ﺧﺪا ﺟﻮن ﺳﻼم ﺑﻪ روی ﻣﺎﻫﺖ...

دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻣﯽدوﺧﺖ

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ :ﭘﺎرک ،ﻟﯿﻨﺪا ﺳﻮ
Park, Linda Sue
ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪآور :دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻣﯽدوﺧﺖ /ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﻟﯿﻨﺪا ﺳﻮ ﭘﺎرک؛ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺻﺪﻳﻖ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ :ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﭘﺮﺗﻘﺎل.۱۳۹۹ ،
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی ۲۰۴ :ص؛  ۲۱٫۵×۱۴٫۵سم.
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۱۱۷-۴ :
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﯾﺴﯽ :ﻓﯿﭙﺎ
ﯾﺎدداﺷﺖ :ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽPrairie Lotus, c2020 :
ﻣﻮﺿﻮع :داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ -ﻗﺮن  ۲۱م.
ﻣﻮﺿﻮعYoung adult fiction, American- 21th century :
ﺷﻨﺎﺳﻪی اﻓﺰوده :ﺻﺪﻳﻖ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ،ﻓﻬﯿﻤﻪ ،۱۳۶۱ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ
ردهﺑﻨﺪی ﮐﻨﮕﺮهPS۳۵۵۴ :
ردهﺑﻨﺪی دﯾﻮﯾﯽ]۸۱۳/۵۴ :ج[
ﺷﻤﺎرهی ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ۷۵۰۲۶۵۴ :
۷۱۷۳۰۰۱

اﻧﺘﺸﺎرات ﭘـﺮﺗﻘـﺎل
دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻣﯽدوﺧﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻟﯿﻨﺪا ﺳﻮ ﭘﺎرک
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺻﺪﯾﻖ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ :ﺷﺮوﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ
وﯾﺮاﺳﺘﺎر ادﺑﯽ :ﺳﻤﯿﺮا اﻣﯿﺮی
وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻓﻨﯽ :روژﯾﻦ ﻓﻬﻢﺣﺼﺎری ـ ﺳﻬﯿﻼ ﻧﻈﺮی
ﻃﺮاح ﺟﻠﺪ ﻧﺴﺨﻪی ﻓﺎرﺳﯽ :ﺣﻤﯿﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ :ﻣﯿﻨﺎ ﻓﯿﻀﯽ
ﻣﺸﺎور ﻓﻨﯽ ﭼﺎپ :ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ
ﺷﺎﺑﮏ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۱۱۷-۴ :
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ :اول ـ ۱۴۰۰
ﺗﯿﺮاژ ۱۰۰۰ :ﻧﺴﺨﻪ
ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﭼﺎپ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﺎپ ﭘﺮﺳﯿﮑﺎ
ﺻﺤﺎﻓﯽ :ﺗﯿﺮﮔﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ۵۵۰۰۰ :ﺗﻮﻣﺎن

kids@porteghaal.com

www.porteghaal.com

۰۲۱-۶۳۵۶۴

۳۰۰۰۶۳۵۶۴

1
وقتی توقف کردند تا چادر بزنند ،بابا گفت« :امروز دیگه احتماال ً آخرین روزه».

بعد افسار اسبهای خسته را از دلیجان باز کرد و بهسمت جوی کوچک آب
بردشان .هانا هم مشغول صاف کردن زمین شد تا آتش درست کنند.

ً
تقریبا یک
از زمان ترک شاین ،1آخرین مقصدشان در این سه سال سفر،

ماهی میشد که جایی توقف نکرده بودند .سه سال بدون یک خانهی واقعی.
فردا به مقصدشان میرسیدند :الفوقژه ،2شهری که راهآهن داشت و در منطقهی
داکوتا واقع بود.
دلش میخواسـت هرچه زودتر شـام بپزد .در پلت شمالی توانسته بودند
ً
تقریبا یک هفتهای پشت سرهم باران باریده بود
خواربار بخرند ،اما از آن زمان،
3

ِ
بیسکویت مانده و لوبیای سرد سر کنند.
و مجبور شده بودند تمام هفته را با

دیشب ،ماهی خشک را خیسانده بود .فکر کرد سوپ درست کند ،با پیاز و

سیبزمینی.

بابا با اسبها و یک سطل آب برگشت .افسار اسبها را بست و بعد دوباره
رفت تا کمی شاخهی خشک و بوته جمع کند.
وقتی برگشت تا آتش درست کند ،هانا گفت« :میخوام سوپ بپزم».
«دیگه وقتش بود یه غذای گرم بخوریم».
2. LaForge
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1. Cheyenne

3. Platte

لحن تند بابا ،هانا را عصبانی کرد .هوای ابری هفتهی پیش که تقصیر او
نبود .اما چیزی نگفت ،نمیخواست دعوا راه بیندازد.
«آسـمون داره صاف میشـه ،شاید بشـه خرگوشی ،چیزی شکار کرد ».بابا

تفنگش را گذاشت روی شانهاش و با قدمهای بلندش بهسرعت دور شد.

همینطور به بابا نگاه کرد ،تا وقتیکه او پشـت یک تپهی کوچک ناپدید
شـد .ایـن چمنـزاری کـه انگار تمامی نداشـت ،در نـگاه اول یکدسـت به نظر
میرسید ،اما زمینش اصالً صاف نبود .باران ،دشتهای خاکستری و قهوهای
را شسته و پشت سرش تودهی سبزرنگی به جا گذاشته بود که هر روز انبوه
و انبوهتر میشد.
بـه داخـل دلیجان رفت و صندوقچهاش را باز کرد .یک تکهکاغذ سـادهی
بستهبندی به رنگ قهوهای ،یک مداد ،یک پاککن الستیکی و یک مجلهی
کهنه درآورد.
کاغذ مثل بادبزن چند بار از طول و دو بار هم از عرض تا شده بود .بازش
ً
تقریبا پنج در هفت سـانتی تشـکیل داده و
کرد ،خطهای تا ،مسـتطیلهای
رویهم سیوششتایی میشدند.
ً
تقریبـا از نصـف مسـتطیلهای یـک طرف کاغذ اسـتفاده کرده بـود و توی
هـر کـدام ،با مداد طـرح کوچکی از یک لباس کشـیده بـود .لباسهای خانه،
قرار مالقات ،مخصوص کلیسـا و حتی لباسهای شب.
لباسهای مخصوص 


عکـس لباسهـای شـب را در مجلـهی گادیـز لیدیز بـوک  1دیده بـود .بااینکه
آن لباسهای زیبا را بپوشد یا حتی ببیند ،ولی از
هیچوقت نمیتوانست یکی از 
طراحی آنها لذت میبرد.
ِ

االن هم داشـت نسـخهی تابستان گذشـتهی مجلهی گادیز را ورق میزد؛

جدیدترین نسخهای که توانسته بود بخرد .در هر صفحه یکی پس از دیگری،
طرحهـای همهجـور لباسـی دیده میشـد .بعضی از آنها لباسهـای آماده و
1. Godey’s Lady’s Book
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دوختهشده و بعضیهای دیگر ،آموزشها و الگوهایی کاغذی بودند که میشد
از طریق پست سفارششان داد.
توجهش به تصویر دوتا لباس جلب شـد .مدادش را برداشـت و شـروع به
طراحی کرد ،باالتنهی یکی را با دامن آنیکی ترکیب و به دور سرآسـتینها و
حاشیهی باالتنه تور اضافه کرد.
بعد بهدقت به طراحیاش نگاه کرد .چیزی این وسط درست نبود .دامن به

نسبت قد باالتنه ،خیلی ُپر بود .آن را پاک کرد و دوباره کشید ،این بار باریکتر.

آره .حاال بهتر شد.

در سه سال گذشته ،تمام کارهای خیاطی خانواده را خودش انجام میداد.
تنهـا چیزهایـی که بابا از مغازهها میخرید کت و ژاکتهایش بود ،اما شـلوار،
سـرهمی ،پیراهـن ،زیرشـلواری و پیراهـن خوابـش را هانا میدوخـت ،البته
لبـاس و زیرپوشهـای خـودش .از الگوهای کاغـذی مامان کمک

بهعلاوهی
میگرفت و اندازهها را با سایز آدمها مطابقت میداد .میتوانست کوک زیگزاگی
بزنـد ،حاشـیهدوزی کنـد و جادکمهها را بدوزد؛ وقتیکه حاشـیهی لباسـی را

همه تجربه
میدوخت یا دوردوزی میکرد ،کوکهایش اصالً پیدا نبودند .با این 
مطمئن بود که میتواند لباسـی را که خودش طراحی کرده ،بدوزد و قصد هم
داشت که خیلی زود این کار را بکند.
ِ
دانگ حواسـش را به کار میبسـت؛
عاشـق طراحـی بود ،چون باید شـش
اینطوری میتوانسـت برای مدتی از فک ر کردن به بقیهی دنیا دسـت بردارد.
خیاطـی هـم همینطـور بود ،بیشـتر وقتها هم بهش آرامـش میداد و هم
شـادش میکرد .البته االن چندهفتهای میشـد که نتوانسـته بود طراحی یا
خیاطی کند؛ آخر توی دلیجان که نمیشد این کارهای ظریف را انجام بدهد؛

دسـتانداز زیـاد بود .وقتی هـم که توقف میکردند تا چـادر بزنند ،هوا دیگر
ً
تقریبا تاریک شده بود.
کمـی بعـد وسـایل طراحـیاش را کنـاری گذاشـت تا شـام را حاضـر کند.
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چدنی پایهدار را از روی یکی از قالبهای متصل به دلیجان برداشت.
ماهیتابهی
ِ

ماهیتابه گود بود و میشد با آن برای دو نفر سوپ پخت .هانا با ماهیتابهی در

دستش پرید روی زمین ،چند قدم رفت و ناگهان وسط راه ایستاد.
چندتا سرخپوست با فاصله از همدیگر بین گاری و آتش ایستاده بودند.
چند باری سرخپوسـتها را از توی دلیجان دیده بود ،اما همیشـه از دور و
با فاصله .در چنین لحظاتی ،بابا فقط مراقب بود ،بدون اینکه نگران شود .بابا
بهش گفته بود که بیشتر سرخپوستها اعضای قبیلهی سو 1هستند و دولت،
آنها را از چمنزار بیرون کرده و به یک منطقهی حفاظتشده فرستاده .آنها
بـدون گرفتـن گذرنامهی مخصوص از نمایندهی سرخپوسـت منطقه ،اجازهی
ترک منطقهی خود را ندارند.
ً
فـورا بـه افراد گروه نگاه کرد :سـه زن ،یک دختـر نوجوان و دو دختر
هانـا
کوچـک بودنـد .زنهـا روانـداز یـا شـالهای رنگورورفتهای پوشـیده و روی
شان هم بچهای به
دوششان کیسههای پارچهای یا بقچه انداخته بودند و یکی 
پشتش بسته بود .یکی از زنها از بقیه سالخوردهتر بود و موهایی خاکستری
داشت .آن دختر نوجوان هم به نظر میرسید چندسالی از هانا کوچکتر باشد.
ً
فورا یاد مامان افتاد .اگه اینجا بود ،چیکار
دختر بودند .هانا

مـادر و

آنهـا

میکرد یا چی میگفت؟

هانا گفت« :سالم میخواستم سوپ درست کنم .شما هم میخواین؟»

مامـان بـه سـوپ خیلـی ایمان داشـت .میتوانسـت فقـط با اسـتخوان و
تهماندههای غذا ،سوپهای خوشمزهای بپزد .رازش را به هانا هم یاد داده بود:
یک مادهی بهشدت طعمدار میتواند هر تهماندهای را خوشمزه بکند و به مواد
زیادی هم نیاز ندارد؛ قارچ خشک ،کلم و سیر کافی است و البته ماهی خشک.
به جای ماهیتابه ،دیگچهی بزرگی را برداشت و سیبزمینیها را کوچکتر
از همیشـه خـرد کرد .اینطوری زودتر پخته میشـدند .سرخپوسـتها روی
1. Sioux
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زمین دور آتش نشستند .هانا دلش میخواست هرچه زودتر ازشان پذیرایی

کند ،اما باید صبر میکرد تا سیبزمینیها کامالً بپزند.

ای کاش بابا به این زودیها برنمیگشت .آخر ممکن بود آنها را بترساند.

یا شاید هم برعکس؛ احتمال داشت آنها بابا را به وحشت بیندازند.

به تعداد مهمانهایش قاشق داشت ،اما کاسهها فقط چهارتا بودند .به نظر
میرسـید که سردسـتهی گروه ،همان زن سالخورده باشد ،بهخاطر همین هانا
کاسه نگاهی انداخت ،بعد سرش

اول از همه ،از او پذیرایی کرد .زن به سوپ توی
را بلند کرد ،لبهایش را روی هم فشار داد و با چانهاش به هانا اشاره کرد.
ً
فـورا منظـورش را فهمید .اون میخواد مطمئن بشـه که خودم هم از
هانـا

سوپ میخورم.

دوتـا کاسـهی دیگـر را هـم ُپر کـرد و آنها را بـه بقیهی گـروه داد تا باهم

تقسیم کنند .کاسهی چهارم ،برای خودش بود .نشست روی پلههای دلیجان
و مشغول خوردن شد ،نزدیک گروه نشست ،اما پیش آنها نه.
زنها بهآرامی بین خودشان به زبان سرخپوستی حرف میزدند:
—Oyu’l waste
—Sku’ya sni
—Nina ota mnisku’ya kte hchin

هانا نمیدانست چه میگویند ،اما دستکممیتوانست بفهمد که از سوپ
خوششـان آمده .بعد از اینکه زن سـالخورده سـوپ را چشـید ،یک چیزی
بقیـه گفت .بعد ،آنیکی زن هم یک قاشـق از سـوپ خـورد و او هم یک

بـه
چیزی گفت .همه دوباره از سوپ خوردند و بازهم با همدیگر حرف زدند .مثل
دوستهای مامان توی محلهی چینیها بودند ،یا مهمانهایی که به خوابگاه
دوشیزه لورنا میآمدند .آنها داشتند دربارهی سوپ حرف میزدند؛ دربارهی
مواد و چاشنیهایش.
موقـع خـوردن غذا ،آن دوتا دختر کوچولو آنقدری شـجاع شـده بودند که
13

بـه هانـا نزدیکتر شـوند .وقتـی هانا بهشـان میخندید ،با خوشـحالی جیغ
میکشیدند ،میدویدند و پشت بقیه قایم میشدند.
زنهـا بلنـد شـدند کـه برونـد .سردستهشـان رو کـرد بـه هانـا و بـه زبان
سرخپوستی چیزی گفت.
—Wahan’pi kin nina waste, na pidamaya

وقتی به هانا اشاره میکرد ،صدایش آرام بود .هانا هم سرش را تکان داد،
امیدوار بود این حرکت پاسخ درستی باشد.

مامان همیشه به مهمانها غذا میداد تا با خودشان به خانه ببرند .برگشت و

خالی آرد پیدا کرد ،چند مشت لوبیای
با عجله بهسمت دلیجان رفت ،یک کیسهی
ِ

خشک تویش ریخت و برگشت پیش مهمانها .کیسه را به زن موخاکستری داد.
زن سالخورده چرخید و با همراهانش صحبت کرد .یکی از آنها دست برد
توی بقچهاش ،چیزی بیرون آورد و به سردستهی گروه داد .سردستهی گروه

آن را کنار شانهاش نگه داشت ،از دستش آویزان شد.
شـبیه یـک رشـته پیاز سـفید کوچـک بود ،یا شـاید هم گلهای سـیر که
ساقههایشان را در هم تابانده و بافته باشند.
زن سالخورده به هانا اشاره کرد ،بعد چیزی گفت مثل «تیمپ ـ سینا» و

بافت را کمی تکان داد.

هانا با تردید تکرار کرد« :تیمپ ـ سینا؟»

دخترهای کوچک خندیدند و زن لبخند زد.
هانا این بار با اطمینان بیشتری گفت« :تیمپسینا».

زن سالخورده بافت را به هانا داد و او با عالقه بررسیاش کرد .معلوم بود
که آن توپهای سفید ،یکجور گیاه هستند .بزرگترینشان پایین بافت قرار
داشت و به بزرگی مشت یک بچه بود .به ترتیب اندازه در طول آن رشته بافته
شـده بودند ،کوچکترینشـان به اندازهی یک گردو بود .یکی از آنها را لمس
کرد؛ مثل سنگ سفت بود.
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اینها رو خشک کردهان ،مثل مامان که قارچها رو خشک میکرد.
سـرش را بلند کرد و دید که زن سـالخورده دارد بهدقت نگاهش میکند.
زن دوباره لبهایش را روی هم فشار داد؛ این بار با چانهاش به کتری روی
آتش اشاره کرد.

هانـا فکـر کـرد ،انـگار داره بـا لبهاش اشـاره میکنـه .پرسـید« :توی آب

بپزمشون؟» و به کتری اشاره کرد.

زن سرش را تکان داد و دوباره به کتری ،بعد به آسمان اشاره کرد و رد مسیر

خورشید را از شرق به غرب دنبال کرد و سهتا از انگشتهایش را باال آورد.

هانـا گفـت« :سـه روز؟» منظـورش احتمـاال ً این نیسـت که برای سـه روز

بپزمشون .کتری ...آب...

«آهان! قبل از اینکه بپزم ،باید سه روز خیسشون کنم؟» همانطور که حرف

میزد ،با دستهایش اشاره میکرد.

زن سالخورده لبخندی زد و سرش را تکان داد .بعد به یکی از کاسههای
خالی سوپ اشاره کرد.
«برای سه روز بخیسونم و بعد ازشون توی سوپ استفاده کنم؟»

زنهای دیگر به عالمت موافقت ،چیزهایی زمزمه کردند و سردسته هم به
نشانهی تأیید دوباره سرش را تکان داد.
هانا گفت« :ممنونم ،ممنونم برای تیمپسینا».

همهی گروه خندیدند و هانا هم در جوابشان خندید.
همانطور که سرخپوستها میرفتند ،یکی از دخترهای کوچک برگشت و
به هانا خیره شد .چشمهایش سیاه بودند و از کنجکاوی میدرخشیدند.
هانا و دخترک مدت زیادی به همدیگر نگاهکردند؛ تا وقتیکه سرخپوستها
پشت تپهای در چمنزار ناپدید شدند.
بابـا برگشـت ،بـدون اینکه چیزی شـکار کرده باشـد .هانا دربـارهی مهمانها
بهـش گفت.
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بابا اخم کرد« :سرخپوستها؟»
ً
فورا جواب داد« :چندتا زن و دختر بودن ،این رو هم بهم دادن ».بافت
هانا

را نشان داد.

«شلغم وحشی ،قبالً توی کانزاس دیده بودم».
«مزهشون چطوره؟»

بابا برای لحظهای فکر کرد« .هم مزهی شلغم میدن ،هم سیبزمینی .تا

جایی که یادم میآد مزهشون بد نیست ».مکثی کرد« .خوب شد بهشون غذا
دادی .نمیخوام دردسری پیش بیاد».

هانا کمی صبر کرد؛ دوسـت نداشـت گستاخ به نظر برسد« .هیچ نشونهای

از دردسر نبود ،بابا».

«وقتی اونها فاصلهشون رو حفظ نمیکنن ،هر چقدر هم که مراقب باشی،
ً
دقیقا این وسط بینشون گیر افتادهایم».
فایده نداره .مینهسوتاِ ،ب َلک هیلز،

میدانسـت بابـا از چـی حـرف میزنـد .سـالها بـود کـه سرخپوسـتها و

سفیدپوستها زدوخوردهای خونینی باهم داشتند .مثل خیلی از قبایل دیگر،
قبیلهی سو هم قراردادی با دولت آمریکا امضا کرده بود .در آن قرارداد ،مهاجرین
سفیدپوست قول داده بودند که به سرزمین سرخپوستها دستدرازی نکنند.
اما همهی آن پیمانها شکسته شده بود ،یا از طرف مهاجرها ،یا از طرف دولت
و یا از طرف هر دو.
هانا گفت« :منکه اونها رو سرزنش نمیکنم ،بهخاطر حقشون میجنگن.
ً
واقعا عادالنه نیست».

بابـا گفـت« :مسـئله این نیسـت ».دسـتش را بهصورت یک دایـره ،از این

سمت به آن سمت حرکت داد« .بیشتر زمینهای این اطراف جزو زمینهای
اختصاصی قبیلهی بزرگ سـو بودن .اونها اینجا رو همینطوری گذاشـتن و
وحشی وحشی ،نه کشاورزی کردن ،نه کار دیگهای ،اونوقت چرا نباید
رفتن
ِ
بقیهی آدمها بیان و اینجا زندگی کنن؟ زمین باید مال کسانی باشه که برای
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پیشـرفتش زحمت میکشـن .منظورم کشـاورزی ،راهآهن ،تجارت ،کلیسـا و
مدرسهست .اگه این چیزها رو میخوای ،باید یه جایی داشته باشی که توش
اینها رو بسازی».
ً
قطعا چنین چیزهایی میخواست؛ بیشتر از همه دلش میخواست
هانا هم
به مدرسه برود .اما از خودش میپرسید که چرا سفیدپوستها و سرخپوستها
نمیتوانند یکجوری این سرزمین را باهم قسمت کنند .هرچند ،بعد از زندگی
در کالیفرنیا فهمید که بیشـتر سفیدپوسـتها از همسایههای غیرسفیدپوست
خوششان نمیآمد؛ از کسانی مثل چینیها ،سرخپوستها و مکزیکیها.
ی تمیز پیچید.
هانا شلغمهای وحشی را توی یک کیسه 
ً
بعدا به سـرش زد ،تعجـب کرد ،همـهی اونها
خـودش هـم از فکـری کـه

وقتی که محلهی چینیها رو توی سالتلیک 1ترک کردیم،

مومشکی بودن .از
آدمهای مومشکی زیادی ندیدهام.

جایی هم که میخوایم بریم ،آدمهای مومشکی نداره.

نفس عمیقی کشید .و

1. Salt Lake
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۲
همانطـور کـه بابـا ،دلیجـان را در خیابـان اصلی و پهـن میراند ،هانـا از روی
صندلـیاش در پشـت دلیجـان بلند شـد و یواشـکی از لبهی چـادر برزنتی به
بیرون نگاه کرد .خیابانهای خاکی ،سـاختمانهایی که با الوار سـاخته شـده
بودند و رویشـان تابلوهای دسـتنویس قرار داشـت :مغازهی پارچهفروشـی،
ابزارفروشـی ،رستوران ،علوفهفروشی و حتی یک مغازهی فروش اثاثیه .توی
چنین منطقههای دورافتادهای اینجور مغازهها کمیاب بودند.

به نظر میرسه جای خوبی باشه.

شاید هم خوشخیال بود .الفوقژه با بقیهی شهرهای مرزیای که دیده بود،
کمی فرق داشت؛ راهآهن در انتهای قسمت شمالی شهر بود و خیابان اصلی

به آن منتهی میشد ،اسطبلها هم در جنوب شهر قرار داشتند .یک شهر کامالً

تازهساز که میشد در آن هم نوید چیزهای نو و هم ابهام و بالتکلیفی را دید.
درست مثل این آفتاب کمجان آوریل.
هتل نزدیک ایستگاه راهآهن بود .بابا برای شب اتاقی گرفت .هانا درحالیکه
یک چمدان ،یک سـاک و یک جعبهی چوبی در دسـت داشـت ،از پلههای
بیرونی سـاختمان باال رفت .پشـت اینهمه بار و کالهی که محکم بسـته بود
کسی نمیتوانست صورتش را ببیند.
بابا چمدانبهدست ،دنبال او توی اتاق رفت .پرسید« :خوبه؟»

هانا وسایلش را روی زمین گذاشت و سرش را به نشان موافقت تکان داد.
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بابـا رفـت سـمت پنجـره و پـرده را کشـید« .کار بعدی اسـطبله .زیاد طول
نمیکشـه ».او اسـبهاِ ،چسـتر موسـفید و ِچری ،مادیان قهوهای را به محل
نگهداری اسبها میبرد و دلیجان را هم آنجا میگذاشت.

الزم نبـود بابـا بهـش بگوید که از پنجره و از چشـم دیگـران دور بماند .بعد
از ماههـا سـفر و دیـدن شـهرهای زیـاد ،دیگر فهمیـده بود چـهکار باید بکند.
بابا همیشـه فکر میکرد که بهتر اسـت اول با چند نفر آشـنا شـود و مغازهی
پارچهفروشی یا خیاطی برپا کند و بعد از آن مردم از وجود هانا باخبر شوند.
ن دفعه ،آخرین جابهجایی
و مثل همیشه ،بیاختیار آرزو کردای کاش ای 
او و بابا باشد ،آخرین باری باشد که مجبور میشود موقع رسیدن به یک شهر
جدید ،صورتش را پنهان کند.
ت سر بابا بست و کلید را توی قفل چرخاند .بعد رفت و جعبهی چوبی
در را پش 
را روی تخت گذاشت .سرش که به کار گرم میشد ،زمان برایش تندتر میگذشت.
جعبهی دکمهی مامان ،یکی از چندتا چیزی بود که از مغازهی لسآنجلس
با خودشـان آورده بودند و تمام مدت ،توی این سـفر طوالنی همراهشان بود.
در طول سفر ،جعبه بارها از اینطرف به آنطرف خورده و چپه شده بود .قالب
ن چیزی را دید که حدسـش را
کوچک را باز کرد و در جعبه را برداشـت ،هما 
میزد :دکمهها باهم قاتیپاتی شده بودند.
کالم مخصوص مامان بود.
زیر لب گفت« :تخممرغ گندیده ».این تکیه
ِ
بابا جعبه را طبق طراحی مامان سـاخته بود .یک جعبهی مستطیلشـکل
بود که یک در لوالیی تاشـو داشـت و یک جداکنندهی چوبی که فضای داخل
ی دکمهای بود
جعبه را به چندین قسـمت تقسـیم میکرد .بزرگترین جعبه 
کـه هانـا توی عمرش دیده بـود و یکعالم دکمه هم داخلش بود؛ دکمههایی
که مامان در طول سالها جمع کرده بود.
جعبه مال مامان بود و برای همین هم هانا خیلی دوسـتش داشـت.

این
بیشـتر وسـایل مامان را گذاشـته بودند توی لسآنجلس ،چون به هر سـانت
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دلیجان برای جا دادن وسـایل ضروری سفرشـان نیاز داشتند .ارزشمندترین
دارایی مامان ،یک آینهی بزرگ دیواری بود که هیچجوره نمیشد جابهجایش
کرد .اما هانا توانسـت چندتا چیز را با خودش بیاورد :جعبهی دکمه و شـال
پشمی محبوب مامان که زمینهاش قهوهای بود با چهارخانههای قرمز.
دکمهها را خالی کرد روی تخت و شـروع کرد به زیرورو کردنشـان .در هر
قسمت ،یک دکمه گذاشت .توی ردیفها به ترتیب اندازه و توی ستونها به
ترتیب رنگ .کوچکترین دکمهی سفید را گذاشت توی مربع گوشهی سمت
چپ پایین .باالی آن ،یک دکمهی بزرگتر گذاشت ،اما بازهم به رنگ سفید.
توی هر مربع ،یک دکمهی بزرگتر قرار داد تا رسید به باالترین قسمت سمت
چپ و بزرگترین دکمهی سفید را آنجا گذاشت.
سـتون بعـدی ،جـای دکمههـای کِرمرنگ بود .سـپس دکمههای بـژ ،انواع
قهوهای ،خاکستری و سیاه .حاال نوبت رنگهای رنگینکمان شد :قرمز ،نارنجی،
زرد ،انواع سبز و آبی و باالخره بنفش .توی چندین ستون و ردیف هم دکمههای
ستاره یا گیالس.

خاص و عجیبش را قرار داد؛ دکمههایی به شکل حیوانات،
دکمههـا هـم خیلی زیبـا بودند و هم خیلی صاف و صیقلی .گذاشـتن هر
دکمه توی جای مخصوص به خودش ،بهش آرامش میداد و از آن بهتر ،این
کار مشغولش میکرد.
چند دکمهی آخر را هم گذاشـت سـر جاهایشـان ،بعد در جعبه را بسـت و
حکاکی در جعبه :یک نیلوفر آبی سادهی
چفتش کرد .دسـتش را کشـید روی
ِ
پنجگلبرگـی .نیلوفـر آبی گل محبوب مامان بود و البتـه عالمت تجاریاش؛ در

آستر هر لباسی که میدوخت یک نیلوفر آبی کوچک گلدوزی میکرد ،این کار را
به هانا هم یاد داده بود .هانا هیچوقت از نزدیک یک نیلوفر آبی ندیده بود ،اما
مامان تصویر آن را در نقاشیهای چینی و گلدانهای سرامیک نشانش داده بود.
هانا هنوز هم اولین گل نیلوفر کوچکی را که گلدوزی کرده بود ،داشـت .آن
را با احتیاط گذاشته بود الی انجیل .همان انجیلی که دوشیزه لورنا موقع ترک
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لسآنجلس بهش داده بود .روی یک تکهپارچهی چیت ساده دوتا نیلوفر آبی
بود؛ یکی از آنها را مامان بهعنوان نمونه گلدوزی کرده بود و آن یکی را هانای
هفتسـاله .کوکهای مامان صاف و متقارن بودند و سـفتی و شلیشـان هم
بهاندازه بود .اما کوکهای هانا بینظم و شل بودند .بااینحال ،مامان از کارش
تعریف کرده بود .از آن زمان ،هانا نیلوفر آبی را بارها و بارها گلدوزی و همیشه
هم تالش کرده بود که مثل گلدوزی مامان صاف و تمیز از کار دربیاید.
با شنیدن صدای چکمههای بابا ،جعبهی دکمه را کنار گذاشت.
«اینجا مدرسه هم داره؟»

همیشـه قبل از هر چیزی این سـؤال را میپرسید .بعضی از شهرهای توی

مسیر ،هنوز مدرسه نداشتند .در شهرهایی هم که مدرسه وجود داشت ،آنقدری
نمیماندند که هانا بتواند توی مدرسه ثبتنام کند.
بابـا کالهش را از سـرش برداشـت و روی میخی نزدیـک در آویزانش کرد.
الغر و قدبلند بود و وقتی روی تنها صندلی اتاق نشسـت ،اسـتخوان زانوها و

آرنجهایش کامالً مشخص شدند« .یادم رفت بپرسم ،چیزهای مهمتری توی

های بد رو بهت میدم .دوتا مغازهی پارچهفروشی توی
ذهنم داشتم .اول خبر 
شهره ،یه خیاط مردونهدوز و یه پیراهندوز».

هانا میدانست که چرا اینها ،خبرهای بدی هستند .شهر به این کوچکی،

سهتا پارچهفروشی ،یا دوتا خیاطی میخواست چهکار؟

بابـا به اینجا که رسـید ،دیگر داشـت لبخنـد میزد« .دوتا پارچهفروشـی و یه
فروشگاه مبلمان؟ این یعنی اینکه خانمهای زیادی توی این شهر زندگی میکنن».
اینهمه ماه که در سفر بودند تا از لسآنجلس به الفوقژه برسند ،هانا و بابا

یکی بعد از دیگری از شهرهایی میگذشتند که بیشتر ساکنانشان مرد بودند .هر
چقدر شهرها به غرب نزدیکتر میشدند ،تعداد زنها کم و کمتر میشد .حاال
باالخره به شهری رسیده بودند که زنهای بیشتری تویش زندگی میکردند.
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هانـا منظـور بابا را فهمید .با صدای بلندی گفت« :و این یعنی اینجا خیاط
زنونهدوز نداره!»

«یه سـاختمون برای یک ماه توی خیابون دوم اجاره کردم و آخرین زمین

خیابون اصلی رو هم خریدم .یه مغازه میسازیم و پارچههای زنونه میفروشیم».
هانا با لجبازی گفت« :و لباس هم بدوزیم».

قبالً در این مورد حرف زده بودند .آن وقتها که توی مغازهی خودشـان در
لسآنجلس بودند ،اشکالی نداشت که کمک کند ،اما به نظر بابا هنوز خیلی زود
بود که هانای چهاردهساله ،مسئولیت دوختن لباس یک خانم را به عهده بگیرد.
بابا بدون توجه به حرف هانا ادامه داد« :یه سمت داروخونهست و یه سمت
دیگه هم مغازهای که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد میفروشه .اون قسمت خیابون،
رفتوآمد خیلی زیاده».

«به نظر که خوبه ،بابا».

فعالً چیزی نمیگفت ،اما همین االنش هم داشت نقشه میریخت تا نظر
بابا را تغییر دهد.
هانـا درحالیکه سـعی میکـرد حرفش فقط یک کنجکاوی سـاده به نظر
بیاید ،پرسید« :زمین رو خریدین؟»

درسـتی تصمیم من شـک داری؟» هانا خوب
بابا با کجخلقی پرسـید« :به
ِ

میدانست که این حالت بابا خیلی راحت میتواند به عصبانیت تبدیل شود.

به چشمهای بابا نگاه کرد و گفت« :نه ،بابا ».درست است که پدرش اشکاالتی

داشت ،اما او یک تاجر زیرک بود« .فقط کنجکاو بودم که چرا االن؟ چرا اینجا؟»

از زمان فروش مغازهشان در لسآنجلس ،همیشه توی ساختمانهای اجارهای
کار و زندگی کرده بودند.

ِ
عصبانیت چشمهایش کمکم داشت محو میشد.
بابا سرش را تکان داد؛ برق
«به چند دلیل .دلیل اولش هریسه».

دلیل آمدن هانا و بابا به داکوتا ،مردی به اسم فیلیپ هریس بود .سالها
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پیـش ،بابـا او را تـوی کانزاس دیده بود .آخرهای زمسـتان وقتی که تصمیم
گرفتند از شاین بروند ،بابا خبردار شد که آقای هریس ،امین صلح و نمایندهی
قانون بخش الفوقژه شـده .بابا گفته بود« :آدم خوب و باانصافیه .بهتره بریم
اونجا تا یه جای دیگه».

بابا ادامه داد« :نهایت تالشش رو میکنه تا باهامون منصفانه رفتار بشه .دارم

به این فکر میکنم که تا پاییز اینجا بمونیم .اگه اوضاع مغازه خوب پیش نرفت،
میتونیم همهچی رو بفروشـیم و بریم یه جای دیگه .اینجا یهعالم مشـتری
ً
دقیقا توی مسیر راهآهنه و داره روزبهروز پیشرفت میکنه».
هست ،شهری که

هانا سرش را تکان داد ،بهتر از آن شد که فکرش را میکرد .تا پاییز .توی

این مدت ،دستکم یک ترم یا شاید هم دو ترمی میتوانست به مدرسه برود.
ت سر گذاشته بود که خانهاش در ِتنِسی را ترک
بابا تازه دوران نوجوانی را پش 
ِ
کرد ،بهسمت غرب رفت و آخرسر از منطقهی پایکس
پیک 1کلرادو سر درآورد.
دوران تب طال 2بود .بابا سـخت کار میکرد و خوششـانس هم بود ،بهخاطر
همیـن خیلی پیشـرفت کـرد .با تمام شـدن دوران تب طال ،کارپـرداز راهآهن
شـد .همچنان از این شـهر به آن شهر میرفت تا اینکه به لسآنجلس رسید؛
غربیترین جایی که میتوانست برود .آنجا دیگر یک بازرگان پارچه شد.
یک سال بعد یا بیشتر ،مامان را دید و عاشق همدیگر شدند.
باید یک داستان سادهی عاشقانه میشد .اما نشد.
خب چون مامان یک چینی بود.
مامـان ،پـدر و مـادرش را از دسـت داده بـود و وقتـی مبلغـان آمریکایـی
ی او ،مِ یلی
سرپرسـتیاش را بـه عهـده گرفتند ،تازه راه افتاده بود .اسـم چین 
بود؛ مبلغها مِ ی صدایش میزدند .آنها بهش خیاطی ،خواندن و نوشتن یاد
1. Pike’s Peak

 .2دورانی که معادن طال در کالیفرنیا کشف شد و جویندگان و کارگران زیادی از سراسر دنیا به امید ثروتمند

شدن به کالیفرنیا مهاجرت کردند.
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دادند .همینطور که بزرگ میشد ،مجذوب کتابها و داستانهای کشورشان
شد .مامان در هجدهسالگی ،آنها را قانع کرد تا به او اجازهی سفر به سرزمینی
را بدهند که آن زمان به اسم گَمسان ،یعنی کوهستان طالیی خوانده میشد.
یکـی از مبلغهـا خواهـری داشـت کـه خوابگاهـی را در لسآنجلـس اداره
میکرد .اولین باری که مِ ی همراه دوشیزه لورنا به آمریکا آمد ،آنجا اقامت کرد.
او خوابگاه را تمیز میکرد و توی آشپزی و خیاطی کمکحالشان بود.
بعد ،یک روز مرد جوانی آمد و یک اتاق در خوابگاه دوشیزه لورنا اجاره کرد.
ً
دقیقا بیرون محلهی چینیها مغازهی پارچهفروشی زده بوده و یک خیاط
او
زنانهدوز میخواست.
مِ ی رفت و برای آن مرد جوان که اسمش ِبن بود ،کار کرد.
برای بابا.
وقتی هانا پنج سالش بود ،توی لسآنجلس شورش به پا شد .آنموقع ،آنها
باالی مغازهشان زندگی میکردند .هانا آنقدری بزرگ نبود که بفهمد چه اتفاقی
افتاده ،اما به اندازهای بزرگ بود که یادش بیاید.
صدای دادوفریاد از توی خیابان میآمد.
یک نفر با مشت روی در میکوبید.
و بازهم دادوفریاد بیشتر.
مامان به بابا گفت« :ببرش خوابگاه دوشیزه لورنا».

بابا گفت« :تو ببرش ،هر دوتون میتونین اونجا بمونین».

«نه .تو ببر .پیش تو باشه ،جاش امنتره».

بابا دست هانا را گرفت ،او را کشید و از میان خیابانها برد .خیابانها پر بودند
از آدمهایی که میدویدند و فریاد میکشیدند .هوا بوی تند دود میداد .توی آن
دویدنها گاهی بابا هانا را بلند میکرد و میدوید و راهش را از میان آدمهای
عصبانی وحشتزده و شاید هم هر دو ،باز میکرد.
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بابا او را گذاشت پیش دوشیزه لورنا و همانطور که باالی سرش ایستاده
بود ،گفت« :بهمحض اینکه بتونم ،میآم و میبرمش».

دوشـیزه لورنا گفت« :تا هروقت که الزم باشـه ،نگهش میدارم ،نمیخواد

نگرانش باشی».

به نظر هانا یکعالم روز پیش دوشیزه لورنا مانده بود .اما در حقیقت فقط

ی دو روز بابا آمد دنبالش.
بعد از یک 
خبرهای بدی آورد .دسـتکم پانزده مرد چینی بدون محاکمه کشـته شده
بودند و خانهها و مغازههایشـان هم غارت و سـوزانده شـده بود .بابا از مغازه
محافظت میکرده و مامان رفته بوده تا از سلامت دوسـتانش مطمئن شود.
وقتی که داشته کمکشان میکرده تا مغازهی رشتهفروشیشان را نجات دهند،
دچار دودزدگی شده و از هوش رفته بود.
بابا ،مامان را به خانه آورد .او و هانا تا جایی که از دستشان برمیآمد ،ازش
پرستاری کردند ،اما ریههای مامان بدجور صدمه دیده بود .روز و شب ،ساعتی
نبـود که صدای سـرفه ،خِ سخِ ـس و نفسنفسزدنهای مامـان توی خانه
شـنیده نشـود .با هر سرفهی مامان ،هانا به خودش میپیچید ،تصور میکرد
که مامان برای چیز سادهای مثل نفسکشیدن چه دردی میکشد و چقدر
باید تقال کند.
شش سال دیگر هم مامان با این وضعیت مبارزه کرد .یک صبح بارانی سرد
در ماه فوریه ،چند ماه قبل از تولد دوازدهسالگی هانا ،سکوت سنگینی از خواب

بیدارش کرد .از تخت بیرون آمد و دید که د ِر اتاق پدر و مادرش کامالً باز است.
از الی در ،زیر چشمی به اطراف نگاه کرد.

مامان کف اتاق روی مالفهای به پهلو دراز کشیده و پاهایش را توی شکمش
جمع کرده بود .هانا میتوانست صورتش را ببیند ،مامان داشت لبخند میزد،
صورتش آرام و مهربان بود.
بابا با لباسخواب لبهی تخت نشسـته بود .گلویش را صاف کرد ،سـرش
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