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۱. خانم ریچل لیند شگفتزده میشود

خانم ریچل لیند درست جایی زندگی میکرد که جادهی اصلی اونلی با شیبی مالیم به گودال کوچکی منتهی میشد که توسکاها و گلآویزها حاشیهی آن را

پوشانده بودند. از میان آنها جوی آبی میگذشت که در دوردستها از البهالی درختان زمین کاتبرت پیر سرچشمه میگرفت. گفته میشد این جوی در ابتدا

مسیرش پیچدرپیچ و پرشتاب بود و هنگامیکه از میان درختان میگذشت، آبگیرها و آبشارهای کوچکی را به وجود میآورد. اما وقتی به گودال لیند میرسید،

به نهری آرام و سربهراه تبدیل میشد؛ زیرا حتی یک جوی آب هم بدون رعایت ادب و احترام از جلوی خانهی خانم ریچل لیند رد نمیشد و احتماالً میدانست

که خانم ریچل پشت پنجرهی خانهاش نشسته بود و با چشمان تیزبینش همه چیز، از جویهای آب گرفته تا بچهها را زیر نظر داشت و اگر متوجه چیز عجیب

یا خارقالعادهای میشد، تا زمانیکه همه چیز را دربارهی آن کشف نمیکرد، آرام نمیگرفت.

بسیاری از مردم اونلی و خارج از آن بهجای انجامدادن کارهای خودشان، در مسائل مربوط به همسایگانشان دخالت میکردند؛ اما خانم ریچل لیند آنقدر در

انجام آن کار توانا بود که میتوانست درعینحال که وظایف خودش را انجام میداد، دیگران را هم تحت کنترل و نظارت داشته باشد. او یک خانهدار کارکشته

بود. همهی کارهایش را به بهترین شکل انجام میداد و به پایان میرساند. جلسات خیاطی را اداره میکرد، به برپایی کالسهایی که روزهای یکشنبه تشکیل

میشد، کمک زیادی میکرد و بهترین عضو جامعهی کمک به کلیسا و دستیار هیئت مبلغان خارجی بود. اما با وجود همهی آن کارها، خانم ریچل فرصت

فراوانی داشت تا ساعتها پشت پنجرهی آشپزخانهاش بنشیند و در حال بافتن لحافهای پنبهایـ طبق حرفهایی که خانمهای خانهدار اونلی میزدند، او تا

آن زمان کار بافتن شانزده عدد از آنها را به اتمام رسانده بودـ با چشمان تیزبینش، بهدقت جادهی اصلی اونلی را که از میان گودال میگذشت و شیب تپهی

قرمز را پشت سر میگذاشت، زیر نظر بگیرد. اونلی شامل شبهجزیرهی کوچک مثلثیشکلی بود که از میان خلیج سنت الرنس سر برآورده و دو طرفش را آب فرا

گرفته بود. بنابراین هرکس میخواست وارد آن شود یا از آن بیرون برود، باید از جادهی تپهای عبور میکرد و بهاینترتیب در میدان دید چشمان خطاناپذیر

خانم ریچل قدم میگذاشت.

خانم ریچل یک روز بعدازظهر در اوایل ماه ژوئن، پشت پنجرهی آشپزخانهاش نشسته بود. پرتوهای گرم و درخشان آفتاب روی پنجره میتابیدند. باغ میوهای



که در دامنهی تپهی جلوی خانه بود، پر از شکوفههای سفید و صورتی شده بود و هزاران زنبور در میان درختانش وزوز میکردند. تامس لیندـ مردی ریزنقش و

آرام که مردم اونلی، او را شوهر خانم ریچل لیند صدا میزدندـ در حال کاشتن آخرین بذرهای شلغم روی زمین مزرعهی تپهای آنسوی طویله بود. متیو کاتبرت

هم احتماالً داشت دانههای خودش را در زمین قرمزرنگ مزرعهی کنار جویبار در نزدیکی گرین گیبلز میکاشت. خانم ریچل میدانست که او احتماالً مشغول

انجام آن کار است؛ زیرا عصر روز قبل در فروشگاه ویلیام جی. بلر در کارمودی شنیده بود که او به پیتر ماریسون میگفت که قصد داشت بذرهای شلغمش را

فردا بعدازظهر بکارد. البته آن موضوع را پیتر پرسیده بود، وگرنه متیو کاتبرت هرگز درمورد زندگی شخصیاش داوطلبانه چیزی نمیگفت.

متیو کاتبرت ساعت سه و نیم بعدازظهر یک روز کاری درحالیکه سوار درشکهاش بود، با خونسردی گودال را پشت سر میگذاشت و از شیب تپه باال میرفت.

او یقهی سفیدی بسته و بهترین لباسهایش را پوشیده بود که ثابت میکرد در حال خارجشدن از اونلی بود. همراهداشتن درشکه و مادیانش نیز حاکی از آن

بود که قصد پیمودن مسافت زیادی را داشت. متیو کاتبرت به کجا میرفت و چرا؟

اگر این پرسشها دربارهی هر مرد دیگری در اونلی بود، خانم ریچل میتوانست با پسوپیش کردن افکارش، حدس خوبی درمورد جواب هر دو سؤال بزند. اما

متیو بهندرت از خانه خارج میشد، پس بهاحتمال زیاد موضوع غیرعادی و مهمی او را مجبور به آن کار کرده بود. او مرد بسیار کمرویی بود و از رفتن به میان

غریبهها یا پاگذاشتن به جایی که مجبور شود در آنجا حرف بزند، متنفر بود. متیو با یقهی سفید و در حال راندن درشکه، منظرهای بود که همیشه دیده

نمیشد. خانم ریچل همهی جوانب را سنجید، اما نتوانست هیچ حدسی بزند و تفریح آن روز بعدازظهرش تباه شد.

او باالخره تصمیم خودش را گرفت. با خودش گفت، "بعد از نوشیدن چای به گرین گیبلز میروم و از ماریال میپرسم که متیو به کجا رفته و چرا. او هیچوقت

اینموقع به شهر نمیرفت و هرگز با کسی قرار مالقات نمیگذاشت. اگر بذرهای شلغمش هم تمام شده بود، برای خرید آنها نیازی به پوشیدن آن لباسها و

بردن درشکه نداشت. آنقدر هم تند نمیراند که به نظر بیاید سراغ دکتر میرود. پس حتمًا دیشب اتفاقی افتاده که او بهخاطرش به راه افتاده. من کامالً گیج

شدهام و تا زمانیکه نفهمم متیو کاتبرت برای چه کاری امروز از اونلی بیرون رفته، یکلحظه هم آرام نمیگیرم."



بنابراین خانم ریچل بعد از نوشیدن چای به راه افتاد. او راه زیادی در پیش نداشت. خانهی پرت و محصور در باغ کاتبرتها تقریبًا چهارصد متر باالتر از جادهی

گودال لیند بود. راهی باریک و طوالنی، خانهی آنها را از بقیهی خانهها جدا کرده بود. پدر متیو کاتبرت مثل پسرش خجالتی و ساکت بود و تا جایی که امکان

داشت از همشهریهایش فاصله گرفته بود؛ البته نه آنقدر که خانهاش کامالً داخل جنگل باشد. گرین گیبلز در انتهای زمین خلوتی بنا شده بود و در آن زمان از

جادهی اصلی کامالً مشخص بود؛ درحالیکه بقیهی خانههای اونلی کنار هم ساخته شده بودند. خانم ریچل نمیتوانست قبول کند که زندگیکردن در چنان

جایی واقعًا "زندگیکردن" باشد.

خانم ریچل همانطور که در آن راهباریکهی پرچمن که بوتههای گل سرخ احاطهاش کرده بودند، قدم برمیداشت، با خود گفت، "آنها اینجا فقط روزشان را شب

میکنند. شکی نیست که ماریال و متیو هر دو آدمهای عجیبیاند که چنین جای پرتی را برای زندگی انتخاب کردهاند. درخت و گل و بوته که برای آدم همدم و

همزبان نمیشوند. البته مشخص است که آنها از این وضع راضیاند، اما به نظر من فقط به آن عادت کردهاند. به قول آن ایرلندی، بدن آدم به همه چیز عادت

میکند، حتی به آویزانماندن."

باالخره خانم ریچل به انتهای راهباریکه رسید و وارد حیاط پشتی گرین گیبلز شد. حیاط، سرسبز، مرتب و تمیز بود. در یکطرف آن بیدهای بزرگ و قدیمی و در

طرف دیگرش لومباردیهای رسمی کاشته بودند. همه چیز سر جایش بود و حتی یک تکهچوب یا یک سنگ اضافی هم دیده نمیشد؛ چون در غیر این

صورت، خانم ریچل متوجه آن میشد. او پیش خودش فکر میکرد که ماریال کاتبرت هر بار که خانهاش را جارو میکرد به سراغ حیاط هم میآمد؛ چون حیاط

آنقدر تمیز بود که میشد غذایی را که روی زمین ریخته برداشت و خورد، بدون آنکه ذرهای کثیفی به آن چسبیده باشد.

خانم ریچل به در آشپزخانه ضربهای زد و پس از اجازهگرفتن وارد شد. آشپزخانهی گرین گیبلز مکان زیبا و بانشاطی بودـ البته بهتر بود از فرط تمیزی شبیه به

یک اتاق نشیمن بدون استفاده نباشد. پنجرههای آن شرقی و غربی بودند؛ پنجرهی غربی بهطرف حیاط پشتی باز میشد و آفتاب مطبوع ماه ژوئن از آن به

داخل میتابید. اما از پنجرهی شرقی که شاخوبرگ مو، اطراف آن را کامالً سبز کرده بود، میشد شکوفههای سفید درختان گیالس باغ سمت چپ را دید و

حرکت ساقههای باریک توسکا را براثر حرکت آب جویبار تماشا کرد. هروقت ماریال کاتبرت آنجا مینشست، نسبت به تابش رقصان و بیمالحظهی نور خورشید



بدگمان و عصبانی میشد. او آنجا نشسته بود و بافتنی میبافت. میز شام هم پشت سرش چیده شده بود.

خانم ریچل قبل از آنکه در را کامالً پشت سرش ببندد، همهی چیزهایی را که روی میز چیده شده بودند، با دقت بررسی کرد. روی میز سه بشقاب قرار داشت؛

پس ماریال منتظر بود که متیو برای شام کسی را با خودش ببرد، اما غذا همان خوراکیهای همیشگی و معمولی شامل کمی مربای سیب ترش و یک نوع کیک

بود؛ بنابراین مهمان موردنظر آنها شخص چندان خاصی نبود.

اما یقهی سفید و مادیان متیو چه معنیای داشتند؟ آن راز غیرمعمول دربارهی گرین گیبلز ساکت و مرموز، خانم ریچل را کامالً گیج کرده بود.

ماریال پیشدستی کرد و گفت: «عصربهخیر ریچل! میبینی چه بعدازظهر خوبی است؟ چرا نمینشینی؟ حال بقیه چطور است؟»

چیزی که به علت کمبود کلمهی مناسب فقط میتوان به آن روابط دوستانه گفت، بین ماریال کاتبرت و خانم ریچل وجود داشت و باوجودـ یا شاید به علتـ

تفاوتهای زیاد آن دو، همیشه به همان شکل باقی مانده بود. ماریال زنی قدبلند و الغر با اندامی زاویهدار و بدون انحنا بود و میان موهای تیرهرنگش چند رگه

خاکستری دیده میشد. او همیشه موهایش را به شکل گرهی کوچکی پشت سرش جمع میکرد و دو سنجاقسر را محکم در آنها فرو میبرد. چهرهی او شبیه

به زنی با افکار متعصب و سختگیر بود؛ که البته همینطور هم بود. اما با کمی موشکافی میشد در حالت چهرهاش نشانههایی از شوخطبعی را دید.

خانم ریچل گفت: «حال همه خوب است، اما امروز با دیدن متیو نگران تو شدم. فکر کردم شاید سراغ دکتر میرود.»

لبهای ماریال به نشانهی پیبردن به منظور خانم ریچل کش آمدند. او منتظر خانم ریچل بود؛ چون میدانست که صحنهی رهسپارشدن غیرمعمول متیو

کنجکاوی همسایهاش را بیش از اندازه تحریک خواهد کرد.

او گفت: «آه! نه. بااینکه دیروز سردرد شدیدی داشتم، اما امروز حالم کامالً خوب است. متیو به برایت ریور رفته. ما پسر کوچکی را از یتیمخانهای در نووا

اسکوشابرای سرپرستی قبول کردهایم و او امشب با قطار میرسد.»



اگر ماریال میگفت که متیو به برایت ریور رفته بود تا یک کانگوروی استرالیایی را مالقات کند، خانم ریچل همانقدر تعجب میکرد. او تقریبًا پنج ثانیه زبانش

بند آمد. قابلتصور نبود که ماریال با او شوخی کرده باشد، اما خانم ریچل بهزور میخواست به خود بقبوالند که آن یک شوخی بود.

باالخره وقتی صدایش دوباره به حالت طبیعی درآمد، گفت: «جدی میگویی ماریال؟»

ماریال گفت: «بله، البته.»

و آن را طوری گفت که گویی قبولکردن یک پسر یتیم از یتیمخانهای در نووا اسکوشا یکی از کارهای معمول مزرعه در فصل بهار بود، نه یک فکر جدید که تا آن

زمان به ذهن هیچکسی نرسیده بود.

خانم ریچل احساس میکرد مغزش بهشدت تکان خورده بود. او کلمات را در ذهنش فریاد میزد، "یک پسر! ماریال و متیو کاتبرت یک پسر قبول کردهاند! از یک

یتیمخانه! پس حتمًا دنیا زیرورو شده! ازاینبهبعد دیگر هیچچیز مرا شگفتزده نمیکند! هیچچیز!"

او با ناباوری و به نشانهی مخالفت گفت: «آخر چطور چنین فکری به سرتان زد؟»

ماریال و متیو برای انجام آن کار با او مشورت نکرده بودند؛ بنابراین او باید با آنها مخالفت میکرد. ماریال جواب داد: «ُخب، ما خیلی وقت است که داریم به

این موضوع فکر میکنیم؛ تقریبًا از ابتدای زمستان. خانم الگزاندر اسپنسر یک روز قبل از کریسمس به اینجا آمد و گفت که قصد دارد فصل بهار یک

دخترکوچولو را از یتیمخانهای در هوپتاون قبول کند. دخترعمویش آنجا زندگی میکند و خانم اسپنسر بعد از مالقات با او دربارهی این مسئله اطالعات کاملی

کسب کرده بود. بهاینترتیب این قضیه ذهن من و متیو را هم به خودش مشغول کرد. ما فکر کردیم بهتر است یک پسر قبول کنیم. میدانی، سن متیو باال

رفته. او تقریبًا شصت سال دارد و دیگر به چاالکی گذشته نیست. قلبش هم برایش مشکلساز شده. حتمًا خودت میدانی که این روزها پیداکردن یک کارگر

خوب چقدر سخت است. بهجز پسربچههای نادان و نابالغ فرانسوی، کسی حاضر به این کار نمیشود که آنها هم تا سرت را برمیگردانی یا به فکر فرو میروی،



غیبشان میزند. اول متیو پیشنهاد کرد یک پسر بارنادویی را قبول کنیم، اما من صاف و پوستکنده گفتم نه. ممکن است آنها هم خوب باشند؛ من نمیگویم

آنها بدند، ولی یک هموطن را ترجیح میدهم. ما هرکسی را قبول کنیم، ممکن است با مشکل روبهرو شویم، اما حداقل با قبولکردن یک متولد کانادا شاید

بتوانم شبها راحتتر بخوابم و خیالم آسودهتر باشد. باالخره تصمیم گرفتیم از خانم اسپنسر بخواهیم وقتی برای آوردن دخترکوچولویش به آنجا میرود، یک

پسربچه را هم برای ما انتخاب کند. هفتهی پیش شنیدیم که او عازم رفتن است و توسط افراد ریچارد اسپنسر در کارمودی برایش پیغام فرستادیم که یک

پسربچهی باهوش و دوستداشتنی ده ـ یازدهساله را برایمان بیاورد. به نظر ما پسربچهای در این سنوسال خیلی مناسب است؛ چون هم آنقدر بزرگ شده که

بتواند در انجام بعضی کارها کمکمان کند و هم در سنی است که میشود او را درست تربیت کرد. ما میخواهیم از او سرپرستی کنیم و او را به مدرسه

بفرستیم. امروز پستچی نامهای را آورد که ازطرف خانم الگزاندر اسپنسر بود. او نوشته بود که آنها امروز ساعت پنج و نیم با قطار میرسند. بهخاطر همین متیو

به برایت ریور رفته تا او را ببیند. خانم اسپنسر پسربچه را با خودش به آنجا میآورد و بعد برای رفتن به ایستگاه وایت سندز به راهش ادامه میدهد.»

خانم ریچل که همیشه با افتخار نظرش را بیان میکرد، پس از شنیدن آن خبر حیرتانگیز، افکارش را جمعوجور کرد و گفت: «ُخب، ماریال! باید رکوپوستکنده

بگویم که به نظر من کارتان خیلی احمقانه و خطرناک است. شما نمیفهمید دارید چهکار میکنید. شما میخواهید یک بچهی غریبه را به خانهتان راه بدهید،

درحالیکه نه میدانید او چطور بچهای است، نه میدانید پدر و مادرش چهجور آدمهایی بودهاند و نه معلوم است چطور بار بیاید. هفتهی پیش در روزنامه

خواندم زن و شوهری از اهالی غرب جزیره پسری را از یک یتیمخانه به فرزندی قبول میکنند. آن بچه یک شب، خانه را به آتش میکشد و نزدیک بوده زن و

شوهر در رختخوابشان جزغاله شوند، متوجهی ماریال؟ یک مورد دیگر هم شنیدهام که پسری که از یتیمخانه آمده بوده، عادت به دزدیدن تخممرغها داشته و

پدرخوانده و مادرخواندهاش نتوانستند این عادت او را ترک بدهند. اگر شما نظر مرا میپرسیدید که نپرسیدید، من از شما خواهش میکردم که بهخاطر خدا

این فکر را از مغزتان بیرون کنید.»

ماریال با شنیدن آن حرفها نه حالت دفاعی به خود گرفت و نه احساس خطر کرد. او همانطور که بافتنیاش را میبافت، گفت: «من حرفهای تو را تکذیب

نمیکنم ریچل! خودم هم برای انجام این کار تردید داشتم، اما بهخاطر اصرار بیشازحد متیو راضی شدم. خیلی کم پیش میآید متیو اصرار به انجام کاری



داشته باشد، ولی هروقت پیش بیاید من تسلیم میشوم. درمورد خطر آتش هم باید بگویم هر کاری که انسان در این دنیا انجام میدهد، خالی از خطر

نیست. اگر واقعبین باشیم متوجه میشویم که حتی بچهدارشدن مردم هم میتواند خطرناک باشد؛ چون همهی بچهها خوب بار نمیآیند. درضمن نووا

اسکوشا نزدیک جزیره است. ما از انگلیس یا ایاالت متحده بچه قبول نکردهایم؛ بنابراین او نباید زیاد با ما فرق داشته باشد.»

خانم ریچل با لحنی که شک و دودلی او را کامالً آشکار میساخت، گفت: «ُخب، امیدوارم همه چیز خوب پیش برود. بههرحال من به شما هشدار دادم که

ممکن است آن بچه گرین گیبلز را به آتش بکشد یا در چاه آب، سم استریکنین بریزد. یک مورد هم در روزنامهی نیو برانزویک خواندم که یک بچهی یتیمخانه

چنین کاری را میکند و همهی خانواده به طرز دردناکی جان میدهند. البته آن دستهگل را یک دختر به آب داده بود.»

ـ ُخب، ما که دختر قبول نکردهایم.

ماریال طوری آن حرف را زد که گویی مسمومکردن آب چاه از مهارتهای مسلم دخترهاست و ربطی به یک پسربچه ندارد. او ادامه داد: «من حتی فکر

قبولکردن یک دختر هم به سرم نمیزند. تعجب میکنم خانم الگزاندر اسپنسر چطور به چنین کاری تن داده. هرچند او از قبولکردن همهی بچههای یتیمخانه

هم هیچ ابایی ندارد.»

خانم ریچل دلش میخواست تا آمدن متیو و آن بچهیتیم همانجا بماند. اما به خاطر آورد که آنها حداقل تا دو ساعت دیگر هم نمیرسیدند و او میتوانست

در این مدت به خانهی رابرت بل برود و آن خبر را به گوش آنها هم برساند. احتماالً آنها با شنیدن آن خبر خیلی هیجانزده میشدند و خانم ریچل هم عاشق

ایجاد شور و هیجان بود؛ بنابراین به راه افتاد. ماریال هم نفس راحتی کشید؛ چون بدبینیهای خانم ریچل کمکم داشت ترسها و تردیدهای گذشتهی او را

زنده میکرد. خانم ریچل درحالیکه در راهباریکه قدم برمیداشت، زیر لب زمزمه میکرد: «به حق چیزهای ندیده و نشنیده! انگار دارم خواب میبینم. بههرحال

برای آن بچهی بیچاره متأسفم. ماریال و متیو هیچچیزی دربارهی بچهها نمیدانند. احتماالً از او انتظار خواهند داشت که از پدربزرگش هم عاقلتر و منطقیتر

باشد؛ البته اگر آن بچه در عمرش پدربزرگی دیده باشد، که احتماالً ندیده. اصالً نمیشود هیچ بچهای را در گرین گیبلز تصور کرد. هیچ بچهای آنجا زندگی نکرده؛



چون وقتی خانهی جدید ساخته شد، متیو و ماریال بزرگ شده بودند. البته با دیدن ظاهر کنونی آنها نمیشود تصور کرد که آنها هم زمانی بچه بودهاند. من که

اصالً دلم نمیخواهد جای آن بچهیتیم باشم. دلم برایش میسوزد.»

خانم ریچل آن حرفها را از ته قلبش خطاب به بوتههای گل سرخ میگفت، اما اگر میتوانست بچهای را که همانموقع در ایستگاه برایت ریور انتظار

میکشید، ببیند، دلسوزیاش چندینبرابر عمیقتر و بیشتر میشد.

۲. متیو کاتبرت شگفتزده میشود

متیو کاتبرت و مادیانش با خیالی راحت و آسوده، مسیر دوازده کیلومتری تا برایت ریور را طی کردند. مسیر آن جاده منظرهی چشمنوازی داشت. جاده از میان

مزارع دنج و آرام میگذشت و پس از گذر از جنگلی از درختان صنوبر به منطقهی کمارتفاعی میرسید که با شکوفههای زیبای درختان آلوی جنگلی زینت شده

بود. هوا آکنده از عطر باغهای سیب بود و نور خورشید، گرد و غبار پراکنده در دشت را به رنگ ارغوانی درآورده بود. متیو از راندن درشکه در آن فضا لذت

میبرد، البته بهجز مواقعی که زنی به طور اتفاقی سر راهش سبز میشد و او مجبور بود برایش سر تکان دهد؛ زیرا در جزیرهی پرینس ادورد باید برای همهی

کسانی که در جاده میدیدی سر تکان میدادی، حتی اگر آنها را نمیشناختی.

متیو از همهی زنها بهجز ماریال و خانم ریچل وحشت داشت. احساس میکرد زنها موجودات مرموزی بودند و پنهانی به او میخندیدند. البته تاحدودی هم

حق داشت چنین فکری بکند؛ چون او عالوه بر شخصیت عجیبش، هیکل نتراشیده و بدترکیبی داشت. موهای بلند نقرهایاش روی شانههای خمیدهاش ریخته

بود و از بیستسالگی به بعد همیشه ریش قهوهایرنگ و پرپشتی داشت. درواقع ریش او بیشتر شبیه به ریش یک مرد بیستساله بود تا شصتساله؛ زیرا

یک تار موی سفید هم در آنها دیده نمیشد.

وقتی متیو به برایت ریور رسید، هیچ قطاری آنجا نبود. با خود فکر کرد شاید خیلی زود رسیده بود؛ بنابراین اسبش را داخل حیاط هتل کوچک برایت ریور

بست و به ایستگاه برگشت. سکو کامالً خالی بود و تنها موجود زندهای که روی آن دیده میشد، دختری بود که در انتهای سکو روی یک تیر چوبی نشسته بود.



متیو وقتی دید او یک دختر بود، بدون آنکه توجهی به او بکند، بدون معطلی از کنارش رد شد. اما اگر نگاهش میکرد امکان نداشت از وضع و حالش متوجه

انتظار سختی که او را به هیجان آورده بود، نشود. دخترک آنجا نشسته و منتظر کسی یا چیزی بود و چون غیر از نشستن و منتظرماندن کار دیگری از دستش

برنمیآمد، فقط نشسته بود و انتظار میکشید.

مسئول ایستگاه مشغول بستن غرفهی فروش بلیت بود تا برای خوردن شام به خانه برود. متیو از او پرسید: «قطار ساعت پنج و نیم چه وقت میرسد؟»

کارمند فوری جواب داد: «قطار پنج و نیم آمد و نیم ساعت پیش هم از اینجا رفت. ولی یکی از مسافرهای آن منتظر شما مانده؛ یک دخترکوچولو. او آنجا روی

نیمکت نشسته. من از او خواستم که به اتاق انتظار خانمها برود، اما او با اصرار گفت که ترجیح میدهد بیرون بماند و گفت که اینجا چیزهای بیشتری برای

خیالبافی هست. به نظر دختر جالبی میآید.»

متیو با تعجب گفت: «اما من منتظر یک دختر نبودم. من برای بردن یک پسر به اینجا آمدهام. قرار بود خانم الگزاندر اسپنسر او را از نووا اسکوشا به اینجا

بیاورد.»

کارمند ایستگاه گفت: «مثلاینکه اشتباهی شده است. خانم اسپنسر همراه یک دختر از قطار پیاده شد و او را به من سپرد و گفت که شما و خواهرتان او را از

یک یتیمخانه قبول کردهاید و قرار است دنبالش بیاد. من فقط همینها را میدانم و هیچ بچهیتیم دیگری را این اطراف پنهان نکردهام.»

متیو با درماندگی گفت: «من که نمیفهمم.»

و آرزو کرد که ایکاش ماریال آنجا بود و برای آن مشکل چارهای پیدا میکرد. کارمند با بیحوصلگی گفت: «ُخب، بهتر است از خود دخترک بپرسی. مطمئنم

میتواند قضیه را توضیح بدهد. کامالً مشخص است که بچهی سروزبانداری است. شاید پسری با مشخصات دلخواه شما نداشتهاند.»

گرسنگی به کارمند فشار آورده بود؛ بنابراین پس از گفتن آن حرف با عجله از آنجا رفت. او متیوی بینوا را تنها گذاشت تا کاری را که از بازیکردن با دم شیر



برایش سختتر بود، انجام دهد؛ رفتن بهسوی یک دختر، دختری غریبه و یتیم و اعتراض به او که چرا پسر نبود. متیو زیر لب غرغر کرد و درحالیکه با بیمیلی

پاهایش را روی زمین میکشید، بهطرف دختر رفت.

دخترک از لحظهای که متیو از کنارش رد شده بود، چشم از او برنداشته بود. اما متیو اصالً به او نگاه نمیکرد و اگر هم نگاه میکرد، متوجه نمیشد که او واقعًا

چه شکلی داشت. ولی اگر یک بینندهی معمولی جای او بود، حتمًا میفهمید که او یک بچهی تقریبًا یازدهساله بود که پیراهنی بسیار کوتاه، تنگ و خیلی زشت

به رنگ خاکستری مایل به زرد به تن داشت. او یک کاله ملوانی رنگپریده روی سرش گذاشته بود و از زیر آن، دو دسته موی بافتهی ضخیم قرمزرنگ آویزان

بود. صورت کوچک، سفید و الغرش پر از ککمک بود. دهانی بزرگ داشت و چشمان درشتش گاهی به رنگ سبز و گاهی به رنگ طوسی درمیآمدند. اگر

بینندهی موردنظر ما کمی دقیقتر به او نگاه میکرد، متوجه میشد که چانهی دخترک نوکتیز و برجسته بود، نشاط و سرزندگی در چشمان درشتش دیده

میشد و دهانی خوشحالت و پیشانی بلندی داشت. حتی ممکن بود بینندهی نکتهسنج ما در این مدت کوتاه میفهمید که آن دختر کوچک و سرگردان، روح

بزرگی داشت و متیو بیجهت از او میترسید.
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