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12 ژانویه ى 1888
پررى کریک1، منطقه ى داکوتا

حدود ساعت 10:00 صبح

کـوالک شـدید و مرگ باری علفـزار را درنوردیده و جان ِهیل یازده سـاله میان 
یخ بندانـی کابـوس وار گیـر افتاده بـود. تقالکنان میان بـارش کورکننده ی برف 
پیـش می رفت. باد در گوش هایش سـوت می کشـید. تمـام بدنش بی حس 

شده بود. 
طوفان مهیب، بی خبر و ناگهانی از راه رسیده بود. ابر سیاه عظیمی سریع تر 
از قطار پیش می آمد. هوا خیلی سرد شده بود و باد زوزه می کشید که ناگهان... 

گرومب!
آسمان با صدایی مثل ترکیدن بمب منفجر شد و برف و یخ بر سر زمین ریخت. 

Prairie Creek .1؛ به فارسی یعنی »نهر علفزار«

فصل ١
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تکه های یخ مثل چنگال هایی کوچک به چشـمان جان چنگ می زدند. باِد 
خشـمگین محکم به بدنش می کوبید و او را می چرخاند و به این سـو و آن سو 
هل می داد. حس می کرد با جانوری درنده داخل قفسی گیر افتاده است و آن 

جانور سعی دارد تکه تکه اش کند. 
همان لحظه تندبادی زوزه کشـان از راه رسـید، جان را بلند کرد و محکم به 
زمین کوبید. جان سعی کرد از جایش بلند شود، ولی باد خیلی قوی بود. برف 

شدید داشت رویش کپه می شد و درون قبری یخی دفنش می کرد. 
جـان حـس می کرد گوشـت تنـش دارد روی اسـتخوان هایش یخ می زند. 
گرمـای بدنش به سـرعت از دسـت می رفـت؛ مثل جریان سـریع خونی که از 

زخمی عمیق خارج می شود. 
جان هیچ وقت دوست نداشت به غرب و این علفزار پهناور بیایند؛ او بچه ی 
شهر بود، نه مهاجری سرسخت. باد دیوانه وار می وزید و طعنه زنان در گوشش 

سوت می کشید. 
تو ضعیفی!

هرگز موفق نمی شی!
کارت تمومه!

جان داشت زنده به گور می شد و صدای آن باد شیطانی و وحشتناک آخرین 
چیزی بود که می شنید. 



حدود چهار ماه پیش
19 سپتامبر 1887

پررى کریک، منطقه ى داکوتا
7:45 صبح

ِفَرنی، خواهر کوچک تر جان، ناپدید شده بود. 
جان و فرنی در راه مدرسـه بودند. نیمی از مسـیر پنج کیلومتری مزرعه تا 
مدرسه را پیاده رفته بودند. رد قدیمی چرخ های گاری را که از میان علف های 

طالیی بلند میان بر زده بود، دنبال می کردند. 
فرنی پنج ساله بپربپرکنان جلوتر می رفت. جان حواسش به موهای طالیی 
بافته شـده ی خواهـرش بـود که مثل دو بـال زردرنگ پرنده ای شـادمان باال و 

پایین می شدند. ناگهان فرنی از دیدش خارج شد. 
جان سرعتش را زیاد کرد و دوروبر را گشت. سخت می شد میان علف ها را 

۲ ���
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دید؛ آن قدر بلند بودند که گردن جان را قلقلک می دادند. اگر اسب تک شاخی 
آنجا روی دو پایش هم بلند می شد، جان نمی توانست ببیندش. 

داد زد: »فرنی! کجایی؟«
باد ِفشــی کرد و علف ها جنبیدند. 

هیچ خبری از فرنی نبود. 
جـان آه کشـید. البد خواهرش دوباره مشـغول بـازی محبوبش بود، یعنی 
قایم باشـک. هروقت جای مناسـبی برای مخفی شدن پیدا می کرد، همان جا 

می نشست و دیگر تکان نمی خورد. 
اگـر وضعیـت همین طـور ادامـه پیـدا می کـرد، دیرشـان می شـد. رفتن به 
مدرسـه ای که هیچ دوسـتی در آن نداشـت، به قدر کافی برای جان سخت بود 
و اصالً دلش نمی خواست خانم روِئل، معلم بداخالقشان، هم او را دعوا کند. 
همان لحظه هم می توانست قیافه ی معلمش را با آن موهای جمع شده مثل 



11 لصفف

گوجه تصور کند که از پشـت شیشـه های گرد عینکش به او چشم غره می رفت. 
خانم روئل جوان بود و فقط حدود یک ونیم متر قد داشت، ولی مثل فرماندهان 
ارتش بر تمام مدرسه مسلط بود. جان حتی یک بار هم لبخند معلمش را ندیده 
بود. وقتی بچه ها دیر به مدرسه می رسیدند، خانم روئل مجبورشان می کرد زنگ  

تفریح در کالس بمانند و شعری حوصله سربر را حفظ کنند. 
شکنجه بود!

جان داد زد: »فرنی!«
روی نـوک پنجه هایش ایسـتاد و دوردسـت ها را نگاه کـرد. به هر طرف که 
نـگاه می کـرد، چیزی جز علفزار پهناور نمی دید. انگار اقیانوس علف تا ته دنیا 

ادامه داشت. 
هنوز هم به این زمین خالی عادت نکرده بود. 

جان، فرنی و والدینشان یک سال پیش، از شیکاگو به داکوتا آمده بودند. 
جان اصالً موافق نبود، چون همان جا در شـهر زندگی شـادی داشـت. از طرف 
دیگر، مامان و بابا دیگر از آن آپارتمان کوچک و تاریک و همسایه های بددهان 

و سروصدا و بوی خیابان خسته شده بودند. 
سـال ها بـود کـه مامـان و بابـا درباره  ی نقل مـکان به غـرب و خرید مزرعه 
حرف می زدند. البته جان همیشـه فکر می کرد والدینش فقط الکی رؤیابافی 
می کنند، مثل خودش که آرزو داشـت در تیم شـیکاگو وایت استاکینگز، تیم 

محبوب بیسبالش، در ُپست پرتاب کننده بازی کند. 
بابا که از کار در کارگاه کابینت سـازی پول زیادی عایدش نمی شـد، پس از 

کجا می توانست پول خرید زمین مزرعه را فراهم کند؟
تـا اینکـه مامـان و بابا شـنیدند می شـود در منطقه ای به  نـام داکوتا زمین 
خریـد. آن منطقه که در غرب مینه سـوتا قرار داشـت، از هـزاران کیلومتر مربع 
زمین مسـطح تشـکیل شـده بود. داکوتا هنوز ایالتی مستقل نبود، ولی مردم 

می گفتند به زودی این اتفاق می افتد. 
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دولت از کشاورزان می خواست به آن منطقه کوچ کنند. حتی قطعات بزرگ 
زمین را رایگان در اختیار متقاضیان می گذاشتند! کافی بود مزرعه ای بسازند و 

پنج سال همان جا بمانند تا زمین برای همیشه مال خودشان شود. 
برای مامان و بابا مثل رؤیایی بود که به واقعیت تبدیل شده باشد. 

بابا هیجان زده گفته بود: »می ریم غرب!«
مامان گفته بود: »می شیم مهاجر اولیه.«

جان امیدوار بود غرب مثل جاهایی باشـد که در داستان های ماجراجویانه ی 
محبوبش خوانده بود، جایی با رودخانه هایی پر از سنگ طال و کالنترهای شجاعی 

که دزدان مشهوری مثل بیلی کوچیکه1 را تعقیب می کردند. 
مامان و بابا داروندارشان را فروختند و با قطار راهی غرب شدند. هفت روز 
طول کشـید تا به ابتدای منطقه ی داکوتا رسـیدند. اول یک گاری زهواردررفته 
خریدنـد و گاو نـری که گاری را بکشـد. جان اسـم َشـدو پیـل، پرتاب کننده ی 
محبوبش در تیم وایت استاکینگز، را روی گاو گذاشت و او را َشدو صدا زد. 

تا شهر کوچک پرری کریک دو روز با گاری راه بود. البته اگر می شد اسمش 
را شهر گذاشت. فقط بیست خانواده آنجا زندگی می کردند که مزارع کوچکشان 
در آن علفزار پهناور پراکنده بود. خیابان اصلی شهر جاده ای خاکی بود که یک 
طرفش فروشگاه خواروبارفروشی و طرف دیگرش مغازه ی ابزارفروشی و هتلی 
کوچک قرار داشـت. جان و خانواده اش در زمینی صدوشـصت هکتاری مستقر 

شدند که تقریبًا سه کیلومتر تا شهر فاصله داشت. 
نه از رودخانه های پر از طال خبری بود و نه از کالنترهای شجاع. حتی بانک 
هم نداشتند که کسی مثل بیلی کوچیکه بخواهد بیاید و از آن دزدی کند. آنجا 
فقط زمین مسطح و پهناور بود و کلی کار برای انجام  دادن که تمام نمی شدند. 
بعضـی روزهـا، جان و بابا از طلـوع آفتاب تا غروب در زمین کار می کردند. 
مامان هم که تقریبًا مدام در حال شست وشو و پخت وپز و جارو کشیدن بود. 

Billy the Kid .1؛ یکی از هفت تیرکش های آمریکایی دوره ی غرب وحشی










