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فصل اول

سحرخیزی

جیمـی دسـیجر، آن جـوان خوشـرو و دوست داشـتنی، بـا شـتاب زیادی 
پلـکان بزرگ عمـارت چیمنیز را دوتا یکی می کـرد و پایین می آمد. آن قدر 
غیرمنتظـره و باعجلـه، که سـر راهش بـا تـردِول برخورد کـرد؛ خدمتکار 
باوقاری که برای ِسـرو قهوۀ داغ و تازه در حال عبور از سـالن بود. اما این 
چابکی و حضور ذهن معجزه آسـای تردِول بود که باعث شـد کسی آسیب 

نبیند و خسارتی به بار نیاید.
جیمی با پوزش گفت:

-- واقعًا متأسفم تردِول، من آخرین نفرم؟
-- نه قربان. آقای ِوید هنوز پایین نیامده اند.

-- خوبه.
جیمی این را گفت و وارد سالن صرف صبحانه شد.

سـالن، بجز میزبانش، خالی از مهمان بـود؛ زنی که با آن نگاه خیره و 
گله مندش همان حس آزاردهنده را به جیمی می داد که همیشـه ماهی های 
صیدشدۀ کاد روی تخته به شکارچیان خود خیره می شوند. اصاًل به َدرک، 
اآلن چـه اهمیتـی دارد کـه آن زن این شـکلی به او زل بزند؟ حاضر نشـدن 
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سـروقت، رأس سـاعت نه و نیم، آن هم در یک خانۀ روستایی که مشکلی 
نیست. اما اآلن یک ربع از یازده گذشته بود، شاید با این کارش حدومرزها 

را رد کرده بود، آن وقت معلوم نبود که ...
-- متأسفم کمی دیر کردم، بانو کوت. چیزی شده؟

بانو کوت با لحن محزونی گفت:
-- اوه، اهمیتی ندارد.

واقعیـت ایـن بـود که دیر حاضر شـدن آدم ها سـر میـز صبحانه خیلی 
آزارش می داد. در دهۀ اول ازدواجش، اگر صبحانۀ شوهرش، ِسر ُاوسوالد 
کوت )لفظ آقا سـاده تر اسـت(، در بدترین شـرایط، حتی نیم دقیقه دیرتر 
از هشـت صبح آماده می شـد جهنم به پا می کرد. بانـو کوت هم خودش را 
طوری مقید کرده بود که وقت نشناسـی را به چشـم گناه مرگباری می دید، 
طـوری که هیـچ عذروبهانه ای برایش پذیرفتنی نبـود و ترک عادت هم که 
موجـب مرض اسـت. ضمن اینکه او یک زن جـدی و مصمم بود و هرچه 
از خودش می پرسـید سر درنمی آورد که اگر این جوان ها سحرخیز نباشند، 
چـه کار مثبتـی می تواننـد انجام دهنـد، همان طور که ِسـر ُاوسـوالد اغلب 
اوقـات رو به خبرنگارها و دیگران اظهار می داشـت: »من تمام موفقیتم را 
مدیـون عادت هایـی چون سـحرخیزی، قناعت در زندگی، و روشـن بودن 

حساب وکتاب هایم می دانم.«
بانـو کـوت زنی بود فربـه، خوش قیافه، و البته به طـور فاجعه آمیزی به 
دور از ُمـد امروزی. چشـمان درشـِت ماتم زده و صدای بمی داشـت. اگر 
یک نقاش به دنبال ُمدلی برای تابلوی »سوگواری راحیل برای فرزندانش«1 
می گشت، با خیال راحت می توانست از بانو کوت دعوت به همکاری کند. 
او همچنین می توانسـت در یک نمایش نامه، به عنوان همسـر مفلوک یک 

Rachel mourning for her children .1؛ داستانی برگرفته از انجیل.ــ م.
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آدم رذل و شرور، در میان بارش برف تلوتلو بخورد و نقش خود را به خوبی 
ایفا کند.

ظاهرش طوری بود که گویی غم پنهان و وحشـتناکی در زندگی دارد؛ 
ولـی، اگر قرار باشـد واقعیت گفته شـود، بانو کـوت در زندگی دغدغه ای 
نداشت جز رفاه تمام وکمال ِسر ُاوسوالد. در جوانی دختر شوخ و شنگول و 
پرنشاطی بود که عاشق دلخستۀ ُاوسوالد کوت شده بود؛ جوان بلندپروازی 
کـه در دوچرخه فروشـی جنـب فروشـگاه ابـزارآالت پـدرش کار می کرد. 
بـا  خوبـی و خوشـی زندگی خود را آغاز کـرده بودند؛ اولش بـا چندتا اتاق 
شروع کردند، پس از آن یک خانۀ نقلی، بعد خانه ای بزرگ تر، و سپس در 
خانه های بعدی که به طور متوالی به شکوه و وسعتشان افزوده می شد. ولی 
همیشـه فاصلۀ منطقِی »کارها« و زندگی شـان را حفظ می کردند، تا امروز 
که ِسـر ُاوسـوالد به چنان شخصیت ممتاز و برجسته ای تبدیل شده بود که 
دیگر بین او و »کارها« هیچ گونه وابستگی متقابلی دیده نمی شد، به طوری 
که افتخار حال حاضرش این بود که معروف ترین و برجسـته ترین عمارت 
اربابی موجود در سراسر انگلستان را اجاره کرده است. چیمنیز یک مکان 
تاریخی بود و اجارۀ آن از بیوۀ کاترهام به مدت دو سـال، این احسـاس را به 

ِسر ُاوسوالد می داد که به قلۀ جاه طلبی های خود دست یافته است.
بانو کوت حتی ذره ای هم از این موضوع خوشحال نبود. او زن تنهایی 
بـود. آرامـش تمام وکمالی که در ابتدای ازدواجش به او به عنوان یک دختر 
وعده داده بودند -- حتی زمانی که آن دختر به سه برابر سن آن موقع خود 
رسـید -- به هیچ وجه محقق نشـده بود و در حال حاضر شرایط به گونه ای 
رقـم خـورده بود که صحبت کردن و سـروکله زدن با خدمتکاران محلی به 
اصلی ترین تفریح بانو کوت تبدیل شده بود و با همین سرگرمی حواسش را 
از دیگر موضوعات منحرف می کرد. یک دسته ُکلَفت، یک نوکر با قیافه ای 
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شـبیه اسـقف اعظم، چندتا آبدارچـی پرطمطراق، یک گـروه کلفت دیگِر 
شـاغل در آشپزخانه، یک سرآشـپز خارجی خوفناک که تندمزاج هم بود، 
یک مستخدمۀ خانه دار که هنگام راه رفتن مرتبًا صدای خش خش وسایل 
و جیرجیر کفش هایش به گوش می رسید. با داشتن همۀ این ها، اکنون بانو 
کوت شـبیه کسی بود که انگار وسط یک جزیرۀ بی آب وعلف به حال خود 

رها شده است.
حاال نفس سـنگینی بیرون داد و برای کاسـتن دلخوری اش از جیمی، 
که همزمان داشت برای تجدید قوا با مقدار بیش تری قلوه و گوشت خوک 

از خودش پذیرایی می کرد، از پنجرۀ باز بیرون رفت.
بانـو کـوت با حالتی غمگین چند لحظه در بالکن ایسـتاد و بعد تالش 
کـرد خود را بـرای صحبت با مک دونالـد آماده کند؛ سـرباغبانی که انگار 
داشت با آن چشمان سلطه گرانه اش قلمرِو خود را به دقت ارزیابی می کرد. 
مک دونالـد در میان دیگر سـرباغبان ها سردسـته و فرد ارشـد به حسـاب 
می آمد. او جایگاه خودش را می شـناخت که همان پسـت فرماندهی بود، 

یک فرماندهی مستبدانه.
بانو کوت با بی قراری او را خطاب قرار داد و گفت:

-- صبح به خیر آقای مک دونالد.
-- صبح به خیر بانوی من.

طوری صحبت می کرد که سـرباغبان ها باید حرف بزنند -- ماتم زده و 
البته باوقار -- مثل امپراطوری که در مراسم ختم حضور دارد.

-- می خواسـتم بدانـم آیـا می توانیم برای دسـر امشـب مقـداری از آن 
انگورهای تازه داشته باشیم؟

-- هنوز وقت چیدنشان نشده.
با لحنی خوشایند اما قاطعانه پاسخ داد.
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-- اوه!
بانـو کـوت این را گفت و گویـی دل وجرئتش را دوباره پیدا کرده باشـد 

ادامه داد:
-- امـا دیروز کـه در آن ردیف آخر بودم یکی شـان را مزه کردم، به نظرم 

خیلی خوشمزه بود.
مک دونالـد نگاهش کرد، همین باعث سـرخ شـدن صورت زن شـد. 
طوری بار آمده بود که احساس می کرد دارای آزادی بی حدوحصری است. 
از قرار معلوم مارشنِس1 کاترهام هم هرگز به خودش اجازۀ چنین جسارتی 
را نداده بود که خودسـرانه وارد یکی از گلخانه های ملکش شـود و با انگور 

از خودش پذایرایی کند.
مک دونالد به تندی گفت:

-- اگر زودتر دستور می دادید، تا اآلن یک بوته چیده و برایتان فرستاده 
شده بود.

بانو کوت گفت:
-- اوه، ممنونم. بله، بگذاریم برای یک وقت دیگر.

-- ولی هنوز مناسب چیدن نیستند.
بانو کوت با غرولند گفت:

-- نه، من هم فکر نکنم. بهتر است بگذاریم برای بعد.
مک دونالـد با زرنگی سـکوت اختیار کرد. بانو کـوت یک بار دیگر به 

خودش جرئت داد و گفت:
-- میل داشـتم با شـما دربارۀ قطعه زمین چمنی که پشت باغچۀ ُرزها 
قرار دارد صحبت کنم. می خواسـتم بدانم آیا می شود از آنجا به عنوان زمین 

1. از القاب اشرافی انگلستان.ــ م
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بولینگ روی چمن استفاده کرد. ِسر ُاوسوالد خیلی به بازی بولینگ روی 
چمن عالقه دارد.

بانـو کـوت با خـودش فکر کـرد »چراکه نـه؟« او تحصیل کـردۀ تاریخ 
انگلسـتان بود. مگر ِسـر فرانسیس دِریک و شـوالیه های همراهش، حتی 
هنـگام رصـد نـاوگان دریایی اسـپانیا، مشـغول بازی بولینـگ روی چمن 
نبودنـد؟ مطمئنـًا ایـن درخواسـت محترمانه بود و کسـی مثـل مک دونالد 
نمی توانست اعتراض منطقی به آن داشته باشد. ولی او خصلت سلطه گرای 
این سـرباغبان پرکار را، که در برابر هرگونه پیشنهادی نظر مخالف می داد، 

به حساب نیاورده بود.
-- اصاًل برای چنین کاری نمی شود از آنجا استفاده کرد.

ایـن را مک دونالـد با کم ترین رغبتی به زبـان آورد. با آنکه لحن حرف 
زدنش ناامیدکننده بود هدف اصلی اش جلب رضایت بانو کوت بود.

بانو کوت امیدوارانه گفت:
-- اگر می شد آنجا را تمیز کرد و چیزهای اضافه را هرس کرد ...

مک دونالد با لحنی شمرده گفت:
-- آره. می شـود انجامـش داد. ولـی به خاطـرش بایـد ویلیـام را از 

حصارهای پایینی صدا کنم اینجا.
بانو کوت گفت:

-- اوه!
واژۀ »حصارهای پایینی« هیچ معنایی برایش نداشت -- بجز نشانی از 
یک ترانۀ مبهم اسـکاتلندی -- ولی برای مک دونالد محرز بود که بینشـان 

تضاد فکری وجود دارد. گفت:
-- حیف شد.

-- اوه، آره. حیف شد!
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بانـو کـوت این را گفـت و از اینکه این قـدر زود به خواسـتۀ او تن داده 
است تعجب کرد.

مک دونالد نگاه سفت وسختی به او کرد و گفت:
-- البته هرچه بانوی من دستور بدهند ...

و بـه همین شـکل سـخنش را رها کرد. امـا از نظر بانـو کوت لحنش 
به قدر کافی تهدیدآمیز بود. همان جا سر تسلیم فرود آورد و گفت:

-- نه، منظورت را می فهمم، مک دونالد. نه، نه. بهتر اسـت ویلیام به 
همان حصارهای پایینی رسیدگی کند.

-- من خودم هم همین فکر را می کردم، بانوی من.
بانو کوت گفت:

-- آره، آره، حتمًا.
مک دونالد گفت:

-- فکرش را می کردم که شما هم موافق باشید، بانوی من.
بانو کوت دوباره گفت:

-- آره، حتمًا.
مک دونالد کالهش را در دستش گرفت و از آنجا دور شد.

بانو کوت با ناراحتی آهی کشید و رفتنش را دنبال کرد. جیمی دسیجر 
که حسـابی شـکمش را با خوردن قلوه و گوشـت خوک سیر کرده بود قدم 
به بالکن گذاشـت و کنارش ایسـتاد. با رفتاری کامـاًل متفاوت، آه عمیقی 

کشید و اظهار داشت:
-- صبح معرکه ای است، نه؟

-- هست؟
بانـو کوت، کـه انگار غرق در تفکـر بود، با بی اعتنایی این را پرسـید و 

ادامه داد:
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-- اوه، بله. به نظرم که هست. توجه نکرده بودم.
-- بقیه کجا هستند؟ رفته اند دریاچه قایق سواری؟

-- به گمانم. یعنی اگر هم رفته باشند تعجب نمی کنم.
بانو کوت این را گفت و رویش را برگرداند و بی مقدمه وارد خانه شـد. 

تردِول داشت قوری قهوه را بلند می کرد. بانو کوت گفت:
-- اوه، عزیزجان. این آقای ...

-- ِوید، بانوی من؟
-- بله، آقای ِوید. هنوز پایین نیامده اند؟

-- خیر، بانوی من.
-- خیلی دیر است که.

-- بله، بانوی من.
-- وای خدا. باالخره که یک زمانی پایین می آید، تردِول؟

-- بی تردید، بانوی من. دیروز هم ساعت یازده صبح بود که آقای ِوید 
پایین آمدند، بانوی من.

بانو کوت نگاهی به ساعت انداخت. اآلن بیست دقیقه به دوازده بود. 
حسی از انسان دوستی به او دست داد و رو به تردِول کرد و گفت:

-- مثل تو موفق بودن خیلی سـخت اسـت. تمیز کردن همه جا و آماده 
کردن ناهار روی میز، آن هم تا ساعت یک.

-- خـودم را بـه این عادت داده ام که مثل آقایـان جوان کار کنم، بانوی 
من.

انتقاد محترمانه ای بود، ولی بی چون وچرا باید گفته می شد. شاید یک 
واعظ کلیسـا هم به همین شکل یک کافر ازدین برگشته را که دچار لغزش 

شده و ایمان خود را از دست داده مورد نکوهش قرار دهد.
بانو کوت برای دومین بار در صبح آن روز چهره اش از خجالت سـرخ 
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شـد. ولی از شانسـی که آورد وقفه ای در گفت وگویشـان به وجود آمد. در 
باز شد و جوانی عینکی با چهره ای جدی سرش را داخل کرد و پرسید:

-- اینجا هستید، بانو کوت؟ ِسر ُاوسوالد سراغتان را می گرفتند.
-- ای وای، همین اآلن می روم پیششان، آقای ِبیتمن.

بانو کوت این را گفت و با عجله بیرون رفت.
روپرت ِبیتمن، منشـی خصوصی ِسـر ُاوسوالد، از مسیر دیگری بیرون 
رفت؛ از همان پنجره ای که جیمی دسیجر در بالکنش داشت وقت گذرانی 

می کرد. جیمی با دیدن او گفت:
-- صبح به خیـر پانگـو. به نظـرم بایـد بـروم و سـرم را بـا آن دخترهای 

درب وداغون گرم کنم. می آیی؟
ِبیتمـن سـری به نشـانۀ منفی تـکان داد و طول بالکن را پیمـود و از راه 
پنجره وارد کتابخانه شد. جیمی در حالی که عقب عقب می رفت نیشخند 
خوشایندی زد. او و ِبیتمن در یک دانشکده تحصیل کرده بودند. از همان 
زمان، ِبیتمن عینکی بود و چهره ای جدی داشت و بدون هیچ دلیل منطقی 

اسم مستعار پانگو را رویش گذاشته بودند.
پانگـو، به قـول جیمی، یک جورهایی آدم خل وچلـی بود که کماکان به 
همان شـکل مانده بود. جمالتی مثل »زندگی واقعی اسـت؛ زندگی جدی 

است« را شاید به طور ویژه در توصیف رفتار او نوشته بودند.
جیمـی خمیازه ای کشـید و آهسـته و قدم زنـان راه دریاچـه را در پیش 
گرفت. سـه دختـر آنجا بودند، کاماًل معمولی، دو نفرشـان بـا موهای تیرۀ 
کوتـاه و یکی شـان با موهای روشـن کوتـاه. جیمی به نظرش آمد اسـم آن 
دختـری که صدای هرهر خنده اش بیش تر به گوش می رسـید هلن باشـد، 
یکی دیگر هم بود به نام نانسی، و سومی دختری بود که بنا به دالیلی ساکس 
صدایش می زدند. همراه آن ها دو دوست دیگرشان یعنی بیل ِاِورزلی و رانی 
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ِدِورُو هم بودند که صرفًا به عنوان مالزمان تشـریفاتی از سـوی وزارت امور 
خارجه به این کار گمارده شده بودند. 

-- سالااااام.
این صدای نانسی )و شاید هم هلن( بود که در ادامه پرسید:

-- آن آقا، اسمش چی بود، کجاست؟
بیل ِاِورزلی گفت:

-- نمی خواهـی کـه بگویـی جـری ِوید هنوز بیدار نشـده؟ واقعـًا باید 
فکری به حالش کرد.
رانی ِدِورُو گفت:

-- اگر حواسـش را جمع نکند، یک روز کل سـهمیۀ صبحانه اش را از 
دسـت خواهد داد و تا بیاید بجنبد و خودش را برسـاند پایین باید یا چای 

خالی بخورد یا کاًل ناهار.
-- خجالت آور است.

این را دختری که ساکس صدایش می زدند گفت و ادامه داد:
-- چون این کارش بانو کوت را خیلی ناراحت می کند. رفته رفته شبیه 

مرغی می شود که می خواهد تخم بگذارد و نمی تواند. خیلی بد است.
بیل پیشنهاد داد:

-- برویم از تخت بِکشیمش بیرون. راه بیفت جیم.
-- اوه، بیایید یک کم موزمارتر از این باشیم.

دوباره ساکس به حرف آمد. موزمار کلمه ای بود که خیلی به آن عالقه 
داشت و خیلی جاها از آن به نحو احسن استفاده می کرد. جیمی گفت:

-- من که موزمار نیستم. بلد هم نیستم که چه جوری باید بود.
رانی سربسته گفت:

-- بیاییـد فکرهایمان را روی هـم بگذاریم و برای فردا صبح برنامه ای 
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ترتیـب دهیم. ببینید این چطور اسـت؟ سـاعت هفت صبـح او را از خواب 
می پرانیـم. اهل خانـه را به هم می ریزیم. تردِول ُهل می کند و َدم ُکنی چای 
از دسـتش می افتـد. بانـو کوت هیسـتری می گیرد و روی دسـت های بیل 
غش می کند ... زحمت وزنش هم می افتد روی دوش بیل. ِسـر ُاوسـوالد 
عصبانی می شـود و حسـابی آمپـرش باال مـی رود. احساسـات پانگو هم 
بـا انداختـن عینکـش روی زمین و خرد کـردن آن با پاهایش حسـابی گل 

می کند.
جیمی گفت:

-- شـما جری را نمی شناسید. به جرئت می توانم بگویم اگر یک عالمه 
آب یـخ هم روی سـرش بریزید، شـاید از خـواب بپرد ولی خیلـی مؤدبانه 
جوابتان را می دهد و دوباره از این پهلو به آن پهلو می شـود و خوابش را از 

سر می گیرد.
ساکس گفت:

-- اوه! پس باید فکری موزمارتر از آب یخ بکنیم.
-- خب، چه کنیم؟

رانی با کندذهنی این را پرسید. ولی کسی جواب آماده ای نداشت.
بیل گفت:

-- باالخره باید فکری به حالش کرد. کی ُمخش کار می کند؟
-- پانگو.

جیمی پاسخ او را داد و افزود:
-- اآلن هم اینجاست. طبق معمول با آن رفتار ذله کننده اش دوان دوان 
ایـن طرف و آن طـرف می دود. پانگو از آن هایی بود که مخش همیشـه کار 
می کرد. این از اسـتعدادهایش اسـت کـه از جوانی تا اآلن بـه همراه دارد. 

بیایید پانگو را هم وارد قضیه کنیم.
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آقای ِبیتمن با حوصله به اظهارات نامفهوم و ازهم گسیختۀ آن ها گوش 
داد. در خیالش شبیه کسی بود که حالت پرواز به خود گرفته است. بدون 

فوت وقت راه حل خودش را ارائه داد. با لحن پرحرارتی گفت:
-- پیشـنهاد من استفاده از یک سـاعت زنگ دار است. خودم همیشه 
از ترس اینکه خواب بمانم از یکی از آن ها استفاده می کنم. می دانم اگر یک 
فنجان چای زودهنگام را بی سـروصدا برای کسی ببری تأثیر چندانی برای 

بیدار کردنش ندارد.
این را گفت و با عجله آنجا را ترک کرد و به دنبال کارش رفت. 

رانی سرش را تکان داد و گفت:
-- یک سـاعت زنگ دار. یک ساعت زنگ دار. برای از خواب پراندن 

جری ِوید باید حدود ده تا ساعت زنگ دار داشت.
بیل که خیلی مصمم و پرتب وتاب نشان می داد گفت:

-- چراکه نه؟ راهش را فهمیدم. همگی می رویم به بازار و هرکدام یک 
ساعت زنگ دار می خریم.

کلی خندیدند و تبادل نظر کردند. بیل و رانی رفتند تا ماشین ها را آماده 
کنند. جیمی به نمایندگی از بقیه راهی سالن ناهارخوری شد تا سروگوشی 

آب بدهد. خیلی زود هم برگشت. گفت:
-- آقا همین جاسـت. فهمیده زمان از دسـتش دررفته، با ولع مشغول 
خوردن نان ُتسـت و مارماالد اسـت. چه جوری جلویش را بگیریم تا با ما 

نیاید؟
این طـور تصمیـم گرفته شـد که بانو کـوت هم در جریان قـرار بگیرد تا 
بلکه بتواند سرش را گرم کند. جیمی و نانسی و هلن این وظیفه را به عهده 

گرفتند. بانو کوت گیج شده بود و از حرف هایشان سر درنمی آورد. 
-- دسـت انداختـن؟ شـما کـه مراقـب هسـتید، مگرنه عزیـزان دلم؟ 
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منظورم این است که یک وقت اسباب و اثاثیه را نشکنید و به چیزی آسیب 
نرسـانید، آب زیادی هم مصرف نکنید. می دانید که، هفتۀ بعد قرار اسـت 

اینجا را رسمًا در اختیار بگیریم. نمی خواهم لرد کاترهام فکر کند ...
بیـل کـه از گاراژ برگشـته بود میـان حرفـش پرید و بـرای خاطرجمع 

کردنش گفت:
-- همه چیز روبه راه است، بانو کوت. باندل برنت -- دختر لرد کاترهام 
را می گویم -- از دوسـتان نزدیک من اسـت. هیچ موردی وجود ندارد که 
پدرش بخواهد به آن گیر بدهد، ابدًا هیچ چیز. این را از من داشـته باشـید. 
ضمنًا قرار هم نیست به چیزی خسارتی وارد شود. این یک ماجرای کاماًل 

بی سروصداست.
دختری که اسمش ساکس بود گفت:

-- موزمار باش!
بانو کوت با حالتی غمگین به سمت بالکن رفت و در همین زمان جرالد 
ِوید از سـالن صبحانه بیرون آمد. جیمی دسیجِر جوان چهره ای خوش رو 
و معصوم داشـت، ولـی دربارۀ جرالد ِوید باید گفت کـه او کاًل خوش روتر 
و معصوم تر به چشـم می آمد، اما حالت عاری از احساسـی که در سیمای 

جیمی دیده می شد او را در ظاهر کاماًل باهوش تر از بقیه نشان می داد.
-- صبح به خیر، بانو کوت.

جرالد ِوید این را گفت و پرسید:
-- بقیۀ بچه ها کجا هستند؟
بانو کوت در جوابش گفت:

-- همگی رفته اند بازار.
-- برای چی؟

بانو کوت با آن صدای عمیق و حزن انگیزش جواب داد:
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-- یک کم تفریح.
آقای ِوید گفت:

-- صبح به این زودی رفته اند تفریح؟
بانو کوت با صراحت جواب داد:

-- خیلی هم زود نیست.
آقای ِوید بی شیله وپیله گفت:

-- متأسفم که یک کم دیر پایین آمدم. چیز خیلی عجیبی است. هرجا 
می روم مدتی بمانم همیشه آخرین نفرم که پایین می آیم.

بانو کوت گفت:
-- خیلی هم عجیب است.

آقای ِوید که در فکر فرو رفته بود گفت:
-- نمی دانـم چـرا این طـور می شـود. فکـرم کار نمی کنـد، از این بابت 

مطمئنم.
بانو کوت با حالتی توصیه گرانه گفت:

-- کاًل چرا زود بیداری نمی شوی؟
-- اوه!

سادگی راه حل باعث شد تا کمی جا بخورد.
بانو کوت صمیمانه ادامه داد:

-- بارها از زبان ِسـر ُاوسـوالد شـنیده ام که گفته هیچ چیزی برای یک 
جوان در دنیا مهم تر از عادت  وقت شناسی نیست.

آقای ِوید گفت:
-- خـودم می دانم. وقتی در شـهر هسـتم همین طـورم. یعنی مجبورم 
سـرحال و قبراق تا سـاعت یازده خودم را به وزارت امور خارجه برسـانم. 
شـما نبایـد فکر کنیـد که من همیشـه یک آدم شـل وِول و وظیفه نشـناس 
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هسـتم، بانـو کوت. راسـتی، چه گل هـای قبراقی آن پاییـن در حصارهای 
پایینی دارید. اسمشـان یادم نمی آید، ولی چندتا از آن ها در خانه داریم -- 

چی چی ارغوانی. خواهرم عالقۀ زیادی به باغبانی دارد.
خیلی سریع نظر بانو کوت برگشت. از برداشت اشتباهش معذب شده 

بود. پرسید:
-- شما چه جور باغبان هایی دارید؟

-- فقـط یک نفر اسـت. یک پیرمرد کم سـواد، به نظرم. خیلی سـرش 
نمی شـود. اما هـر کاری به او گفته شـود انجام می دهـد، و همین خودش 

نعمت است، مگر نه؟
بانـو کـوت به این واقف بود که عمق احساسـی کـه در صدایش وجود 
دارد می تواند به اندازۀ یک هنرپیشـۀ زن پراحسـاس و پرعاطفه ارزشـمند 
باشـد. سـپس شـروع کردند بـه بحـث و گفت وگـو دربارۀ بدجنسـی ها و 

بی انصافی های باغبان ها.
در همیـن حین، گروه اعزامی داشـت کارش را به خوبی انجام می داد. 
فروشـگاه اصلـی بـازار مـورد تاخت وتـاز آن ها قـرار گرفت و درخواسـت 
ناگهانـی تعداد زیادی سـاعت زنـگ دار صاحب فروشـگاه را به طور قابل 

توجهی دچار سردرگمی کرد.
بیل غرولندکنان گفت:

-- کاش باندل هم اینجا بود. تو او را می شناسی، نه جیمی؟ اوه، ازش 
خوشـت هم می آید. واقعًا که دختر نازنینی اسـت و به قول تو، اهل مخ هم 

هست. تو او را می شناسی، رانی؟
رانی سرش را به نشانۀ منفی تکان داد.

-- باندل را نمی شناسی؟ مگر می شود؟ خیلی وارد است.
-- یک کم موزمار باش، بیل.
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ساکس این را گفت و توصیه کرد:
-- دسـت از چرت وپرت گفتن دربارۀ دوسـت های خانمت بردار و دل 

به کار بده.
آقای مورگاتروید، مالک فروشـگاه های مورگاتروید، با لحنی شیوا و 

حساب شده میان گفت وگوی آن ها آمد و گفت:
-- اگـر ایـن اجـازه را به من بدهید، توصیه ای به شـما بکنم، دوشـیزه 
خانم. آن را برندارید، با آنکه سـاعت خوبی اسـت ولی من قبولش ندارم. 
این یکی را بردارید که شـدیدًا پیشنهادش می کنم. البته قیمتش هم گران تر 
اسـت. ولی مطمئن تر اسـت، متوجه هسـتید کـه. نمی خواهم بعـدًا بیایید 

بگویید ...
معلـوم بـود که بایـد به نحوی جلـِو پرحرفی هـای آقـای مورگاتروید را 

گرفت، درست مثل قطع کردن یک سیم.
نانسی گفت:

-- ما ساعت مطمئن نمی خواهیم.
هلن گفت:

-- فقط یک روز به کارمان می آید، همین.
ساکس هم نظر داد:

-- مـا دنبال سـاعت ظریف نیسـتیم. سـاعتی می خواهیـم که صدای 
زنگش حسابی بلند باشد.

بیل شروع به صحبت کرد:
-- می خواهیم ...

امـا حرفـش ناتمام مانـد، چون جیمی کـه از لحاظ فنی بـه این کارها 
وارد بـود با شـور و اشـتیاق شـروع کـرد به توضیـح دادن مکانیـزم و نحوۀ 
کارکرد ساعت ها. تا پنج دقیقۀ دیگر، فضای فروشگاه مملو از سروصدای 




