود. از همان اول، دختر لوله نوردی 
مادرزاد بود. درست م خود دودکش پا کن دست ها و پاهای بلندی داشت 

و بدن الغرش می توانست حتی از باریک ترین لوله ها هم رد شود. 
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توی دودکش بودن ترسنا است؛ آن قدر تن و تاریک است که آدم به 
زحمت می تواند تشخی بدهد باال کدام طر است. برای همین وقتی دختر 
و دودکش پا کن از دودکشـی باال می رفتند، برای همدیگر آواز می خواندند. 
دودکش پا کـن کـه همیشـه جلوتر بـود، دوده ها، النه ها و تـار عنکبوت ها را 
برس می کشید و در همان حال آواز می خواند و دختر می دانست تنها کاری 

که باید بکند این اسـت که صدای او را دنبال کند تا در امان باشـد. 
، از باالی لوله بیرون می آمدند. چشم اندازی  یف و فات تا این که دوتایی، ک
که از باالی دودکش دیده می شـود واقعا باشـکوه اسـت. کیلومترها از هر سـو 
پشـت بام می بینی و پشـت بام، م تپه های کوچکی که تا اف ادامه داشـته 
باشند. دودکش پا کن بارها گفته بود که پادشاهان و اشرا زاده ها نمی توانند 
چشم اندازی بهتر از این آرزو کنند؛ این موضوع را می دانست، چون قدیم ها که 

برای خودش برو و بیایی داشت، چند کا را رفت وروب کرده بود. 
البته زندگی همیشه هم برای دختر و دودکش پا کنش ساده نبود؛ خیلی 
از شـب ها سـرد و مرطوب بود، خیلی از روزها شـرجی و همراه با گرسـنگی. 
بارهـا و بارهـا وارد شـهر جدیـدی شـده و یک دفعـه در محاصـره ی گروهی از 
دودکش پا کن هـای عصبانـی محـ گیر افتـاده بودند. هر بار کـه این اتفا 
می افتـاد، دودکش پا کـن از دختـر می خواسـت کـه حواسـش بـه وسـای 
اکره  باشـد تـا او و بقیـه ی دودکش پا کن ها تـوی کوچه دربـاره ی اوضاع م
کننـد. چنـد دقیقـه بعد، لن لنـگان و با لباس های پاره برمی گشـت، اما م 
همیشه لبخند پت و پهنی روی صورتش داشت. به دختر خبر می داد که بقیه ی 
دودکش پا کن ها بهش گفته اند محله ای در چند کیلومتری آن جا وجود دارد 
عات باارزشی  با چند خانه ی عالی و او هم تصمیم گرفته بود برای تشکر از اط

اشته بودند، ک پول هایش را به آن ها بدهد.  که در اختیارش گ
وقتی دودکش پا کن کارش را درسـت و کام انجام می داد، یک سـکه 
و گاهی وقت ها حتی دو سـکه دریافت می کرد. از در که می خواسـت بیرون 
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برود، همیشه به مالک خانه هشدار می داد که ک شب بخاری را روشن نگه 
دارد؛ مبادا گنجشـکی بخواهد در آن جا النه بسـازد. )این شـوخی خاصی بود 
بین دختر و دودکش پا کن، و دختر فق باید جلوی خنده اش را می گرفت 
یه لو نرود( 1. بعد همان شب، همین که خورشید غروب می کرد و شهر  تا ق
به خواب می رفت، به آن خانه برمی گشـتند و دختر از ناودان تا لبه ی بام باال 
می رفـت و طنابـی بـرای دودکش پا کن به پایین می فرسـتاد تـا او هم باال 
برود. برای آن که سروصدایی به پا نکنند، با احتیا بسیار قدم برمی داشتند و 
کنار دودکش ها، که از فر گرما نمی شد بهشان دست زد، پتویی می انداختند 

و جای خوابشان را آماده می کردند. 
ه ها از وقت خواب بدشان می آید و برای این که نخوابند حاضرند  بیشتر ب
فه های زبـر و تـوی خانه های تن  هـر کاری بکننـد؛ چـون مجبورنـد زیـر م
ـ دختر و دودکش پا کنـش بخوابند ـ یعنی  بخوابنـد. اگر می توانسـتند م
روی بام هـای گـرم، زیر چادرِ سـتاره هاـ  آن وقـت می فهمیدند که وقت خواب 

چه قدر می تواند سحرآمیز باشد. 
گاهـی وقت هـا بـه تاریکـی بی کـران خیـره می شـدند و دودکش پا کن 
قصه هایـی از اتفا هـای روزمره شـان برای دختر تعریـف می کرد و وقت های 
دیگر سـاکت دراز می کشـیدند، اما پایان همه ی شـب ها م هم بود: دختر 
توی ب مرد خوابش می برد، در حالی که مرد موهایش را نوازش می کرد و 

الالیی مخصوصشان را برایش می خواند: 

با برس و س و دوده و آواز
هر روزه خوش شانسی می آورد باز

دودکش پا کن دراز

می با نام خانوادگی دختر؛ اسپارو به معنی گنجشک است. 1- بازی ک
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و همان طـور کـه مـرد الالیـی می خوانـد، دختـر خوابـش می بـرد و خواب 
ستاره ها، دریاها و ماجراهای دوردست را می دید. 

دختـر فقـ همیـن زندگـی را می شـناخت. هر شـب بـا این فکر کـه او و 
دودکش پا کن تا ابد با هم خواهند بود، تخت می خوابید. 
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صداهایی در تاریکی

»نن1، از دودکش پا کن برامون بگو.«
انبار زغال سـن تاریک بود، اما نن متوجه شـد که نوت2 این را خواسـته. 
و کارکنان کراد3 بود. هنوز شـش سـالش هم نشده بود و  نوت جدیدترین ع
قوانین را کام نمی دانست. اولین قانون این بود که هی وقت راج به زندگی 

قبلی یک دودکش پا کن چیزی نپرسی. 
توی انبار زغال سن پن  تا پسر لوله نورد بودند: نوت، ویتلز4، شیلین تام5، 
راجـر6 و نـن، البتـه او پسـر نبـود، اما بـا دیدن قیافـه اش نمی توانسـتی این 
یه  ی  را بفهمـی. او هـم بـه انـدازه ی بقیـه دوده ای بـود. نـن گفـت: »کـی ق

 » دودکش پا کن رو بهت گفته کار راجره
راجـر از سـر جایش زیـر راه پله غرغرکنان گفت: »پای من رو وسـ نکش 
رش این اسـم باع ناراحتی  سـیندرال7.« به او می گفت سـیندرال چون به ن

نن می شد؛ البته درست هم فکر می کرد. 
نوت گفت: »کسـی بهم نگفته. خوابش رو دید م. دیشـب همون گوشـه ای 
ـه. خـواب دیـدم اون با یه دختـر بـرای ک آدم ها آواز  خوابیـدم کـه مـال تو

می خونه، اما قب از شنیدن کلمه های آواز از خواب بیدار شدم.«
این اتفا همیشـه می افتاد؛ خواب دیدن. گهگاه یکی از پسـرها می گفت 

1- an 2- ewt 

3- Crudd 4- hittles 

5- Shilling ـ om 6- oger 

7- Cinderella 
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خواب دودکش پا کن را دیده است. نن سر درنمی آورد. انگار هر وقت یکی 
از آن هـا نزدیـک او می خوابیـد ایـن اتفا می افتـاد. فق می دانسـت از این 

یه خوشش نمی آید؛ دودکش پا کن مال او بود.  ق
نوت زیر لب گفت: »تو بودی، مگه نه تو همون دختر توی خواب منی.«

نـن گفـت: »نـه. مـن دختـری  ام کـه می خـواد بخوابـه.« چهارده سـاعت از 
دودکش ها باال رفته بود و می دانست فردا هم، باید همین کار را بکند. 

صدای گوش خراشی از کنار پنجره ی کرکره ای گفت: »داری آب توی هاون 
می کوبی، نوت.« ویتلز بود. فق هشـت سـال داشـت، اما از ب دوده رفته 
بود توی گلویش، صدایش م پیرمردها شده بود. »من و شیلین تام چند 
سـال خواب دختر و دودکش پا کنش رو دیدیم. حتی یه دفعه هم زیر بار 

نرفت که دختره خودشه.«
شـیلین تام گفت: »آره.« او بهترین دوسـت ویتلز بود. »م این می مونه 
ای اضافی برداری.« تراندل زنی بود  که بخوای از قابلمه ی تراندل1 یه وعده غ
اشت.  که از آن ها نگه داری می کرد؛ البته اگر می شد اسمش را نگه داری گ

نـن گفـت: »زیر بـار نمی رم چون مزخرفه.« واقعا هـم مزخر بود. چه طور 
ممکن بود دو نفر یک خواب مشتر ببینند

می خـوره  بهـش  واقعیـه  آدم  یـه  »دودکش پا کـن  پرسـید:  نـوت 
دوست داشتنی باشه؛ خیلی مهربون تر از ارباب ِکراد.« این جمله ی آخر را زیر 

لب گفت؛ از ترس این که کراد از طبقه ی باال صدایش را بشنود. 
نن گفت: »قرار نیسـت دودکش پا کن ها دوست داشـتنی باشـن. اون ها 
یف و سرسـختن، درسـت شـبیه دودکش ها.« شاید در زندگی  م سـن ک
قبلی نوت، گفتن دوست داشتنی به یک آدم چیز خوبی محسوب می شد، اما 
او لوله نورد بود و اگر مدام این کلمه ها را به کار می برد، زیاد دوام نمی آورد. 

نن صدای نزدیک تر شدن او را شنید. »خواهش می کنم، نن.« چشم های 

1- rundle 
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نن به نور کم عادت کرده بود و می توانست هاله ای از سر نوت را ببیند. با کله ی 
تراشـیده اش، واقعا شبیه یک سـمندر1 بود. اسم خوبی  برایش انتخاب کرده 

بودند. »فق بهم بگو واقعیه یا نه. قول می دم به کسی نگم.«
»التمـاس نکـن. یـه لوله نـورد هی وقت التمـاس نمی کنـه.« این هم یک 

قانون دیگر بود. 
« دسـت نن را گرفت. »اون وقت می تونم  »می شـه همین جا کنارت بخوابم

» تنهایی خوابش رو ببینم
ـور پسـر را می فهمیـد. نوت فکر می کـرد خواب هـا از درون نن  نـن من
بیـرون می آینـد، امـا ایـن غیرممکن بـود. نن عقـب رفت. »واسـه خودت یه 

گوشه ای پیدا کن.« 
ـه سـخت نگیر.« صـدای ویتلز بـود. »یه هفته هم نشـده  »اه، بـه ایـن ب
کـه اون... می دونـی کـه...« بقیـه ی جملـه اش را نگفـت. هی کـدام از آن هـا 
یی سر خانواده ی نوت آمده که او کارش به این جا کشیده،  نمی دانستند چه ب

اما حتما اتفا بدی بوده. همیشه اتفا های بد می  افتاد. 
نـوت گفـت: »التمـاس نمی کنـم، اما راسـتش... من شـب ها بـدون قصه 
ح کـرد:  خوابـم نمی بـره. مامانـم همیشـه می گـه...« حـر خـودش را اصـ
»همیشـه می گفت...« به تته پته افتاد. »فق فکر کردم اگه یه قصه درباره ی 

دودکش پا کن بشنوم، راحت تر خوابم می بره.«
نن یاد موقعی افتاد که خودش همین احساس را داشت؛ مدت ها پیش 

بود. در زندگی قبلی اش. 
»مـن می تونـم از دودکش پا کـن بـرات بگـم.« راجـر از سـر جایش زیر 
راه پلـه بیـرون خزیده بـود. »اون ارباب قدیمی  سـیندرال بوده، قبـ از این که 
کراد استخدامش کنه.« راجر قدیمی ترین لوله نورد گروه بود و از زندگی قبلی 
نن خبر داشت. برای همین هم نن ازش متنفر بود. »تا جایی که از زبون نن 

1- نوت در زبان انگلیسی به معنای سمندر است. 
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شنیدم، دود کش پا کن م شاهزاده ای بوده که صا از دل یه قصه ی جن 
و پری بیرون اومده باشـه. البته که شـاهزاده نبوده، باور کنین. خب، هنوز به 

سن تو نرسیده بود که دودکش پا کنش رفت و...«
نن گفت: »کافیه.«

راجـر تنـد جواب داد: »خودم می گم ِکی کافیـه. از بخش غم انگیزش خبر 
شته، اما دختره هنوز فکر می کنه اون برمی گرده. چه طور  داری پن سال گ

» می شه که...
»دهنت رو ببند.« صدای نن پر از خشم بود. 

ح می کرد که همه ی آدم های توی اتا نگاهش می کنند. ویتلز سکوت 
را شکست. »دعوا بین نن و راجر حاضرم واسه دیدنش پول بدم.«

شیلین تام خندید. »سر یه شیلین شر می بندم که نن پوزه ی اون رو 
به خا می ماله.«

نـن شـنید کـه او سـکه اش را انداخـت باال و دوبـاره آن را گرفـت. در تمام 
سـال هایی که با هم کار می کردند، هی وقت سـکه را ندیده بود. شـیلین تام 

جای امنی قایمش می کرد تا پسرهای دیگر برش ندارند. 
»پولت رو برای خودت نگه دار.« نن نیازی  نمی دید که آن ها راجر را برای 
دعـوا تحریـک کننـد؛ هیکلش دو برابـر نن بود و ناجوانمردانـه دعوا می کرد. 
بـه پنجـره نگاهی انداخت. تا چند سـاعت دیگر صب می شـد و همگی باید 
جـارو به  دسـت بـه خیابان ها برمی گشـتند. یک دفعه احسـاس کـرد خیلی 

خسته است. 
زیـر لـب بـه نوت گفت: »بگیـر بخواب. فـردا باید برای اولین بـار از لوله ی 
بخـاری بـاال بـری و ما نمی خوایـم اون تو چرتـت ببره.« به شـوخی گفت، اما 
شوخِی خنده داری نبود، چون این ب یک بار سر پسری به نام های هو1 آمده 

بود. جفت پاهایش شکست و آخر سر به گدایی کردن افتاد. 
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نن شنید که نوت صدایی شبیه ناله سر داد و به طر دورترین دیوار انبار 
زغال سن رفت. م شب های قب آن قدر گریه می کرد تا خوابش ببرد. اما 

باالخره این گریه ها تمام می شد. 
نن تکه های زغال سـن را از کف زمین کنار زد و با زانوهایی چسـبیده به 
ـ نوزادی که  سـینه، سـر جایـش غلت زد. همیشـه همین طور می خوابید؛ م

ر است کسی او را در آغوش بگیرد.  منت
کف سنگی زمین سرد بود. تنها بالشش گونی کرباسی بود که طی سال ها، 
از دوده سـیاه شـده بـود. نـن دسـتش را کـرد تـوی جیب کتش. تکـه زغال 
اشته بود  سـوخته ای پیدا کرد؛ گنجی که همیشـه همراه داشت. اسمش را گ
زغـاِل خـودم. کوچـک بود و تر خـورده و گرمایـی غیرطبیعی داشـت؛ م 
اخگـر کوچکـی در جیبـش. توضیحـی برایش نداشـت، اما انـگار آن زغال از 
حرارت درون خودش می سوخت که سال به سال، بدون توجه به آب و هوا نور 

می تاباند؛ تنها چیزی که از زندگی قبلی برایش مانده بود. 
نن نف عمیقی کشید، چشم هایش را بست و سعی کرد بخوابد. 

اما خوابش نبرد. 
در عو به یاد دودکش پا کن افتاد. 


