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کیـــل ورث: در ۱۹۴۱ در یورک به دنیا  گری 
آمـــد. او بـــه خیلـــی از جاهـــای دنیا ســـفر 
کرد و فولکلور، اســـطوره ها و افســـانه های 
که رفت عالقه و توجه او را جلب  جاهایی 
او مجـــذوِب شـــکل های مختلـــِف  کـــرد. 
داســـتان هایی  بچه هـــا  بـــرای  و  شـــد  فانتـــزی  داســـتان های 
کارنگی  کاندیـــد جایـــزه ی  کیـــل ورث دو بار   محبـــوب نوشـــت. 

شده است.



دیدارهایی در باغ
فصل اول

کهنگی می داد. جوردی۱ از میان ستونی  ک و  اتاق زیرشیروانی بوی خا
از نــور خورشــیْد دانه دانــه از ذره هــای غبــار بــه شــبکه ی نیمه تاریــک 
کرد او  کرد. به خودش یــادآوری  شــاه تیرها و تیــر شــیب ها به دقت نگاه 
که از جاهای اسرارآمیز نمی ترســد. اما سکوت و دلگیری  پســری اســت 
کد و خامــوش، بــرای مضطرب  اتــاق زیرشــیروانی، همــراه بــا فضــای را
کافــی بــود. از اعمــاق صدایــی   کــردن سرســخت ترین پســربچه ها هــم 
آمــد. پرنده هــا ایــن باال داخل پوشــش ســقف بودند؟ یــا از همه بدتر، 
کســی چه می دانســت؟ توی صندوق ها می توانست اجساد  موش ها؟ 
گذشته،  کهنه ی در حال پوســیدن از سال های  پوســیده باشد، اسرار 

ک. هرچیزی. مدارک جنایت های هولنا
1. Jordy
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»جوردی، بیا. این صندوق سنگین است _ دستم دارد می افتد!«
که خیلی بلند به نظرش آمد، از جا پرید. با آن صدا 

گرفتن یک جعبه خرده ریــز از پله ها پایین می آمد،  که داشــت برای  همان طــور 
کلو۱. من... من فقط داشتم...« گفت: »متأسفم، 

خواهــر ناتنــی اش فریــاد زد: »تــو را ترســاندم، نترســاندم؟ آن موقــع یــک متــر 
پریدی.«

که به هم می سایید، جواب داد: »دقیقًا، نترسیدم. فقط  از میان دندان هایی 
کن.« ک است. بیا و نگاه  کمی ترسنا این باال یک 

کثیف اســت. فقــط جعبه را هل بده آن تو. الزم نیســت  »نــه، ممنونــم. زیادی 
کثیف اند. مادر من و پدر تو _ هیچ کدام از  آن  همه راه تا باال بروی. این جاها خیلی 
کاماًل به شرایط جدید عادت نکرده بودند، و هنوز برایشان سخت بود  بچه ها هنوز 

آن ها را والدینشان بنامند _ خودشان وسایل سنگین را باال می آورند.«
»من خیلی قوی هستم.«

کردن اثاثیه ی خانه به میان می آید...« »من هم هستم، اما نه وقتی پای بلند 
گــوش نمی داد. او به درون دنیای  کردن ادامه داد، اما جوردی  او بــه صحبــت 
نیمه روشــن زیرشــیروانی خیره شــده بــود. نمی توانســتید دیوارهــا را ببینید: آن ها 
که از تک پنجــره ای در باال  در تاریکــی پنهان بودند. به نظر می رســید ســتون نــوری 
می آمــد تنهــا چیــز واقعــی اســت، و البتــه آن هــم یکپارچه نبــود، فقط هوا بــود، نور 
کهنه دید، با چیزی  خورشید و غبار شناور. در زیر یک ستوِن شیب توده ای لباس 
کتاب مقدسی در باالی آن  کتاب سرودهای مذهبی پاره پاره یا  که به نظر می رسید 
باشــد. لباس های ژنده به اســکلت جانوری عجیب و مســخره شــبیه بود، اما حاال 
کاله له شده ای  می توانســت ببیند یونیفورم یک سرباز اســت، با دکمه های سیاه و 
که مدت ها پیش در جنگی فراموش شده مرده بود.  در باالی آن. احتمااًل سربازی 
1. Clo
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جوردی به خود لرزید و از پله ها پایین رفت. 
بعــد بــرای این کــه از حال ناخوشــایندش بیــرون بیاید، بــا صدای تمســخرآمیز 

ک است.« گفت: »آن باال نرو. وحشتنا کلوئه۱  خشنی به 
کلوئه مشتی به شانه اش زد: »از دست تو...«

آن ها با هم به طبقه ی پایین رفتند تا به بقیه ی خانواده ملحق شوند. 

کــردن آپارتمان  که بعد از پر  آن هــا در باغچــه ی جلــو بودند، خیره به اثاثیــه ای 
کرد چندان چشــمگیر هم  جدیــد سه خوابه شــان اضافــه آمــده بــود. دیپا۲ اعتــراف 
نیســت. بیشــترش آشــغال بــود. وقتــی پــدر و مــادری مجرد بــا هم زندگی مشــترک 
تشــکیل بدهنــد، نتیجــه اش دو ســیل مــواج و بــزرگ اثاثیــه اســت. محتویــات دو 
گانــه روی هــم تلنبــار شــده و توده ی عظیمــی از میز، صندلــی، بوفه،  خانــه ی جدا

گنجه و وسایل خانگی دیگر را تشکیل می دهند.
گرفت.  کارها را به دست  مطابق معمول دیپا اختیار 

گفــت: »از آنچــه باقی مانده، بوفه ی مــا و میزتحریر شــما را نگه می داریم.  دیپــا 
بقیه را می شود به مغازه ی خیریه داد.«

گفت: »صندلی پیانوی قدیمی من چه  کمی ناراحت به نظر می رسید،  که  بن۳ 
کردم. ببین، نلسون۴ به آن احتیاج دارد.« می شود؟ خودم آن را درست 

گرم  کافی  گر یک تخت شیشــه ای هــم به انــدازه ی  گفــت: »ا دیپــا غرولند کنــان 
باشد، نلسون روی آن می خوابد. و تو این را می دانی.«

گربــه ی ســه پای حنایــی آن هــا، روی صندلــی پوشــیده از لکــه ای بــا  نلســون، 
گرم پشمالویش غرق در آفتاب بود. نلسون  گربه سانان پهن شده و بدن  سرخوشی 
در نبــردی نابرابــر بــا یــک وانت یکــی از پاهــای جلویش را از دســت داده بــود. حاال 

1. Chloe
3. Ben

2. Dipa
4. Nelson
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هروقت چیزی می خواست از معلولیتش برای جلب ترحم استفاده می کرد، بیشتر 
گر به آنچه می خواســت  کــه ا از معمــول می لنگیــد و ناله هــای دلخراش ســر می داد 
نمی رســید خیلــی زود بــه غرش هــای خشــم آلود تبدیــل می شــد. درضمــن هنــوز 

کند.  گنجشک ها را در حیاط دنبال  می توانست مثل برق بدود و 
گذاشت. »عزیزم،  دیپا لبخندزنان یک دســتش را روی شــانه ی شوهر تازه اش 

کارهای چوبی حیرت انگیز است، اما ما پیانو نداریم.« مهارت تو در 
کشــید: »بســیار خب، یکی از هرکدام. به گمانم عادالنه   بن از ســر تســلیم آهی 

است.«
کنــار  ســه بچــه، بــه تنــگ آمــده و بی حوصلــه از دشــواری های اسباب کشــی، 
کردند. جوردی تنها فرزند بن بود: پســری بلندقد و الغر با حالت  ایســتاده و تماشــا 
که  کلوئه بود، دختری بســیار زیبا  کنــارش  خودبزرگ بینــی همــراه با بی حوصلگی. 
موهای مثل شْب سیاهش را از اجداد آسیایی اش به ارث برده بود. ظاهر جسوری 
که  کنیــد. آخــر از همه، آلکــس۱ بود  کــه باعــث می شــد نخواهیــد ناراحتش  داشــت 
کوچک تــر بــود، با هیکلــی توُپرتر از دوتــای دیگر و اخالقــی مالیم تر. آلکس  دو ســال 
که به شــما نگاه می کردند، اما نمی گذاشــتند شــما به  چشــم های ســیاهی داشــت 

کنید. به ندرت حدس می زدید دارد به چه فکر می کند.  درون آن ها نگاه 
گفتیــد می توانیم بیرون  جوردی پرســید: »حاال می شــود برویم پیتزا بخوریم؟ 

غذا بخوریم.«
کار  گفت: »خب، بدون تردید من چیزی نمی پزم، بنابراین بهتر است این  دیپا 
را بکنید. من اول به مغازه ی خیریه زنگ می زنم، چون ممکن است باران بگیرد و 
کند. بن، می توانی به بچه ها پول بدهی، بعد بروی و انعام  همه ی این ها را خراب 

کامیونشان منتظر نشسته اند.« کنی؟ آن ها توی اتاقک  کارگرها را پرداخت 
دیپا منتظر جواب نماند. به سرعت از در جلو رد شد و باال به آپارتمان طبقه ی 
1. Alex
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اولشان رفت. خانه ی جدیدشان یکی از آن خانه های یکسان و به هم چسبیده ی 
ِگَرنتم۱، مرد بسیار مسنی  که به دو آپارتمان تبدیل شده بود. آقای  ویکتوریایی بود 
کــه حــاال در آپارتمان همکف زندگی می کرد، آپارتمان باال را به خانواده ی ویلســون 

فروخته بود. 
کجــا بردارند،  گفــت اثاثیه را از  دیپــا بــه یــک مغازه ی خیریــه زنگ زد، بــه آن ها 
بعــد رفــت تا به بن ملحق شــود. زن و شــوهر دنبال بچه هایشــان به شــهر و به یک 
که حاال با  کلوئه و آلکــس  کرده بودند. جــوردی،  کــه قباًل پیــدا  پیتزافروشــی رفتنــد 

گازدار و غذا خیلی خوش خلق تر بودند. شکم هایی پر از نوشابه های 
که وارد شــدند، جوردی صدا زد: »هی، آن ها آمدند. ســرحال بعد از  دیپا و بن 

کاناپه و بوفه.« مبارزه با 
درســت در همــان لحظــه موبایــل بــن زنــگ زد: صــدای زنــگ، آهنــگ ســریال 
گفــت: »ببخشــید، بایــد بــروم.  تلویزیونــی یــی آر۲ بــود. بــه تلفــن جــواب داد، بعــد 

استوارت۳ امروز عصر سر شیفت حاضر نشده. به خاطر بیماری یا چیزی دیگر.«
کردنــد، اما بــه این وضع عادت داشــتند. بن پیراپزشــک بود و  بچه هــا غرولنــد 
کار احضار می شــدند. دســِت کم دیپا  دیپــا دکتر، بنابراین والدین آن ها اغلب برای 
کار در بیمارســتان را شــروع نمی کرد، بنابراین او چهل وهشت ساعت در  تا پس فردا 
گفت  کرد و به او  کلوئه را در دهان شــوهرش فرو  امان بود. دیپا یک تکه از پیتزای 
که شــوهرش رفت، با بچه ها نشســت تا از مصاحبت  بعدًا از بیرون غذا بگیرد. بعد 

آن ها لذت ببرد.
***

گوشــه گیر و خشــک بــود. درحقیقت مرد شــادی نبــود، هرچند  ِگَرنتــم آدمی  آقــای 
زندگــی خیلــی بــدی نکــرده بــود. در جنــگ جهانــی دوم جنگیــده بــود، ازدواجش 

1. Grantham
3. Stewart

2. ER
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کشیده بود و بیشتر این مدت به طرز معقولی راضی بود. اما حاال  پنجاه سال طول 
کاری باقی نمانده بود و به دالیلی نمی توانســت به  کردن هیــچ  جــز نشســتن و فکر 
که با او بدرفتاری شــده  کند، بلکه بیشــتر به مواقعی فکر می کرد  اوقات خوش فکر 

بود. 
که از پله ها باال می آمدند، زیر لب  وقتی صدای همســایه های تازه اش را شــنید 

گفت: »آدم های شلوِغ بی مالحظه.«
سپس تلویزیون طبقه ی باال روشن شد. اول با صدای بلند، اما بعد صدایش 

کمتر شد.
البتــه او هــم تلویزیون داشــت، اما ایــن روزها به ندرت روشــنش می کرد. نیمی 
که به آن هــا نمایش های »واقعــی« می گفتند.  از آن را نمی فهمیــد: ایــن چیزهایــی 
که روی صندلی ها افتاده بودند و سر هم فریاد می زدند.  دخترها و پسرهای جوانی 
که  نیــم دیگرش پــر از مجری های خیلی جــوان ُپرزرق وبرق با رفتارهــای زننده بود 
ِگَرنتم زیاد  زیــادی فکــر می کردند مهم انــد. هر برنامه انــگار پر از برخــورد بود. آقــای 
کمتر حوصله ی مردهای جــوان با موهای  حوصلــه ی خودش را نداشــت امــا از آن 
سیخ سیخ و زن های جوان ُپرجنب وجوش و خندان را داشت. آن ها، بیشترشان، 

حتی درست حرف نمی زدند. نه، این روزها رادیو را ترجیح می داد.
کند، اما مشکالت  ِگَرنتم مشتاق نبود خانه اش را با این بیگانه ها تقسیم  آقای 

کرده بود. کار  مالی او را مجبور به این 
***

گــرم و آفتابی رســید تا خانواده ی ویلســون  دو هفتــه بعــد از اسباب کشــی، یــک روز 
کنــد. تعطیــالت تابســتانی بــود. جــوردی داشــت در  را در خانــه ی تازه شــان شــاد 
کامپیوتری می کرد، آلکس از یک جعبه ی وســایل مجموعه ای  اتاق خوابــش بــازی 
کتابی بردارد و در بیرون  گرفت  کلوئه تصمیم  کرده بود، و  عظیم و پیچیده درست 

بخواند. 




