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لبهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قا  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد عالقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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 .كردند كه هيچ اتفاقي نيفتاده ها زير بال سبز و دوالية چادر ناهارخوري نشسته بودند و وانمود مي وقت ناهار بود و آن
 «خوري يا شربت ليمو؟ ليمو مي آب«: مكومبر پرسيد

 «.خورم من مشروب مخلوط مي«: رابرت ويلسن به او گفت
 «.يه چيز حسابي الزم دارم. خورم من هم مخلوط مي«: زن مكومبر گفت

 «.بگو سه تا مخلوط درست كنه. گمونم كار درست هم همين باشه«: مكومبر از روي موافقت با او گفت
 .آورد برزنتي سرد كننده بيرون مي هاي ها را از توي كيسه سفره كه ديگر كار را شروع كرده بود داشت بطري خدمتكار

 شان نشسته تابيد كه روي چادرها سايه انداخته بودند، عرق بر تن درختاني مي الي ها، توي نسيمي كه از البه كيسه
 .بود

 «شون داد؟ چقدر بايد به«: مكومبر پرسيد
 «.شون كنه آدم نبايد لوس. يه پوند از سرشون هم زياده«: ويلسن به او گفت

 «كنه؟ شون تقسيم مي شون بين سركرده»
 «.لومهمع»

ها و باربرها از  پوست شكاركن ،ها و شانة آشپز، پادوها تر روي دست مكومبر را پيروزمندانه، نيم ساعت پيش فرانسيس
ها او را دم در  وقتي بومي. برها در اين نمايش شركتي نداشتند تفنگ .حاشية اردوگاه توي چادرش آورده بودند

وقت توي چادر رفته  بود، آن شان را شنيده هاي داده بود، شادباشها دست  زمين گذاشته بودند، با همة آن چادرش
درنگ از چادر بيرون رفت تا  زنش كه آمد با او حرف نزد و او بي .بود و روي تخت نشسته بود تا زنش از راه برسد

سايه روي  شويي متحرك بشويد، به چادر ناهارخوري برود، و توي آن نسيم و را در لگن دست دست و صورتش
 .صندلي راحت برزنتي بنشيند

 «.خواستي شكار كردي، اون هم چه شير خوبي شيري رو هم كه مي«: رابرت ويلسن به او گفت
مانده بود و از موقعيت اجتماعي  او زن بسيار زيبايي بود كه خوب. درنگ به ويلسن نگاهي انداخت مكومبر بي خانم

گاه مورد   عكسش روي يك قلم لوازم آرايش، كه هيچبراي چاپ درخور توجهي برخوردار بود و پنج سال پيش
فرانسيس مكومبر ازدواج كرده  شد با و حاال يازده سال مي. هزار دالر گرفته بود نداده بودند، مبلغ پنج استفاده قرار

 .بود
 گويي طوري به هر دو مرد نگاه كرد كه. زنش در اين وقت به او نگاه كرد «يه ديگه، هان؟ شير خوبي«: كومبر گفت

 .بيند ها را مي اولين بار است آن براي
بود،  باال ويلسن ميانه. شكارچي سفيد پوست، را قبال به خوبي برانداز نكرده است ،دانست كه ويلسن خانم مكومبر مي

خنديد  حالتي داشت وقتي مي بي اي بسيار سرخ و چشمان آبي بسيار موهايي به رنگ شن، سبيلي پرپشت، چهره
ويلسن به زن لبخند زد و زن به چهرة ويلسن . انداخت شيار مي سفيد خوش حالتي گوشة چشمانش راهاي ريز  چين

دانِ جاي  در فشنگ هايش توي آن پيراهن گشادي كه به تن كرده بود و چهار فشنگ بزرگ انحناي شانه نگاه كرد؛ به
هاي خيلي كثيفش  اش؛ به پوتين هنهاش؛ به شلوار ك برنزه هاي درشت خورد؛ به دست جيبِ طرفِ چپ آن به چشم مي

 شود كه دايرة كاله اش به خط سفيدي منتهي مي زن دقت كرد كه سرخي تافتة چهره .و باز به چهرة سرخش
 .بود هاي چوبي چادر آويخته استتسونش جاگذاشته بود، كالهي كه حاال به يكي از ميخ

 . زد و همان طور لبخند به لب به شوهر زن نگاه كردو باز به زن لبخند» .خب، به سالمتي شير«: رابرت ويلسن گفت
سبزه بود، . گرفت خوش هيكل بود مي ها و پاها را ناديده مكومبر بسيار بلندقد بود، و اگر آدم درازي دست فرانسيس
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هاي  همان لباس. رسيد هايش كمابيش باريك بود و خوشگل به نظر مي لب ،ها كوتاه كرده بود موهايش را مثل پاروزن
بود، خودش را متناسب نگه  وپنج ساله هاي او نو بودند؛ سي ويلسن را به تن داشت با اين تفاوت كه لباس شكار
هايي به هم زده بود و به تازگي خودش  هاي دريا ركورد ماهي هاي ميداني مهارت داشت؛ در صيد داشت؛ در بازي مي

 .بزدل نشان داده بود ،را، پيش چشم همه
 «.تونم جبران كنم اينو هم بگم كه كاري رو كه براي من كردي نمي. يربه سالمتي ش«: گفت

 .مارگرت، زنش، به او نگاه كرد و بعد برگشت به ويلسن نگاه كرد
 «.حرف شيرو نزنيم«: گفت

 .كه لبخند بزند به او نگاه كرد و بعد زن به او لبخند زد آن ويلسن بي
 «.تونو سرتون بذارين؟ انگار اين حرف خودتونه دريم نبايد كالهكه ظهره و زير چا با اين. روز عجيبي بود«: گفت

 «.ذاريم سرمون مي«: ويلسن گفت
 .و باز لبخند زد» .دونين كه صورت خيلي سرخي دارين، آقاي ويلسن مي«: زن به او گفت
 «.از مشروبه«: ويلسن گفت

 «.شه  سرخ نميوقت خوره اما صورتش هيچ كنم، فرانسيس خيلي مشروب مي فكر نمي«: زن گفت
 «.امروز سرخ شده«: كه شوخي كرده باشد گفت كه مكومبر براي آن

 «.اما صورت آقاي ويلسن هميشه سرخه. نه صورت منه كه امروز سرخه«: مارگرت گفت
 «انگار خيال ندارين بحث زيبايي منو كنار بذارين، هان؟. يه حتما ارثي«: ويلسن گفت

 «.م من كه تازه اين موضوعو پيش كشيده»
 «.ول كنين، بابا«: ويلسن گفت
 «.شه ديگه گفت و گو كردن داره مشكل مي«: مارگرت گفت
 «.مارگرت، حرف احمقانه نزن«: شوهرش گفت
 «.حاال شير به اين خوبي داريم، مشكل نيست«: ويلسن گفت

ويلسن خيلي وقت بود . بزند ها ديدند كه زن نزديك است زير گريه به هر دو نفر نگاه كرد و هر د ونفر آن مارگرت
 .ترسش ريخته بود مكومبر. ترسيد كشيد و مي انتظار اين لحظه را مي

صداي . و به طرف چادرش راه افتاد» .اتفاق نيافتاده بود گم كاش اين كاش اين اتفاق نيفتاده بود، مي«: زن گفت
 .لرزد  آفتابش ميديدند كه زير پيرهن گلي رنگ و ضد هايش را مي ها شانه آن آمد اما اش نمي گريه

ها  عصبي و اين جور ناراحتي ناراحتي. شونه شون تو آستين اشك. شون اينه ها حال زن«: به مرد قد بلند گفت ويلسن
 «.كنن كنن شروع مي كه پيدا مي
 «.نه، گمونم اين وضع ديگه تا آخر عمر ادامه پيدا كنه«: مكوبر گفت
شو  ارزش. دنيا را فراموش كنين. اندازه بخوريم عجون كه فيلو ميبياين يه كم از اين م. چرند نگين«: ويلسن گفت

 «.نداره
 «.كنم با وجود اين كاري رو كه در حق من كردي فراموش نمي. آره، بزنيم«: مكومبر گفت
 «.م من كاري نكرده. شو نزنين حرف«: ويلسن گفت

شان به پرتگاهي  بودند، پشت د نشستهدر ساية چادرهايي كه زير درختان پربرگ اقاقيا بر پا كرده بودن ها آن
كرد جنگل بود  رود سنگالخ امتداد داشت و بعد تا چشم كار مي شان چمنزاري كه تا ساحل سنگالخي بود و جلو روي

چيد سعي  مي خوردند و در آن حال كه خدمتكار ميز را براي ناهار شان را مي ليمودار و خنك ها مشروب و آن
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پادوها حاال از ماجرا خبر دارند و وقتي پادوي  ديد كه ويلسن مي.  يكديگر نيفتدشان توي چشم كردند چشم مي
سواهيلي به او  چيند و با كنجكاوي توي نخ اربابش است، به زبان ها را روي هم مي ظرف شخصي مكومبر را ديد كه

 .پادو با چهرة بهتزده سرش را برگرداند. تشر زد
 «گفتي؟ ش مي چي به«: مكومبر پرسيد

 «.رسم هاش خدمتش مي شو جمع كنه وگرنه با پونزده تا از اون خوب گفتم حواس ش مي يچي بهه»
 «پونزده تا چي؟ ضربة شالق؟»

 «.شون كرد بايد جريمه. كامال قدغنه«: ويلسن گفت
 «زنين؟ شون مي هنوز هم شالق»
 «.دن  به جريمه ترجيح ميشالقو. كنن اما شكايت نمي. شه البته اگه شكايت كنن داد و قال به پا مي. آره»

 «!خيلي عجيبه«: مكومبر گفت
دين، حسابي تنبيه بشين يا دستمزدتونو از دست  خود شما كدام يكي رو ترجيح مي. نه، عجيب نيست«: ويلسن گفت

 «بدين؟
ما همه هر روز يه «: گفت كه مكومبر جوابش را بدهد از اين سوال دست و پايش را گم كرد و پيش از آن وقت آن
 «خوريم ديگه، غير از اينه؟ وري كتك ميج

 .وقت پيش خود گفت، بابا من هم سياستمدارم، ها آن. اين حرف هم بهتر از گفتة قبلي او نبود
اين . شير خيلي متاسفم من از جريان. خوريم آره، آره كتك مي«: كرد، گفت كه همچنان به او نگاه نمي مكومبر

 «رسه، هان؟ كه نمي ه كه به گوش كسيمنظورم اين. جريان نبايد درز باز كنه
 «آرم يا نه؟ خواين بدنين تو باشگاه ماتايگا ماجرا رو به زبون مي مي» :اعتنايي به او نگاه كرد ويلسن در اين وقت با بي
تا امروز از او خوشم . آشغالي هم هست كه بزدل است ليچارباف بنابراين او غير از آن. انتظار اين حرف را نداشت

 ها را بشناسد؟ امريكايي تواند آدم چطور مي. آمد مي
تون كامال  خيال. زنم هام حرف نمي وقت پشت سر مشتري هيچ من. اي نيستم نه، من شكارچي حرفه«: ويلسن گفت
 «.مونو ببنديم حرفي نزنيم يه كه از ما بخوان دهن احترامي حال، بي در عين. تخت باشه

تواند همراه غذا  خورد و مي مي در اين صورت، تنها غذا.  قهر كردن استاين نتيجه رسيده بود كه بهترين كار به
ها به اين رابطه  فرانسوي–بيند  ها را در طول شكار به طور رسمي مي آن .خورند ها هم تنها غذا مي آن. كتابي بخواند

ناسزايي .  مسخره استرابطة عاطفي تازه اين كار خيلي بهتر از داشتن چنين -گويند؟ جدايي مالحظه كارانه مي چه
 ها را تواند همراه غذا كتاب بخواند و همچنان ويسكي آن وقت مي آن. آيد مي عيب و نقص پيش گويد و يك قهر بي مي

» كارانه جدايي مالحظه«همان  درست است، براي شكاري كه پايان خوشي نداشته باشد بايد به. نوش جان كند
: دهد و او جواب مي» كارو بار چطوره؟«پرسد؟ خورد و مي مي ي برآدم به شكارچي سفيدپوست ديگر. متوسل شد

 .نيست فهمد كه اوضاع بر وفق مراد و آدم مي» .كنم  جان مي ها رو نوش ويسكي اون اي، هنوز دارم«
ماند به او  ميانسالي همچنان پسرانه باقي مي اش كه تا سن و با آن حالت چهرة امريكايي» .متاسفم«: مكومبر گفت

و فك  هاي نازك كوتاه، چشمان زيبايي كه بفهمي نفهمي مكارانه بود، بيني قلمي، لب  كرد، و ويلسن به موينگاه
 «.دونم كه من نمي خيلي چيزها هست. مو جمع نكردم متاسفم كه حواس«. خوش حالت او چشم دوخت

وقت اين مردك بعد  قطع كند و آنبود كه تروفرز رابطه را  آماده. ويلسن با خود گفت كه در اين صورت چه بايد بكند
مو  بايد زندگي من. خور نشين از حرف من دل«: يك تالش ديگر هم كرد و گفت. كند عذرخواهي مي از آن ناسزا حاال

زدن شيرها خطا نميره و مردهاي سفيدپوست هم  ها هميشه هم تيرشون در دونين كه توي افريقا زن مي. بگذرونم
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 «.كنن ار نميهميشه فر
 «.من مثل خرگوش در رفتم«: ر گفتمكومب

 .تواند بكند زند چه كار مي ويلسن با خود گفت كه آدم با مردي كه اين طور حرف مي
نگاه كرد و ديگري به او  ماند به مكومبر ها مي چي حالت و آبي خود كه به چشمان مسلسل با آن چشمان بي ويلسن

شد گفت كه  گرفت مي كرد ناديده مي چشمانش خودنمايي مي اگر آدم برقي را كه موقع ناراحت شدن در. لبخند زد
 .لبخندش مطبوع است

 «ها ديگه، هان؟ ريم سراغ اون بعد مي. شايد تو شكار بوفالو جبران كنم«: مكومبر گفت
آدم سر از كار . ديگري هم نبود البته چارة. كرد شايد اشتباه مي» .فردا صبح، اگه خواسته باشين«: به او گفت ويلسن

و اين در صورتي بود كه ماجراي صبح را فراموش . مكومبر در آمده بود دوباره در خدمت. آورد ها در نمي مريكاييا
 .ماجراي صبح قابل گذشت نبود. توانست اما نمي .كرد مي

 چهرة بيضي كامال. آمد شاداب، بشاش و كامال سرحال بود زن كه از چادر مي «.آن ممصاحب دارن مي«: گفت
ويلسن با خود گفت، نه، . اما ابله نبود. باشد رو نقص كه آدم انتظار داشت با زن ابلهي روبه قدر بي اشت، آننقصي د بي

 .ابله نيست
 «شون چطوره؟ فرانسيس عزيزم، حالت بهتره؟ قرمز حال آقاي ويلسن خوشگل صورت»

 «.آره، خيلي«: مكومبر گفت
داره كه فرانسيس تو كشتن  چه اهميتي. نم بيرون كردممن تموم ماجرا رو از ذه«: كه پشت ميز نشست، گفت زن

آقاي ويلسن تو كشتن هر چيزي . اين كار آقاي ويلسنه. اين نيست شير مهارت داشته باشه يا نداشته باشه؟ كارش كه
 «كشين ديگه؟ شما هر چيزي رو مي. ذاره مي سنگ تموم
ترند،  سرسخت ها از تموم مردم دنيا ا خود گفت، اينب» .هر چيزي كه فكرشو بكنين ، رو آره، هر چيزي«: ويلسن گفت

شان  ها ديگر اعصابي براي اند يا با سرسخت شدن آن شده شان يا نرم تر و زيباتر و مردهاي تر، مغرض تر، ظالم سرسخت
 پيش باشند؟ و باز شان داشته ها را توي مشت كتتد كه بتوانند آن ها مردهايي را انتخاب مي آن يا نكند كه. نمانده

باليد كه  و به خود مي. شود اين چيزها سرشان نمي كنند خود گفت، اين هم هست كه در سن و سالي كه ازدواج مي
 .هاي امريكايي تمام كرده، چون حاال سر و كارش با زني جذاب افتاده بود زن قبال مطالعاتش را دربارة

 «.ريم دنبال بوفالو فردا صبح مي«: به زن گفت
 «.آم  ميمن هم«: زن گفت

 «.آين نه، شما نمي»
 «اجازه ندارم بيام، فرانسيس؟. آم چرا، مي»
 «موني؟ چرا توي چادرها نمي»

 «.دم ديدن يه چيزي مثل امروز رو به هيچ قيمتي از دست نمي. مونم جا نمي م بدن اين دنيا رو هم به«: زن گفت
ظاهرش . داد زن خوبي است مي د ظاهرش نشانجا رفت تا اشك بريز پيش خود گفت، وقتي رفت، وقتي از اين ويلسن

. شناسد و براي شوهرش ناراحت است و خوبي و بدي را مي كند، براي خودش فهمد، درك مي داد كه مي نشان مي
ها از تمام  اين .نبوده و حاال كه برگشته خودش را با آن بيرحمي زنانة امريكايي لعاب داده جا اي اين بيست دقيقه

 .اند ترند، به راستي پدرسوخته ها پدرسوخته زن
 «.اندازيم اي راه مي براي فرداي تو نمايش تازه«: فرانسيس مكومبر گفت

 «.آيين شما كه نمي«: ويلسن گفت
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اگه . امروز صبح كه معركه كردين .تونو ببينم خواد باز دست و پنجه آخه، دلم مي. كنين اشتباه مي«: به او گفت زن
 «. كردن باشهالبته منفجر كردن كله معركه

 «شما خيلي هم سرحالين، غير ار اينه؟. ناهار هم رسيد«: ويلسن گفت
 «.م كه بهم بد بگذرد جا نيومده چرا نباشم؟ اين»

ها را  هاي رودخانه را ديد و ساحل مرتفع آن طرف و درخت تخته سنگ» .خب، تا حاال كه بد نگذشته«: ويلسن گفت
 .و به ياد ماجراي صبح افتاد

خبر ندارين كه براي ديدن فردا دل توي دلم . و همين طور فردا. خيلي هم محشر بوده. آره كه بد نگذشته«: زن گفت
 «.نيست

 «.يه كنن گوزن افريقايي تون تعارف مي كه دارن به اين« : ويلسن گفت
 «زنن؟ هاي درشتي نيستن كه شكل گاون اما مثل خرگوش جست مي ها همون حيوون اين»

 «. تعريف خوبي كردينآره،«: ويلسن گفت
 «.يه گوشت خيلي خوبي«: مكومبر گفت

 «فرانسيس، تو زديش؟«: زن پرسيد
 «.آره»
 «ها كه خطرناك نيستن؟ اين»

 «.فقط وقتي روي آدم بيفتن«: ويلسن به او گفت
 «.چه خوب»

كه در تكه گوشت اي  برگشته زميني، و هويج روي چنگال اي از استيك گوزن را بريد، مقداري پوره سيب تكه مكومبر
 «.خواي يه كم دست از جندگي برداري، مارگرت نمي» :گوشت رويش ريخت و گفت فرو برده بود گذاشت، آب

 «.دارم چون خيلي مودبانه گفتي، چرا بر مي«: زن گفت
 «.ظهر هوا بيش از حد داغه. خوريم امشب به سالمتي شير شامپاين مي«: ويلسن گفت
 «. فراموش كرده بودمآهان شير، شيرو«: مارگرت گفت

خواهد نمايش راه  ترتيب مي يا نكند به اين. گويد ويلسن پيش خود گفت، آهان، كه زن دارد مجيزش را مي رابرت
آدم بزدلي است، دست به چه كاري بايد بزند؟ او زن بيرحمي  بيندازد؟ اصال وقتي زني به صرافت بيفتد كه شوهرش

با وجود . بودن است كنند و گاهي الزمة حكومت كردن بيرحم ته حكومت ميالب. ها همه بيرحمند زن است؛ اما اين
 .ام قدر كه بايد ببينم ديده ها را آن اين، سنگدلي آن

 «.از اين گوشت گوزن يه كم ديگه ميل كنين«: مودبانه به زن گفت
. بر بيرون رفتند دو تفنگبومي و  از ظهر ديروقت آن روز ويلسن و مكومبر سوار ماشين شدند و به اتفاق رانندة بعد

. رود شود بيرون رفت و صبح زود روز بعد مي قدر گرم است كه نمي آن گفت كه هوا. خانم مكومبر در چادرها ماند
تر  ارتشي گلي رنگ بيش رفتند ويلسن زن را ديد كه زير درخت بزرگ ايستاده است و با آن پيرهن كه مي طور همان

پيشاني عقب برده بود و پشت گردن جمع كرده بود و به صورت  اش را از توي مشكيگيسوان . تو دل برو بود تا زيبا
 .اش انگار كه در انگليس باشد شاداب است پيش خود گفت چهره. بود گوجه در آورده

هاي كوچك جنگلي پيچيد،  ها به طرف تپه هاي بلند پيش رفت و از وسط درخت همين كه اتومبيل از دل انبوه علف
 . دادزن دست تكان

قوچ مسني را تعقيب كردند كه  درختزار به يك گله آهو برخوردند، از اتومبيل پياده شدند و پاورچين پاورچين توي
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با شليك تيري به ياد ماندني آن را كشت، در اين وقت بود كه  هاي به هم پيچيده و بلندي داشت و مكومبر شاخ
هاي بلند و كشيده از  جهش ها با ه پا به فرار گذاشت، حيواندويست متري كله پا شد و گله وحشيان حيوان در فاصلة

 .بيند ها مي باوركردني نبود و آدم تنها در خواب ماندند كه پريدند و در هوا معلق مي پشت يكديگر مي
 «.ان هاي كوچكي ها هدف كه اين تيرت محشر بود، با اين«: ويلسن گفت
 «سرش ارزش داره؟«: مكومبر گفت

 «.تون نباشه اين جوري شليك كنين و ديگه غم. يه عالي«: تويلسن به او گف
 «كني فردا بوفالو به تورمون بخوره؟ فكر مي»

مون بزنه ممكنه تو دشت باز گيرشون  آن به چرا و اگه شانس صبح زود مي. شانس زيادي هست«: مكومبر گفت
 «.بياريم

خوشايند نيست كه زن آدم شاهد يه .  بيرونخواد قضية اين شير از ذهنم پاك بشه بره دلم مي«: مكومبر گفت
 «.همچين چيزي باشه

داشته باشد خواه حضور  با خود گفت، چيزي كه خوشايند نيست نفس انجام اين كاره، خواه زن آدم حضور ويلسن
م  من كه ديگه از توش اومده«: اما گفت. مرتب حرفش را بزند كه آدم كاري را انجام بدهد بعد يا اين. نداشته باشد

 «.تموم شده ماجرا ديگه. زندگيش به اولين شير بر بخوره احتمال داره همين كارو بكنه هركس تو. بيرون
آتش كه فرانسيس زير پشه بند روي تخت سفري  اما آن شب بعد از شام و خوردن يك بطري ويسكي و سودا كنار

 بلكه. شد مام شده بود و نه داشت تمام ميداد ماجرا تمام نشده بود، نه ت مي دراز كشيده بود و به صداي شب گوش
كرد حضور داشت و او با  مي هايش به روشني خودنمايي دقيقا همان طور كه اتفاق افتاده بود و بعضي قسمت

ترس همچون گودالي سرد . كرد مبهم و غيرواقعي احساس مي و بيش از شرم ترسي. كرد درماندگي احساس شرم مي
و حاال ترس . زد مي  كه زماني جاي اعتماد به نفس او بود و اين موضوع حالش را به همانباشته بود و لزج خاليي را

 .همچنان وجود داشت
. بيدار شده بود و صداي غرش شير را از جايي در طول رودخانه شنيده بود از شب پيش شروع شده بود، از وقتي

باشد و وقتي فرانسيس در دل  ر بيرون چادرعميق كه در انتها حال ُخرُخر سرفه مانند را داشت كه گويي د غرشي
كسي . صداي نفس كشيدن آرام زنش را كه خوابيده بود شنيد. بود شب بيدار شده بود و صدا را شنيده بود ترسيده

المثل سوماليايي را شنيده  ضرب كه اين آن طور دراز كشيده بود بي را ببيند يا با او بترسد، و همان نبود كه ترس او
بيند؛ بار ديگر وقتي  بار وقتي كه جاي پاي او را مي يك: ترسد شير مي بار از گويد آدم شجاع هميشه سه يباشد كه م

سپس در مدتي كه زير چادر . شود مي رو بار وقتي با او روبه شنود؛ و يك براي اولين بار صداي غرش او را مي كه
دن صبحانه بودند، صداي غرش شير بلند شد و سرزدن آفتاب، مشغول خور خوري و در پرتو فانوس، پيش از ناهار

 .خيال كرد كه شير بيرون چادر است فرانسيس
 «.ش گوش بدين به صداي سرفه«: اش باال آورد و گفت رابرت ويلسن سرش را از روي ظرف ماهي و فنجان قهوه

 «.خيلي نزديكه»
 «.ست يك ونيم كيلومتري باال دست رودخونه»
 «شه ببينمش؟ مي»
 «.اندازيم نگاهي مي»
 «.رسه؟ صداش حال اينو داره كه توي چادرها باشه صداي غرشش تا اين فاصله مي»

. اميدوارم بشه شكارش كرد .كنه انقدر كه آدم تعجب مي. ره صداي غرشش از اين دورتر هم مي«: ويلسن گفت رابرت
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 «.ن و اطراف ديده هاشو اين دور گفتن كه يكي از اون بزرگ پادوها مي
 «اگه تو تيرس من قرار بگيره كجاش بزنم كه جلوشو گرفته باشم؟«: سيدمكومبر پر

 «.از پا درش بيارين. يه جا توي استخوونش بزنين. و اگه بتونين تو گردنش. ش تو شونه«: ويلسن گفت
 «.اميدوارم جاي درستي بزنم«: مكومبر گفت

مهم اولين . خوب نشونه بگيرين. ينكن چيزي كه هست عجله مي. كنين شما خوب شليك مي«: ويلسن به او گفت
 «.كنه يه كه به شير اصابت مي تيري

 «اي بايد باشه؟ از چه فاصله»
 «.كه خوب نزديك شده باشه تا كامال مطمئن بشين شليك نكنين مگه اين. شه گفت؛ بستگي داره نمي»

 «تر از صد متر باشه؟ كم«: مكومبر پرسيد
 .لسن به سرعت به او نگاه كردوي
تونو به خطر  بيش از اين جون .تر از اين فاصله شليك كنه آدم ممكنه مجبور بشه كم. يه  فاصلة درستيمتر صد»

 «.آن ممصاحب هم دارن مي. تونين بزنينش فاصله هر وقت بخواين مي تو اين. يه صد متر فاصلة خوبي. اندازين مي
 «ريم دنبال اون شير؟ مي. خير  به صبح«: زن گفت

 «تون چطوره؟ حاال حال. تونو رسيدين كه حساب صبحونههمين «: ويلسن گفت
 «.خيلي هيجان دارم. يه عالي«: زن گفت

 .رفت صداي غرش شير بلند شد بيرون كه مي. و بيرون رفت» .رم ببينم كارها مرتب باشه مي«: ويلسن گفت
 «.ديم ما به اين هياهو خاتمه مي. حيوون سمج هياهوكن«: ويلسن گفت

 «چي شده فرانسيس؟«:  پرسيدزن فرانسيس از او
 «.هيچي«: مكومبر گفت

 «چرا، يه چيزي شده، براي چي ناراحتي؟«: زن گفت
 «.چيزي نشده«: او گفت

 «حالت خوب نيست؟. بگو به من«: زن به او نگاه كرد
 «.آخه شب تا صبح ادامه داشته. كنه غرش اين آشغال ناراحتم مي«: او گفت

 «.من عاشق اين صدامچرا منو بيدار نكردي؟ «: زن گفت
 «.من بايد اين حيوون آشغالو بكشم«: مكومبر با درماندگي گفت

 «جا، غير از اينه؟ ي اين خب، تو براي همين كار اومده»
 «.كنه صداي اين بابا اعصاب منو داغون مي. ام اما من عصبي. چرا»
 «.خب پس، به قول ويلسن، بكشش تا غرشش خاتمه پيدا كنه»

 «.يه ظاهرا كه كار آسوني. چشم، عزيزم«: گفتفرانسيس مكومبر 
 «ترسي، هان؟ تو كه نمي»
 «.اما اين سرو وصداي شب تا صبح اعصاب برام نذاشته. ترسم البته كه نمي»

 «.دل تو دلم نيست اينو ببينم. مطمئنم. كشيش تو خيلي راحت مي«: زن گفت
 «.تو تموم كن تا شروع كنيم صبحونه»

 «.يه اي االن وقت مسخره. وشن نشدههنوز كه هوا ر«: زن گفت
ناگهان از اعماق گلو  خاست به گوش رسيد، صدا اش برمي در اين وقت صداي غرش شير كه از اعماق سينه درست
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اي سنگين و خرخري كه از  دره لرزاند و سرانجام با دهن مي شنيده شد، طنين صدا طوري اوج گرفت كه گويي هوا را
 . پيدا كردآمد پايان برمي اعماق سينه

 «.مثل اين كه همين جاست«: زن مكومبر گفت
 «.آد خدايا، از اين صدا بدم مي«: مكومبر گفت

 «.خيلي گيراست»
 «.!ترسناكه. گيرا»

 . سر رسيد505در اين وقت رابرت ويلسن، خندان، با تفنگ كوتاه، زشت، كاليبر بزرگ ترسناك مدل گيبس
غذا . چيزها همه توي ماشينه. يلد و اون تفنگ بزرگه رو دست گرفتهف بر شما اسپرينگ تفنگ. راه بيفتين«: گفت

 «ين؟ برداشته
 «.آره»

 «.م من آماده«: خانم مكومبر گفت
 «.شينن ممصاحب با من عقب مي. شما جلو بنشينين. بايد اين سرو صدا رو قطع كنيم«: ويلسن گفت

مكومبر خزانة . حركت كردند ها به باالدست ختماشين شدند، و در روشنايي خاكستري ابتداي صبح از وسط در سوار
به صرافت افتاد كه . است، كلنگدن را زد و ضامن را آزاد كرد هايش غالف فلزي تفنگش را باز كرد و ديد كه فشنگ

. اش كشيد سينه دست در جيبش كرد تا فشنگ بيرون بياورد، سپس دستش را روي جافشنگي جلو .لرزد دستش مي
هر . بدون در و قوطي مانند كنار زنش نشسته بود  ويلسن نگاه كرد كه در صندلي عقب اتومبيلسرش را برگرداند به

اين  معني. شينن ها دارن مي ببينين پرنده«: ويلسن به جلو خم شد و در گوشي گفت .دو هيجانزده و خندان بودند
 «.كار اينه كه آقا پيره شكارشو ول كرده

 .آيند خورند و به سنگيني پايين مي ديد كه چرخ مي ها را ميدر ساحل دوردست رود، مكومبر الشخور
چهار چشمي . بعدش بره بگيره بخوابه. جاها پيداش بشه  خوردن اين احتمال داره براي آب«: ويلسن به نجوا گفت

 «.مواظب باشين
شد، حركت  ميآن منتهي  سنگ جا، به بستر انباشته از تخته در كنار ساحل مرتفع جريان آب كه، در اين آهسته

رو بود كه حس كرد ويلسن  مكومبر در نخ ساحل روبه. خوردند مي الي درختان تنومند پيچ وتاب به كردند، و در ال مي
 .اتومبيل ايستاد .دستش را گرفت

 «.يه شير محشري. برين بيرون و حسابشو برسين. اون جلو، طرف راست. اونهاش«: نجوا را شنيد
. ها برگشته بود به طرف آن شد، سر بزرگش را باال گرفته بود و مابيش پهلويش ديده ميك. حاال شير را ديد مكومبر

اش، در  كرد، شير ظاهر تنومندي داشت و سايه اش را افشان مي تيره وزيد يال ها مي گاهي كه به طرف آن نسيم صبح
تن بشكه مانندش  زد و  ميهايش سنگين خاكستري صبحگاهي، روي برآمدگي ساحل افتاده بودند، شانه آن روشنايي

 .حجم نرمي داشت
 «ش چقدره؟ فاصله«: مكومبر تفنگش را باال برد و گفت

 «.ش شليك كنين برين بيرون به. تقريبا هفتاد و پنج متر»
 «جا نزنم؟ چرا از اين»

 كه تا شب. برين بيرون. شه شليك كرد از تو ماشين كه نمي«: گفت صداي ويلسن را شنيد كه از توي ماشين مي
 «.مونه جا نمي اون

همچنان ايستاده بود و با  شير. از در منحني كنار صندلي جلو قدم روي ركاب و سپس روي زمين گذاشت مكومبر



 - This is the.. Zoon! - 10 كتابهاي الكترونيكي زون
 

حال سايه و جسم حجيمي چون كرگدن را داشت نگاه  خونسردي و شكوهمندانه به اين شية كه در چشمانش
بترسد شية را  كه آن بي. داد پاييد و سر بزرگش را حركت مي ميرفت و او اين شية را  نمي بوي آدم به طرفش. كرد مي

پايين برود، در برابر چيزي كه جلو رويش قرار داشت  كه، به قصد آب خوردن از ساحل كرد، اما پيش از آن نگاه مي
پوشش  اندام آدمي را ديد كه از خودش جدا شد و او سر سنگينش را چرخاند و به طرف دچار تريد بود، طرح

توپر صد و چهل گرمي را احساس  6/30 رختان حركت كرد، در اين وقت صداي ترق به گوشش رسيد و ضربة گلولةد
شير سنگين با پاهايي كه از زمين . لزج سوزاني در شكمش خالي شد كرد كه به پهلوگاهش خورد و ناگهان مايع

الي درختان  خورد، از البه مي ته بود تلوتلواي كه در تنش نشس به حال يورتمه پيش رفت، از زخم گلوله شد كنده نمي
بعد باز صدا بلند شد و . صداي ترق هوا را شكافت و از كنارش گذشت هاي بلند و پناهگاه رفت و باز به طرف علف

آلود دهانش را انباشت،  كف گاهش خورد و آن را دراند احساس كرد، ناگهان خون گرم و همچنان كه به سينه ضربه را
ها خم شود، از نظر پنهان بماند و باعث شود كه آن شية  آن توانست در هاي بلندي تاخت كه مي ف علفو او به طر

 .بگيرد نزديك شود و او بتواند حمله كند و مردي را كه آن شية را گرفته است در چنگ ترق كن به او ترق
لرزد و  هايش مي دانست كه دست ميتنها . كرد نمي آمد احساس شير را درك مكومبر همچنان كه از ماشين پايين مي

 ها حكم چوب خشك را داشتند اما حركت آن. گرفت اختيار پاهايش با او نبود مي طور كه از ماشين فاصله همان
 .شير را نشانه گرفت و ماشه را كشيد هاي تفنگش را باال برد، فاصلة ميان سر و شانه. كرد ها را احساس مي ماهيچه

 وقت پي برد كه ضامن آن. شكند طوري كشيده بود كه خيال كرده بود انگشتش مي و ماشه رااتفاقي نيفتاد هر چند ا
منجمد ديگر جلو رفت، و شير كه حاال  را نكشيده و همان طور كه تفنگ را پايين آورد تا ضامن را بكشد، يك قدم

 كه مكومبر شليك كرد، برگشت و به حال يورتمه پيش رفت، و همچنان ،ديد شبح مرد را جدا از شبح ماشين مي
مكومبر باز شليك . همچنان پيش رفت داد كه گلوله به هدف نشسته؛ اما شير اي را شنيد كه خبر از آن مي ناله صداي

رفت فوراني از خاك به هوا پرتاب  طور كه به حال يورتمه پيش مي همان ،كرد و همه ديدند كه گلوله در جلو شير
گلوله را شنيدند و شير بر  ها همه صداي برخورد  كه هدف را پايين بگيرد و آنباز شليك كرد، يادش بود او. كرد

 .هاي بلند رساند كند كلنگدن را بزند خود را به علف سرعت خود افزود و پيش از آن مكومبر فرصت پيدا
پيرينگفيلد هايي كه اس دست ،لرزيند هايش مي كرد، دست خوردگي مي هم ايستاده بود و احساس دل به جا مكومبر آن

بر  كنار او همچنين دو تفنگ. رابرت ويلسن كنارش ايستاده بودند را، كه هنوز چاشني داشت، گرفته بودند، و زنش و
 .زدند بودند و به زبان واكامبايي حرف مي ايستاده

 «.دوبار زدمش. زدمش«: مكومبر گفت
برها  تفنگ» .شو  نزديك سر و صورتدل و بارشو هدف قرار دادين و يه جايي«: ويلسن بدون شوق و ذوق گفت

 .حاال ساكت بودند. ظاهري جدي داشتند
 «.كه بريم بفهميم، بايد يه كم صبر كنيم قبل از اون. شايد كشته باشينش«: ويلسن دنبال حرفش را گرفت

 «منظورت چيه؟»
 «.بذاريم حالش وخيم بشه بعد بريم باالي سرش»

 «.اوهوم«: مكومبر گفت
 «.يه، اما بد جايي افتاده شير حسابي«: گفتويلسن با خوشحالي 

 «چرا جاي بد؟»
 «.كه بريم باالي سرش شه مگه اين آخه ديده نمي»

 «.اوهوم«: مكومبر گفت
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 «.ريم يه نگاهي به رد خون بندازيم ما مي. مونن جا توي ماشين مي ممصاحب اين. راه بيفتيم«: ويلسن گفت
 .توانست حرف بزند دهانش خشك شده بود و نمي» .گرتهمين جا بمون، مار«: مكومبر به همسرش گفت

 «چرا؟«: زن پرسيد
 «.نظر ويلسنه»

 «.تونين بهتر ببينين جا حتي مي از اين. شما همين جا بمونين. ريم يه نگاهي بندازيم ما مي«: ويلسن گفت
 «.باشه»

 «.چشم، بوانا«: او سرتكان داد و گفت. ويلسن با زبان سواهيلي با راننده حرف زد
ها عبور  الي آن ها و البه سنگ ها از ساحل سراشيب پايين رفتند، از روي جريان آب گذشتند، از باالي تخته آن سپس

جا را گرفتند و پيش رفتند  گرفتند و خودشان را باال كشيدند و كنار آن رو را كردند، ريشة آويختة درختان ساحل روبه
كوتاه خون سياه شده ديده  هاي روي علف. كومبر يورتمه رفته بودجايي رسيدند كه شير هنگام شليك اول م تا به
جا تا پشت درختان ساحل رودخانه كشيده  ها از آن كردند و خون هاي علف به آن اشاره برها با ساقه شد و تفنگ مي

 .شده بود
 «چه كار كنيم؟«: مكومبر پرسيد

ذاريم حالش يه  مي. زياده اريم، شيب ساحل هم كهتونيم بي ماشينو كه نمي. شه كرد كار زيادي نمي«: گفت ويلسن
 «.اندازيم ش مي نگاهي به ريم پايين و يه تر بشه بعد من و شما مي كم وخيم

 «.چطوره علف آتش بزنيم«: مكومبر گفت
 «.خيلي سبزن»
 «شه چند نفر بفرستيم اونو رم بدن؟ مي»

دونيم كه  ما مي. يه آدمكشي اما اين كار حاصلش. شه البته كه مي«: آميز به او انداخت و گفت نگاهي تحسين ويلسن
اما شير زخمي حمله  -كنه از سر و صدا فرار كنه اون سعي مي- شه رم داد شير زخم نخورده رو مي. يه شير زخمي

كنه كه از  پناهگاه جا مي خودشو طوري توي. دراز به دراز افتاده باشه كه تونه شيرو ببينه مگه اين نمي آدم. كنه مي
 «.يكي ممكنه لت و پار بشه. اي بكشونيم صحنه نبايد پادوها رو به همچين. آد خرگوش بر نمي

 «برها چي؟ تفنگ»
 «.كه خيلي راضي نيستن با اين. ن آخه، براي اين كار امضا داده. شونه وظيفه. آن ها با ما مي اون»

 . اما از دهانش پريده بودخواست اين حرف را بزند نمي» .جا خوام بيام اون من نمي«: مكومبر گفت
 «.اي نيست خواد اما چاره من هم دلم نمي«: ويلسن با خنده گفت

 .لرزد و رنگش پريده سپس فكري به خاطرش رسيد، نگاهي به مكومبر انداخت و ناگهان او را ديد كه مي
 همينه كه قيمت من براي. م راستش اين منم كه براي اين كار اجير شده. البته شما مجبور نيستين بياين«: گفت

 «.انقدر زياده
 «ري؟ چرا ولش نكنيم همون جا بمونه؟ خواي بگي خودت تنها مي  مي»

كرد، همين قدر  فكر نمي اش شير و مشكلي بود كه به وجود آورده بود به ويلسن ويلسن كه نگراني عمده رابرت
 يك هتل دري عوضي را باز كرده و با چيز صرافت افتاد كه در اي وحشتزده است، ناگهان به دانست كه تا اندازه مي
 .شده رو آوري روبه شرم

 «منظورتون چيه؟»
 «گم چرا ولش نكنيم همون جا بمونه؟ مي»
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 «خواين بگين وانمود كنيم كه تير نخورده؟ مي»
 «.نه، كاري به كارش نداشته باشيم»
 «.كار درستي نيست»
 «چرا درست نيست؟»
 «.ثانيا ممكنه به تور يكي ديگه بخوره. كشه مياوال، به طور يقين اون داره درد »
 «.كه اين طور»
 «.لزومي نداره شما كاري به كارش داشته باشين»

 «.دوني ترسم، خودت كه مي خواد، چيزي كه هست من مي دلم مي«: مكومبر گفت
اشين، يه كم به پشت سر من ب شما. كنه كنگوني رد شيرو دنبال مي. رم وقتي راه بيفتيم من جلو مي«: گفت ويلسن

نگران چيزي . كنيم ش بيفته هر دو شليك مي مون به چشم اگه. شو بشنويم احتمال داره صداي غرش. طرف پهلو
چرا راه . بهتره طور خيلي يعني اين. راستش، شايد صالح در اين باشه كه شما نيايين. دارم من هواتونو. نباشين

 «نم؟افتين برين پيش ممصاحب تا من كارو تموم ك نمي
 «.خوام بيام نه، مي»

 «.اين وظيفة منه ديگه. خواد نيايين تون نمي باشه، اما اگه دل«: ويلسن گفت
 «.خوام بيام مي«: مكومبر گفت

 .زير درختي نشستند و سيگار كشيدند
 «شيم شما برين با ممصاحب حرف بزنين؟ خواين تا وقتي ما منتظر مي مي«: ويلسن پرسيد

 «.نه»
 «.گم نگران نباشه ش مي دم بهگر پس من بر مي»

شكمش احساس خال  كرد، دهانش خشك شده بود، توي جا نشست، زير بازوانش عرق مي آن» .باشه«: گفت مكومبر
خبر نداشت . گفت برود بدون او كار شير را تمام كند مي خواست اين شهامت را داشت كه به ويلسن كرد، دلش مي مي

نشسته بود  همان طور كه. ه او را با آن حالي كه داشته پيش زنش فرستادهعصباني است ك كه ويلسن از اين نظر
 «.ايم راه بيفتين ش داداه ديگه وقت به كنم فكر مي. بگيرينش. تونو آوردم تفنگ بزگ«: ويلسن برگشت، گفت

 :مكومبر تفنگ بزرگ را گرفت و ويلسن گفت
سپس به زبان » .انجام بدين گم دقيقا هر كاري ميمتري طرف راستم، راه بيايين و  سر من، به فاصلة پنج پشت»

 .كردند انگيز نگاه مي صحنة غم بري حرف زد كه به آن سواهيلي با دو نفر تفنگ
 «.بريم«: گفت

بود، حرف زد  اي به كمربندش بسته بر مسن، كه قمقه ويلسن با تفنگ» تونم بخورم؟ آب مي يه قلپ«: مكومبر پرسيد
پيچاند و باز كرد و به دست مكومبر داد، مكومبر  كرد، قمقمه را بيرون آورد، درِ آن راو او سگك كمربندش را باز 
 افتاد كه چقدر سنگين است و جلد نمدي آن توي دست چقدر كهنه و پشمالو به نظر قمقمه را گرفت و به صرافت

 درختان نوك صاف پشت رويش، با آن هاي بلند پيش قمقمه را كه باال برد از آن بخورد، چشمش به علف. رسد مي
بر انداخت و  نگاهي به تفنگ. داشت ها توي باد به آرامي موج بر مي و علف وزيد ها مي نسيمي به طرف آن. ها، افتاد آن
 .لرزد را نيز ديد كه از ترس به خود مي او

تنها  ب رفته بود وهايش به عق گوش. ها، روي زمين دراز كشيده بود الي علف البه ،ها شير بزرگ چهل متر جلو آن سي
همين كه به پناهگاهش . دار او بود كاكل شد پيچ و تاب خوردن خفيف دم دراز، سياه و حركتي كه از او ديده مي
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 ها دچار سستي شده حالش كرده بود و از زخم شش پرش وارد شده بي كه به شكم رسيده بود از پا افتاده بود، زخمي
پهلوگاهش مرطوب و داغ بود و روي  .كرد آلود رقيقي دهانش را پر مي ز كفكشيد مايع قرم بود و هر بار كه نفس مي
اش درست كرده بودند مگس نشسته بود و چشمان  اي زرد مايل به قهوه هاي توپر در پهلوي حفرة كوچكي كه گلوله

همراه نفس زدند كه  مي كردند و تنها وقتي پلك كه از نفرت تنگ شده بود، يكراست به جلو نگاه مي ،زرد درشتش
تمام وجودش، درد، ناراحتي، . برد سوختة نرم فرو مي هايش را در خاك آمد و چنگال كشيدن درد به سراغش مي

شنيد  مي ها را صداي آدم. شد تا به حمله دست بزند جا متمركز مي ماندة تنش همه در يك نفرت و تمام نيروي باقي
ها  ها پا به علف شد تا همين آدم آماده مي كرد و ا جمع ميكشيد، تمام نيرويش ر زنند و انتظار مي كه حرف مي

ها به  آن شان را شنيد دمش را سيخ كرد و به باال و پايين تا داد و همين كه صداي همين كه. گذارند حمله كند مي
 .اي سر داد و حمله كرد ها رسيدند غرش خفه حاشية علف

ها را  ترين حركت، علف كوچك كرد، ويلسن به دنبال ل ميبر مسن، پيشاپيش همه رد خون را دنبا تفنگ ،كنگوني
داد، مكومبر كه چخماق تفنگ را  كرد و گوش مي به جلو نگاه مي بر دوم پاييد، تفنگ بزرگش آماده بود، تفنگ مي

راهش را سد كرده بود  ها شده بودند كه مكومبر غرش خفه را كه خون كنار ويلسن بود، تازه وارد علف كشيده بود در
ناگهان به صرافت افتاد كه پا به فرار گذاشته؛ با تمام وجود  .ها را ديد الي علف خش البه شنيد، و يورش توام با خش

 .رود ها به شتاب طرف رودخانه مي وحشتزده در بيرون علف ،دود مي
رداند شير را كه برگ و سر! صداي تفنگ بزرگ ويلسن را شنيد و باز صداي تتق ديگري بلند شد. شنيد صداي تتق را

خزيد و  هاي بلند به طرف ويلسن مي بود، در حاشية علف ديد، با سر و رويي وحشتناك، كه ظاهرا نيمي از سرش رفته
 گيري چهره در كش و قوس كشيدن كلنگدن تفنگ زشت كوتاهش بود و سپس به دقت هدف در آن حال مرد سرخ

خزيد، در هم فشرده و عظيم،  شير كه مي تنومند سنگين و زردكرد و صداي تتق ديگري از دهانة لوله بلند شد، اندام 
لغزيد، در هم فشرده و عظيم، با سر از هم پاشيده همچنان به پيش  مي با سر از هم پاشيده و همچنان به پيش

به ايستاده بود و تفنگ پر را  دوان از رويش گذشته بود درختي كه دوان و مكومبر، تك و تنها در محوطة بي لغزيد مي
 ،كردند سياهپوست و مرد سفيد پوست برگشته بودند و با تحقير نگاهش مي دست گرفته بود و در آن حال كه دو مرد

 :ويلسن به او نگاه كرد و گفت به طرف ويلسن آمد، قد بلندش تجسم شرم بود و. دانست كه شير مرده است مي
 «خواين عكس بگيرين؟ مي»

 «.نه«: او گفت
 :سپس ويلسن گفت. برسند اين تنها حرفي بود كه كسي به زبان آوردتا وقتي به اتومبيل 

 «.جا توي سايه بايستيم ما بهتره اين. كنن شو مي پادوها پوست. نظيري بود شير بي»
كنار همسرش روي صندلي عقب  مكومبر به او نگاه نكرده بود و او نيز به همسرش نگاه نكرده بود و مكومبر همسر

كه به او نگاه كند  آن مكومبر يك بار دستش را جلو برده بود و بي .وي صندلي جلو نشسته بودنشسته بود و ويلسن ر
كرد  رودخانه به جايي نگاه مي او كه از آن طرف. گرفته بود و او دستش را از دست او بيرون كشيده بود دست زنش را

جا نشسته بودند  همان طور كه آن. ديدهديد كه زنش همه چيز را  مي كندند برها داشتند پوست شير را مي كه تفنگ
روي صندلي كوتاه به طرف  ويلسن برگشته بود و او از. را جلو برده بود و روي شانة ويلسن گذاشته بود زنش دستش

 .كرده بود هاي او نزديك هايش را به لب جلو خم شده بود و لب
 «!اي عجب«: ويلسن رنگش از رنگ پختة طبيعي قرمزتر شد و گفت

 «.آقاي رابرت ويلسن خوشگل سرخ چهره. آقاي رابرت ويلسن«: تزن گف
بود نگاه كرد، شير حاال  سپس باز كنار مكومبر نشست و از آن طرف رودخانه به جايي كه شير دراز كشيده زن
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دست آخر . زد اش سفيد مي شد، شكم بادكرده هايش ديده مي زردپي هايش سفيد بود و هايش رو به باال، ماهيچه دست
سوار شدن آن را لوله  مرطوب و سنگين بود، آوردند و با آن از عقب ماشين باال رفتند، و پيش از وستش را، كهپ

 .نرسيدند كسي چيزي نگفت و تا وقتي به چادرها. كردند و ماشين به راه افتاد
، 505ر نكردني فشنگ كه يورش بياورد و نيز وقتي ضربة باو از آن دانست شير پيش مكومبر نمي. اين بود داستان شير

دانست وقتي ضربة  نمي رسيده به دهانش خورده، چه حالي داشته و نيز دهانة تفنگي كه به دو تِن مي با آن شتاب
اي كه او را به  پيش رفتن واداشته و به سوي شية خردكننده شكافندة دوم كفل او را داغان كرده چه چيزي او را به

شير «گفتن  دانست و نظرش را با ويلسن در اين باره چيزي مي. پيش آمدهخيز  صورت سينه نابودي كشانده، به
. دربارة آنچه پيش آمده بود چه احساسي داشت دانست كه ويلسن مكومبر نمي. بر زبان آورده بود» نظيريه بي

 .اش با او شكرآب شده بود چه احساسي داشت ميانه كه دانست زنش، جز آن نمي
شد  پولدارتر هم مي مرد خيلي پولدار بود و. قدرها طولي نكشيده بود كرآب شده بود اما آنش قبال هم ميانة زنش با او

راستي  هاي اندكي بود كه مرد راستي از چيزه اين موضوع يكي. كند گاه رهايش نمي دانست كه زن هيچ و مي
دربارة  -مربوط به اوايل بودواين موضوع -دانست  طور كه دربارة موتورسيكلت مي همان ،دانست اين را مي. دانست مي

ماهي آزاد، شكار در دريا، دربارة مسائل جنسي  ،آال دانست، دربارة شكار مرغابي، دربارة ماهيگيري، قزل اتومبيل مي
دنيايش  تر چيزهايي كه به دربارة دو دستي چسبيدن به ثروت، دربارة بيش -به كنار ها اسب-ها، دربارة سگ  كتاب

زنش بسيار زيبا بود و در افريقا هم . دانست مي ها همه را كرد، اين كه تركش نمي زنش و اينبستگي داشت و دربارة 
بگردد و زن اين را  قدر زيبا نبود تا بتواند او را ترك كند و دنبال فرد بهتري شان آن زادگاه بسيار زيبا بود، اما در

اگر مرد رفتارش با . دانست  بود و مرد اين را ميدست داده زن فرصت ترك او را از. دانست دانست و او اين را مي مي
بگيرد؛ اما زن مرد را به  شد كه نكند مرد زن ديگري بگيرد، زن زيبايي رفته نگران مي احتماال او رفته ها بهتر بود زن

مرد هميشه گذشت زيادي از خود نشان داده بود و اين نكته  ،از اين گذشته. شناخت و جاي نگراني نبود خوبي مي
 .آمد او نبود بهترين صفت او به حساب مي ترين صفت اگر شوم

 افتد اما ها مي گاه بر سر زبان ها گه هايي كه شايعة جدايي آن يكي از زوج ،روي هم رفته زوج خوشبختي بودند
ها كه  بود، براي ماجراي عاشقانة آن نويس صفحة اجتماعي روزنامه نوشته مقاله و آن طور كه . آيد وقت پيش نمي هيچ

هاي جايي كه به افريقاي تيره مشهور بود، چيزي بيش از  سفر به شكارگاه ،هميشگي و بسيار مورد رشك ديگران بود
بوفالو، يا فيلي به نام تمپو و نيز در  ها را در حال تعقيب شيري به نام سيمبا، يا جويي از سينماها آن حادثه چاشني

 بار در ها سه نويس گزارش كرده بود كه آن همين مقاله. ي نشان دادندطبيع آوري نمونه براي موزة تاريخ حال جمع
شان  آخر پاية روابط. آمدند در مي ها هميشه از خجالت هم آن. اند و اين حرف راست بود آستانة كامياب شدن بوده

 ر نظر مارگرتزد و مكومبر د زيبا بود كه فكر طالق دادن او به سرش نمي قدر مارگرت براي مكومبر آن. محكم بود
 .وقت حاضر به ترك او نبود قدر پولدار بود كه هيچ آن

خوابيده بود، بيدار  كه از فكر شير بيرون آمده بود و كمي بود و فرانسيس مكومبر، بعد از آن حاال ساعت سه صبح
آلود باالي سرش  خواب ديده بود كه شير با آن سر و چهرة خون شده بود و باز خوابيده بود، از خواب پريده بود، چون

رسيده بود كه زنش روي  زد گوش داده بود و به اين نتيجه ترسيده بود، و همان طور كه قلبش به شدت مي ايستاده و
 .بيدار دراز كشيه بود ،دو ساعتي، با اين فكر. تخت سفري ديگر چادر نخوابيده

 .خواب خزيد بند را بلند كرد و آرام توي تخت باالخره زنش توي چادر آمد، ميلة پشه
 «ي؟ كجا بوده«: مكومبر توي تاريكي پرسيد

 «سالم، بيداري؟«: زن گفت
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 «ي؟ گم كجا بوده مي»
 «.رفته بودم بيرون يه كم هوا بخورم»
 «.تو گفتي من هم باور كردم»
 «خواي بگي، عزيزم؟ چي مي»
 «ي؟ گم كجا بوده مي»
 «.رفته بودم بيرون هوا بخورم»
 «گي لگوري؟ شو نميشه، چرا خود اين اسم تازه»
 «.پس از من داشته باش تو هم بزدلي»

 «حاال چه كار كنم؟. باشه«: مرد گفت
 «.آد كنم حرف نزن، عزيزم، چون خيلي خوابم مي فقط خواهش مي. جا كه به من مربوطه، هيچي تا اون»
 «.پذيرم كني من هركاري را مي تو خيال مي»
 «.پذيري، جونم دونم كه مي مي»
 «.يرمپذ خير نمي»
 «.آد خيلي خوابم مي. كنم، عزيزم، حرف نزنيم خواهش مي»
 «.قول دادي ديگه پيش نياد. قرار نبود از اين كارها داشته باشيم»

 «.خب، حاال كه پيش اومده«: زن با لحن گيرايي گفت
 «.قول دادي. كشي گفتي اگه اين سفر سر بگيره ديگه دورشو خط مي»
 «.ش حرف بزنيم لزومي هم نداره درباره. اما سفرمون ديروز خراب شد. م هم بايستمخيال داشتم سر قول. آره عزيزم»
 «گم؟ كني، درست مي وقتي يه چيز حسابي به تورت بخوره خيلي صبر نمي»
 «.آد، عزيزم خيلي خوابم مي. كنم ديگه حرف نزنيم خواهش مي»
 «.زنم حرف مي»
 .و خوابيد ».خوام بخوابم پس كاري با من نداشته باش، چون مي»

مكومبر به صرافت افتاد كه از  صرف صبحانه، پيش از طلوع آفتاب هر سه نفر سر ميز نشسته بودند و فرانسيس موقع
 .اند رابرت ويلسن در راس قرار دارد كرده مي ميان تمام مرداني كه نفرت او را جلب

 «خوب خوابيدين؟«: اش گفت كرد با صداي گرفته ويلسن كه پيپش را پر مي
 «تو چطور؟»

 «.عالي«: شكارچي سفيد پوست گفت
 .شرم مكومبر پيش خود گفت، اي حرامزاده، اي حرامزادة بي

خود گفت، با پاي خودش آمده  كرد، پيش ها نگاه مي روح خود به هر دو نفر آن حالت و بي كه با چشمان بي ويلسن
هاي گچي  كند من از آن قديس يال ميگيرد؟ نكند خ نمي خواهم ببينم چرا جلو زنش را مي. مرا بيدار كرده

 .تقصير خودش است. را بگيرد ام؟ برود جلو زنش مسخره
 «كنين بوفالو به تورمون بخوره؟ فكر مي«: مارگرت كه يك بشقاب زردآلو را كنار ميزد، پرسيد

 .و به او لبخند زد» .مونين چرا توي چادر نمي. احتمال داره«: ويلسن گفت
 «.مونم م بدن نمي يا رو بهاگه دن«: زن به او گفت

 «ديدن توي چادر بمونن؟ چرا به خانم دستور نمي«: ويلسن به مكومبر گفت
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 «.تو دستور بده«: مكومبر به سردي گفت
نه مزخرف بگي، «: وقت رو به مكومبر و با لحن گيرايي گفت آن» كنم نه دستور بدين، خواهش مي«: مارگرت گفت

 «.فرانسيس
 «ه بيفتيم؟حاضري را«:مكومبر گفت

 «خواين ممصاحب هم بياد؟ مي. هر وقت بخواين«: ويلسن به او گفت
 «.كنه بخوام يا نخوام كه فرقي نمي»

خوب، . كشد جاها مي اين پس موضوع دارد به. ويلسن پيش خود گفت، به درك، به درك، به درك اسفل رابرت
 .كشد، بكشد جاها مي موضوع دارد به اين

 «.كنه فرقي نمي«: گفت
خواد با خانم توي چادر بموني و بذاري من برم اون بوفالو رو شكار  تو خودت مطمئني دلت نمي«: كومبر پرسيدم

 «كنم؟
 «.زدم ابدا، اگه هم جاي شما بودم حرف مفت نمي«: ويلسن گفت

 «.من تنفر دارم. نمز من حرف مفت نمي»
 «.تنفر كلمة خوبي نيست»

 «.ل حرف بزنكنم معقو فرانسيس، خواهش مي«: زنش گفت
 «ي؟ زنم، تا حاال غذايي به اين گندي خورده من خيلي هم معقول حرف مي«: مكومبر گفت

 «غذا عيبي داره؟«: ويلسن آرام پرسيد
 «.دست كمي از بقية چيزها نداره»

رسه يه كم  جا به ميز مي پادويي كه اين. ني كوچولو خوام به خودتون مسلط بشين، ني مي«: ويلسن آرام گفت
 «.ليسي بلدهانگ
 «.بره گم بشه»

اي به  زبان سواهيلي چند كلمه شد به زد و قدم زنان دور مي طور كه به پيپش پك مي از جا بلند شد و همان ويلسن
مكومبر به . مكومبر و همسرش پشت ميز نشسته بودند. بود، بر زبان آورد برها، كه به انتظار او ايستاده يكي از تفنگ

 .ده بوداش خيره ش قهوه فنجان
 «.رم كنم مي شنگه راه بندازي ولت مي اگه الم«: مارگرت آرام گفت

 «.ري نه، تو نمي»
 «.امتحان كن ببين»
 «.كني تو منو ول نمي»

 «.كنم و تو هم رفتارت درست باشه نه، ولت نمي«: زن گفت
 «.رفتارم درست باشه؟ اين چه جور حرف زدنه؟ رفتارت درست باشه»
 «.شهرفتارت درست با. آره»
 «كني رفتارت درست باشه؟ تو چرا سعي نمي»
 «.خيلي وقته. م خيلي وقته سعي كرده»

 «.شو ندارم تحمل ديدن ريخت. خوره قرمز به هم مي من حالم از اون خوك صورت«: مكومبر گفت
 «.يه اون خيلي هم آدم نازنيني»
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غذاخوري توقف كرد و راننده   جلو چادردر همين وقت ماشين از راه رسيد و» خفه شو«: كمابيش داد كشيد مكومبر
 .اند جا پشت ميز نشسته و زن و شوهر را ديد كه آن ويلسن پيدايش شد. بر پياده شدند و دو نفر تفنگ

 «آيين؟ شكار مي«: پرسيد
 «.آره، آره«: شد گفت مكومبر كه بلند مي

 «.تو ماشين سرده. بهتره يه چيز پشمي بيارين«: ويلسن گفت
 «.آرم مو مي من كُتِ چرمي«: مارگرت گفت

فرانسيس و همسرش  او و راننده رفتند و روي صندلي جلو نشستند و» .پيشخدمت آورده«: به او گفت ويلسن
 .كه حرف بزنند روي صندلي عقب جا گرفتند آن بي

 هم تو ها خودمانيم زن. پوك يك بار به سرش نزند مخ مرا از پشت داغان كند ويلسن پيش خود گفت، اين احمق كله
 .شكارگاه فقط دردسرند

وقت از ساحل  بگذرد، آن كرد تا از يك جاي رود كه سنگي بود در روشنايي روز از سرعت خود كم مي ماشين
دستور داده بود با بيل راهي درست كنند تا به محوطة پارك  سراشيب باال رفتند، از جايي كه روز گذشته ويلسن

 .آن برسدپست و بلند دوردست  مانند پر درخت و
ها و  الي علف ها از البه طور كه چرخ جا نشسته بود و همان شبنم همه. ويلسن پيش خود گفت، صبح خوبي است

شاه پسند و او  هاي رسيد، عطري همچون عطر گل هاي له شده به مشامش مي گذشتند عطر برگ مي هاي كوتاه بوته
الي مه  را و منظرة تنة درختاني را كه در البه ه شدههاي ل ها را دوست داشت، بوي سرخس اين بوي صبحگاهي شبنم

عقب  او حاال دو نفري را كه در صندلي. گذشت از دل آن محوطة بكر و پارك مانند مي زد و ماشين صبگاهي سياه مي
ة بوفالوهايي كه او به دنبالشان بود روزها در محوط .ها بود نشسته بودند از ذهن بيرون كرده بود و در فكر بوفالو

آمدند و اگر آدم  مي ها در محوطة باز به چرا داشتند كه جايي براي شليك كردن نبود اما شب ماندابِ پر درختي قرار
ها دسترسي پيدا  درخت به آن خوبي بود تا در آن جاي بي گرفت فرصت ها و مانداب قرار مي سوار بر ماشين ميان آن

خواست در كنار  نمي اصوال دلش. نار مكومبر بوفالو شكار كنددر آن پناهگاه پر درخت در ك خواست دلش نمي. كند
اي بود و در زندگي خود با شكارچياني كمياب  شكارچي حرفه اما او. مكومبر نه بوفالو و نه هيچ چيز ديگري شكار كند

كه شكار درمانده  ماند و مرد كردند ديگر فكر شكار كرگدن مي اگر امروز بوفالو شكار مي. بود به شكار پرداخته
او ديگر با زن كاري نخواهد داشت و مرد از سر . كرد مي خطرناك را پشت سر گذاشته بود احتماال وضع بهتري پيدا

سر  آمد مكومبر ماجراهاي زيادي از اين دست را پشت طور كه از ظاهر كارها بر مي آن. موضوع خواهد گذشت
به هر حال، همة تقصيرها به گردن . كرده  حتما راهي پيداها قطعا براي پشت سر گذاشتن آن. بيچارة بدبخت. گذاشته

 .خودش بود
هاي  غنيمت برد تا براي رفت يك تخت سفري دو نفره با خود مي سفرهايي كه به قصد شكار مي او، رابرت ويلسن، در
ورهاي مشتريان ورزش دوست، هميشگي و اهل كش ،او براي مشتريان مشخصي شكار كرده بود. احتمالي داشته باشد

 شدند احساس غبن شان در اين تختخواب با شكارچي سفيدپوست شريك نمي هاي زن گوناگون، مشترياني كه چنانچه
اما هر چه . ها خوشش آمده بود  از بعضي از آن كرد؛ هرچند ها ياد مي اما وقتي از او دور بودند با تحقير از آن. كردند مي

 .ها معيارهاي او بودند ها بود معيارهاي آن  وقتي در استخدام آنآورد و تا مي ها در بود نان خود را از آن
بايست  ها يا مي داشت و آن در مورد شكار معيارهاي خودش را. ها معيارهاي او بودند جز در تيراندازي آن معيارهاي

ها همه به   آندانست كه اين را هم مي. كردند شكار انتخاب مي گذاشتند يا ديگري را براي معيارها گردن مي به آن
بخورد كه از قماش  توانست قسم مي. با وجود اين مكومبر از قماش ديگري بود. احترامش را داشتند همين خاطر
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دور و . ها را از ذهن بيرون كرد وقت آن آن. اوهوم، زن .بله، زن او. خوب، زن او بود ديگر. و اما زنش. ديگري است
تر و  زد، معصوم مي تر امروز جوان. مارگرت به او لبخند زد.  نشسته بودمكومبر عبوس و عصبي .اطرافش را نگاه كرد

شب پيش . داند گذرد كسي نمي كه در دلش چه مي اين ،ويلسن پيش خود گفت. قدرها خوشگل نبود تر، اما آن شاداب
 .همين نظر تماشاي او خوشايند بود زياد حرف نزده بود و از

 ها ادامه داد، سپس وارد فضاي باز و پرعلف و الي درخت به راهش در البه  وماشين از سر بااليي ماليمي باال رفت
رفت، ويلسن به دقت  آهسته پيش مي ،طور كه در ساية درختان حاشية زمينِ باز چمنزارمانندي شد و راننده همان

اش فضاي باز را  يآن وقت ماشين را نگه داشت و با دوربين صحراي. داشت ها زير نظر سوي چمنزار را تا دوردست آن
افتاد، راننده از سوراخ گرازهاي وحشي  سپس به راننده اشاره كرد كه راه بيفتد و ماشين آهسته به راه. جويي كرد پي

 سپس ويلسن كه آن سوي فضاي باز را نگاه. زد رسيد دور مي ها كه مي مورچه هاي گلي كرد و به خانه پرهيز مي
 :گفتكرد ناگهان رويش را برگرداند و  مي
 «.نگاه كنين، اوناهاشن»
پريد و ويلسن با زبان سواهيلي با راننده  كرد و ماشين باال مكومبر در آن حال كه به جايي كه او اشاره كرد نگاه مي و

 هاي سياه اي شكل و قطار مانند، چون تانك سيساه را ديد كه كمابيش استوانه كرد، سه حيوان بزرگ و صحبت مي
هاي شق و رق پيش  رق و بدن هاي شق و ها با آن گردن آن. رفتند ار وسيع، به تاخت ميبزرگ، در حاشية چمنز

همچنان كه چهارنعل . ديد ك هرو به باال قد كشيده بودند را مي شان هاي سياه و گستردة سرهاي تاختند و او شاخ مي
 .حركت بود شان بي سرهاي پيش آمده تاختند مي

 «.شون زنيم كه به مانداب برسن مي قبل از اون .سه تا بوفالوي پيرن«: ويلسن گفت
كرد بوفالوها  مكومبر نگاه مي رفت و همان طور كه از روي چمنزار باز با سرعت ساعتي هفتاد كيلومتر پيش مي ماشين

مو و شق و رق بوفالويي را ديد كه گردنش جزئي از  خاكستري، بي ه او ظاهر شدند تا آن تر مي پيوسته بزرگ
خود از هم فاصله  تر از ديگران، كه با آن خيزهاي مداوم زد و كمي عقب هاي سياهش برق مي و شاخ بودهايش  شانه
تر شدند  ها نزديك آن. تكان خورد جست زده باشد، تكان گرفتند، به تاخت؛ و سپس، ماشين كه گويي از روي جاده مي

كرد، و برآمدگي  مي فلِ كمابيش مودارش به پازد ديد، و گرد و خاكي را كه ك را كه جست مي و او تن حجيم بوفالو
از تو ماشين شليك «: باال آورد كه ناگهان ويلسن فرياد زد گستردة شاخش را و پوزة برآمده و پهنش را و تفنگش را

كشيده شد و توقف  در آن حال كه روي ترمزها فشار آمد و ماشين ليز خورد به پهلو روي زمين و» .كنن، ابله نمي
كه او پاهايش به زمين، كه همچنان به سرعت عقب  ن از يك طرف و او از طرف ديگر پياده شدند و همينكرد، ويلس

كرد، و سپس  ديگر ترسي در وجودش نبود و تنها نسبت به ويلسن احساس نرت مي ،رفت، رسيد سكندري خورد مي
شد، و همچنان كه او  او محو مي ر تنشنيد كه د ها را مي كرد، صداي گلوله شد شليك كمي طرف بوفالو كه دور مي به

ها را به طرف شانه شليك كند، و  باالخره به يادش آمد كه گلوله كرد و شد تفنگش ر اخالي مي پيوسته دور مي
زانو زده بود و سر بزرگش را  .رفت تا آن را پر كند، بوفالو را ديد كه افتاده است با تفنگش كلنجار مي طور كه همان

رفتند به طرف بوفالوي جلويي نشانه رفت  ديد كه همچنان به تاخت مي همين كه دو بوفالوي ديگر راداد، و  تكان مي
بلند شد و بوفالوي  باز شليك كرد و تيرش خطا رفت و وقتي ويلسن شليك كرد صداي تتق. او خورد و تيرش به

 .پيشتاز را ديد كه با پوزه به زمين غلتيد
 «.ليك كنينش. اون يكي رو بزنين«: ويلسن گفت

خاك بلند شد، و تير ويلسن به  رفت و تير او به خطا رفت و گرد و بوفالو ديگر با همان شتاب پيوسته پيش مي اما
و دست او را چنگ » !راه بيفتين، خيلي دور شده«: ويلسن داد كشيد خطا رفت و ابري از گرد و خاك به هوا رفت و
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زمين ناصاف به اين سو و  ن در دو طرف ماشين آويزان بودند و وبرفرازتوي ماشين بودند، مكومبر و ويلس زد و هر دو
مداوم بوفالوي جهنده، با آن گردن سنگين، كه به خط مستقيم  خوردند، و به تاخت تكان مي شدند و تمان آن سو مي
 .شدند نزديك كي ،رفت پيش مي

كشيد، بعد  انداخت، كلنگدن را مي  زمين ميها را روي پوكه ،كرد ها پشت سرش بودند و مكومبر تفنگش را پر مي آن
. طرف پاها متمايل شد كرد، سپس كشيده شد و به پيش و پس نوسان پيدا كرد و سرو تنة مكومبر به مي آن را آزاد

جلو، رو به كفل سياهِ گردِ تازنده، نشانه گرفت و شليك كرد،  شد به جا كه مي وقت كشو تفنگ را جلو برد و تا آن آن
تاثيري كه قابل ديدن باشد  ،خوردند ها، كه همه به هدف مي شليك كرد، بار ديگر، و بار ديگر، و گلوله فت ونشانه گر

مكومبر ه دقت . تلو خورد او را كر كرد، و او بوفالو را ديد كه تلو سپس ويلسن شليك كرد، غرش آن. بر بوفالو نداشتند
 .دگرفت و باز شليك كرد، و بوفالو به زانو درآم نشانه

 «.اين هم سومي. بسيارخوب، آفرين«: ويلسن گفت
 .شناخت مكومبر سر از پا نمي

 «تو چند بار شليك كردي؟«: پرسيد
من كمك كردم كلكل دو تاي  .اون كه از همه بزرگتر بود. بوفالوي اولي رو شما كشتين. فقط سه بار«: گفت ويلسن

خوب به . من فقط يه كم دستكاري كردم. رسيدينحسابشونو  شما. ترسيدم برن پناه بگيرن. ديگر را بكنين
 «.شون شليك كردين طرف

 «.خوام گيالسي بزنم مي. بريم تو ماشين«: مكومبر گفت
آيند، با  و همين كه ديد به طرفش مي بوفالو به زانو افتاده بود» .اول بايد كلك اون بوفالو رو كند«: به او گفت ويلسن

 .چشمي خيره نعره كشيد وغيظ سر تكان داد و با خشمي غرنده 
يه كم فاصله بگيرين و به گردنش، درست پشت گوشش، شليك . مواظب باشين از جا بلند نشه«: ويلسن گفت

 «.كنين
. نشانه گرفت و شليك كرد ،خورد و از زور خشم متورم شده بود به دقت وسط گردن عظيمي را كه تكان مي مكومبر

 .با برخاستن صداي تير سر به جلو افتاد
 «!اَن چقدر وحشتناك. به نخاعش خورد. كارش ساخته شد«: ويلسن گفت
 .گاه تا اين حد احساس شادي نكرده بود در عمرش هيچ» .بريم گيالسي بزنيم«: مكومبر گفت

 «!چه شكاري. شيرين كاشتي، عزيزم«: به مكومبر گفت. اي رنگ پريده نشسته بود زن مكومبر توي ماشين با چهره
 «خشن بود؟«: ويلسن پرسيد

 «.تو عمرم انقدر نترسيده بودم. ترسناك بود»
 «.گيالسي بزنيم«: مكومبر گفت

او . وقتي خورد اندكي لرزيد زن ويسكي سك را از فالسك نوشيد و» .با كمال ميل، بدين به ممصاحب«: گفت ويلسن
 .فالسك را به دست مكومبر داد و او به ويلسن داد

 «.دونستم شكار تو ماشين قدغن نيست نمي. سردرد وحشتناكي گرفتم.  بودانگيز تا حد ترس هيجان«: زن گفت
 «.كسي از تو ماشين شليك نكرد«: ويلسن به سردي گفت

 «.منظورم تعقيب شكار با ماشينه»
تعقيب با ماشين توي . نبوده اما حاال هم كه شده دور از راه و رسم ورزش. نه معموال كسي تعقيب نمي«: گفت ويلسن

 بوفالو. يه كه پياده باشه تر از وقتي ده بيش ست، شانسي كه به آدم مي ديگه هاي چوله و مانع  كه پر از چالهاين دشتي
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اگر منظورتون غير قانوني . ديم نمي با وجود اين ما به كسي بروز. ونست به ما حمله كنه خواست هر بار مي اگه مي
 «.بودنه، بله درسته

 «.نه نيست اين جونورهاي گندة درمونده رو با ماشين تعقيب كردينبه نظر من كه عادال«: مارگرت گفت
 «نعادالنه نيست؟: ويلسن گفت

 «افته؟ ها برسه چه اتفاقي مي اگه به گوش نايروبي»
وقت از فالسك  آن» .آد مي و همين طور چيزهاي ناخوشايند ديگه پيش. شه اوال پروانة من لغو مي«: گفت ويلسن
 «.شم ار ميك من از كار بي«. نوشيد

 «واقعا؟»
 «.آره، واقعا»

حاال گزك به دست خانم افتاده تا سر به سرتون «و براي اولين بار در آن روز لبخند زد، » .خوب«: مكومبر گفت
 «.بذاره

 «.تو هم خوب بلدي گوشه و كنايه بزني، فرانسيس«: مارگرت گفت
تر ازدواج كند  زن پدرسوخته  مرد پدر سوخته با يكگفت، اگر يك پيش خود مي. ها نگاه كرد به هر دو نفر آن ويلسن

 «اينو دقت كردين؟. يه تفنگ بر مونو گم كرديم ما«: آيند؟ اما گفت هاشون چه از آب در مي بچه
 «گي؟ نه بابا، جدي مي«: مكومبر گفت
 «.حتما وقتي بوفالوي اولو ول كرديم عقب افتاده. حالش خوبه. آد داره مي«: ويلسن گفت

شد،  ها نزديك مي آن ،هاي الستيكي ميانه سال با آن كاله بافته، پيراهن خاكي رنگ، شورت و صندل بر تفنگ
كه رسيد به زبان سواهيلي به صداي بلند خطاب به ويلسن  ها به آن. داد كه بدعنق و كالفه است اش نشان مي چهره

 .ديدند كه چهرظ شكارچي سفيدپوست تغيير كرد ها همه چيزي گفت و آن
 «گه؟ چي مي«: گرت پرسيدمار

 «.ها بوفالوي اولي از جا بلند شده رفته الي بوته í مي«: اش چيزي را نشان دهد گفت كه چهره آن ويلسن بي
 «.اي واي«: مكومبر با حالي وارفته گفت

 «.درست حال اون شيرو پيدا كرده«: رسيد، گفت مارگرت كه افكار ناخوشايند به ذهنشمي
 «خورين؟ مكومبر، يه قلپ ديگه مي. ن سر سوزني كاري به اون شير ندارهاي«ويلسن به او گفتك 

هايش بخواند  بود در چشم انتظار داشت همان احساسي را كه نسبت به شير پيدا كرده» .باشه ممنون«: گفت مكومبر
كاملي به جاي ترس وجد . اثري از ترس در وجودش نيست براي اولين بار در عمرش احساس كرد. اما خبري نبود

 .وجودش را انباشت
 «.گم ماشينو تو سايه بذاره به راننده مي. ريم يه نگاهي به بوفالوي دوم بندازيم مي«: ويلسن گفت

 «خواين بكنين؟ چه كار مي«: مارگرت مكومبر پرسيد
 «.يه نگاهي به بوفالو بندازيم«: ويلسن گفت

  « .آم من هم مي«
 «.راه بيفتين»

حجيم سياهش افتاده بود، سرش   راه افتادند كه بوفالوي دوم در ميان دشت، با تنسه قدم زنان به طرف جايي هر
 .گسترده بود آسايش هاي غول ها قرار داشت و شاخ روي علف

 «.شه اتيمتر ميقطرش نزديك صد و بيست سي س. سر خيلي خوبي داره«: ويلسن گفت
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 «شه بريم تو سايه؟ مي! چه شكل زشتي داره«: مارگرت گفت
 «بينين؟ زارو مي گم كه اون بوته مي«: رويش را به مكومبر كرد و گفت» .البته«: گفتويلسن 

 «.آره»
ما رو ديده كه سراسيمه . افتاده جا گه وقتي از ماشين پرت شده بوفالو اون بر مي تفنگ. جا رفته اولي اون بوفالوي»

بر  تفنگ. كرده مي ش نگاه رويش بوده و به وفالو روبهوقتي سرشو باال كرده ب. ن رفته مي رفتيم و دو تا بوفالو به تاخت مي
 .زار ره تو اون بوته مي يواش ذاره و بوفالو يواش به سرعت برق پا به فرار مي

 «تونيم بريم دنبالش؟ االن مي«: مكومبر مشتاقانه پرسيد
رسيد و امروز حاضر ت ديروز مثل سگ مي. پيش خود گفت، چيز خيلي عجيبي است. ويلسن با تمجيد به او نگاه كرد

 .است تو دهن شير برود
 «.ديم ش فرصت مي نه، يه مدتي به»

 .رنگش سفيد شده بود و حال خوبي نداشت» .كنم بريم زير سايه خواهش مي«: مارگرت گفت
 .به طرف ماشين، كه زير يك تك درخت گسترده قرار داشت، رفتند و همه سوار شدند

 «.اندازيم ريم نگاهي مي يه خرده وقت ديگه مي. ه باشهجا مرد احتمال داره اون«: ويلسن گفت
 .حد و حصري در خود احساس كرد كه هرگز تجربه نكرده بود مكومبر شادي غير معقولِ بي

 «عالي نبود، مارگرت؟. م وقت يه همچين احساسي نداشته هيچ. عجب تعقيب و گريزي بود«: گفت
 «.من كه بدم اومد»
 «چرا؟»

 «.شينه  بدم اومد، عقم ميمن«: زن به تلخي گفت
كه اون بوفالو را ديدم و  بار اول. نم از اين به بعد از چيزي بترسم ببين، من فكر نمي«: به ويلسن گفت مكومبر

 «.سراپا دچار هيجان بودم. انفجار يه سدو داشت حال. تعقيبش كرديم، تو و جود من يه اتفاقي افتاد
 «.افته ها براي همه مي ن اتفاقاز اي. جگرت جال پيدا كرده«: ويلسن گفت

 «.م من به كلي يه آدم ديگه. راستش تو وجودم يه اتفاقي افتاده«: زد، گفت چهرة مكومبر برق مي
مكومبر روي . ها تكيه داده بود آن روي صندلي عقب نشسته بود و دور از. حرف نزد و نگاه غريبي به او انداخت زنش

 .كرد را به طرف پشتي صندلي جلو برگردانده بود، صحبت مي  سرشصندلي جلو نشسته بود و با ويلسن، كه
ها  آخه، اون. ترسم ها نمي اون االن واقعا ديگه از. خواد يه شير ديگه رو امتحان كنم راستش، دلم مي» :مكومبر گفت
 «تونن با آدم بكنن؟ چه كاري مي

چي گفته؟ شكسپيرو . كنن ه آدمو سربه نيستاد اينه ك بدترين كاري كه ازشون بر مي. موضوع همينه«: گفت ويلسن
آهان يادم . كردم يه وقتي مرتب با خودم زمزمه مي. خوبي زده آره، حرف. آد ببينم يادم مي. حرف خوبي زده. گم مي

بدهكاريم و بگذار هر  دهد؛ ما به خداوند مرگي حقيقت، مرا چه باك، آدمي تنها يك بار جان مي سوگند به"اومد، 
 «عالي نيست، هان؟ "ديگر رسته است هد روي دهد، آن كس كه امسال جان دهد، سالگونه كه خوا

 اند و اين ها را ديده بود كه به رشد رسيده كرده بود مضطرب شد اما آدم اش زندگي با گفتن اين نكته كه در سايه
سد معلوم نيست رشد ر سالگي مي دانست هر كس كه به بيست و يك زيرا مي. آورد موضوع هميشه او را به وجد مي

 .كرده باشد
دست  كه وقتي براي نگران شدن باشد، ناگهان با شتاب آن دهد، او بي نفر دست مي در شكار فرصت نادري براي يك

راستي  كه چگونه اين اتفاق افتاده، راستي اين رسد؛ اما صرفنظر از جا مي زند و به اين ترتيب مكومبر به اين به عمل مي
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هاي  مدت ها تا موضوع اين است كه بعضي از اين. گفت، حاال به اين بدبخت نگاه كن لسن پيش خودوي. اتفاق افتاده
نماي  مردان بچه. شان بچگانه است اند اما قيافه رسيده به پنجاه سالگي. حتي تا پايان عمر. مانند زيادي بچه باقي مي

شايد . غريبي بود آدم عجيب و. آمد مبر خوشش مياما او حاال از اين مكو. عجيب و غريبي هستند هاي آدم. امريكايي
اين . راستي محشر است راستي. ديگر خيلي محشر است كه خوب، اين. به اين معني بود كه پايان قرمساقي او هم بود

فرصت پيدا  .اما حاال ديگر تمام شده. خبر ندارم ترسش از جا شروع شده. عمرش بزدل بوده درمانده احتماال سراسر
و حاال توي . توي ماشين با جريان آشنا شده. ماشين و همين طور. وهين طور از كوره در برود. ز بوفالو بترسدنكرده ا

دادن بكارت با  تغييري كه از دست. كنند ها تغيير مي در جنگ هم ديده بود كه آدم. آيد مي رود و بيرون دل شير مي
چيزي اساسي كه مرد . چيز ديگري جايش را گرفته. باشند دهترس از ميان رفته، انگار جراحي كر. كند آن برابري نمي
 .ترسي در ميان نباشد. دانند ها هم اين را مي زن. باشد مرد. بايد داشته باشد

ديد كه  همان طور مي ويلسن را. ويلسن تغيير نكرده بود. كرد گوشة دور صندلي به دو مرد نگاه مي مارگرت مكومبر از
اما حاال فرانسيس . بود از چه استعدادي برخوردار است ار اولي كه به صرافت افتادهروز پيش ديده بود، همان ب

 .تغيير كرده است ديد كه مكومبر را مي
ي كه چه اتفاقي  تو اين شادي رو احساس كرده«: اش به كشف مشغول بود، پرسيد مكومبر، كه هنوز در ثروت تازه

 «افته؟ داره مي
هم نداره كه آدم بگه  در عين حال عيبي. شو نبايد زد اما حرف«: كرد گفت يكه به چهرة ديگري نگاه م ويلسن

 «.ترسه، بارها متوجه هستين؟ هر آدمي مي. ترسه مي
 «.كنه زنه واقعا احساس خوشبختي مي اما آخه، آدم دست به عمل كه مي»

وقتي زياد حرف چيز رو بزنين  .شن گن و رد مي مي. اما لزومي نداره زيادي حرفشو بزنين. آره، درسته« :ويلسن گفت
 «.ره ديگه لذتش از بين مي

كنين  ين خيال مي چندتا حيوون بيچاره رو با ماشين تعقيب كرده. گين هر دو نفرتون مزخرف مي«: مارگرت گفت
 «.ين قهرمان شده
 .شود پيش خود گفت، زن ديگر دارد نگران مي» .زنم خيلي الف مي. خوام معذرت مي«: ويلسن گفت

 «كني؟ دوني بحث ما دربارة چيه چرا خودتو قاتي مي وقتي نمي«: بر به زنش گفتمكوم
موضوعي او » .ن ن، ناگهان شجاع شده آقا شجاع شده«: زنش با لحن تحقيرآميزي كه خيلي از آن مطمئن نبود گفت

 .را ترسانده بود
 «.واقعا شجاعم. تمدوني كه شجاع هس خودت هم مي«: مكومبر خنديد، خندان از ته دل و طبيعي گفت

بود و موقعيتي كه حاال  هاي سال خوشرفتاري نشان داده زن سال» حاال ديگه دير نيست؟«: به تلخي گفت مارگرت
 .پيدا كرده بودند به گردن يكي از دونفرشان نبود

 «.نه براي من»: مكومبر گفت
 .مارگرت حرفي نزد اما به گوشة صندلي پشت داد

 «.شه يم ديگه بس ش داده كني فرصتي كه به فكر نمي«: لسن پرسيدمكومبر با چهرة باز از وي
 «ديگه گلوله برات مونده؟. شه يه نگاهي بندازيم مي«: ويلسن گفت

 «.بر مقداري داره تفنگ»
از جا بلند شد، يك جعبه  ،كند ها را مي بر مسن، كه پوست يكي از كله به زبان سواهيلي صدا زد و تفنگ ويلسن

ها را در  داد و مكومبر خشاب را پر كرد و بقية فشنگ يرون آورد، جلو رفت و به دست مكومبرفشنگ از جيبش ب
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 .جيبش گذاشت
ذاريم تو ماشين  نليچرو مي ما اسلحة. ش عادت دارين تونين شليك كنين، به با اسپريگفيلد هم مي«: گفت ويلسن

حاال . آرم م اين تفنگي كه حكم توپو داره ميمن ه. آره براتون مي برتون تفنگِ سنگينِ تونو تفنگ. پيش ممصاحب
خواست مكومبر را  نمي او اين موضوع را براي دست آخر گذاشته بود چون» .ها براتون تعريف كنم اون بذارين از

ش جلو  هاي چپ اندر قيچي شاخ. آد گيره، يه راست پيش مي مي كنه سرشو باال وقتي بوفالو حمله مي«. ناراحت كند
تنها گلولة . شه دماغ ش شليك بشه به اي كه بايد به تنها گلوله. گيره كه به طرف مخش شليك بشه مي رواي  هر گلوله

ش بخوره  وقتي يه فشنگ به. اش باشه تو گردن يا شونه ش و اگر آدم به طرف پهلوش قرار گرفته ديگه به سين
ها  اين. شليك كنين .شه اي رو كه مي  گلولهترين آسون. كارهاي تفنني به سرتون نزنه. كنه مي ها رو لت و پار خيلي

 «.راه بيفتيم ديگه. شون تموم شه ديگه كار پوست كندنِ
برِ مسن عقب ماشين  كردند پيش آمدند و تفنگ شان را پاك مي هاي طور كه دست  ها همان آن. برها را صدا زد تفنگ

 .سوار شد
 ».شخورها رو دور كنهاون يكي بمون ال. برم من فقط كنگوني رو مي«ويلسن گفتك 

اي از شاخ و  صورت باريكه زاري راه افتاد كه به كه ماشين آهسته، از روي دشت باز، به طرف محوطة بيشه طور همان
اي قرار داشت، مكومبر  مسيري كه در دل چمنزار گسترده ،كرد برگ در طول مسيرِ خنك آبي امتداد پيدا مي

 .خشك شده است، اما اين موضوع ناشي از هيجان بود نه ترسزند و دهانش  مي احساس كرد قلبش به شدت
 «.رد خونو بگير«: بر به زبان سواهيلي گفت سپس خطاب به تفنگ« .يه كه اون رفته جا جايي اين«: ويلسن گفت

مكومبر، به عقب نگاه كرد، زنش را  .بر پياده شدند مكومبر، ويلسن و تفنگ. در راستاي درختزار قرار داشت ماشين
 .به طرف او دست تكان داد و او جواب نداد. كند نگاه مي د كه تفنگ كنارش قرار دارد و به اودي

كالهش را تا روي  بر مسن به شدت عرق كرده بود، ويلسن تفنگ. زد و زمين خشك بود پرپشت مي انتهاي بيشه
بر ناگهان چيزي به زبان سواهيلي  تفنگ. داد مكومبر نشان مي ها پايين برده بود و گردن قرمزش او را جلوتر از چشم

 .رو به جلو دويد به ويلسن گفت و
طور كه دست  برگشت دست مكومبر را محكم گرفت و همان «.ي شيرين كاشته. جا افتاده مرده اون«ويلسن گفتك 

زار  ز بيشهپلو ا بر بلند شد و او را ديدند كه به سرعت برق از زدند، فرياد تفنگ لبخند مي فشردند و به هم هم را مي
آساي پيش آمده، با چشمانِ تنگِ خون  چكان، سر غول خون ،ايد و بوفالو با دماغ جلو زده، دهان بسته بيرون مي
طور  و مكومبر همان كرد ويلسن كه جلوتر بود زانو زده بود و شليك مي. آيد كند و به تاخت مي مي ها را نگاه گرفته، آن

هايي به شكل  شنيد، قطعه هاي تفنگ خود را نمي شليك گ ويلسن صدايهاي تفن كرد و در دل غرش كه شليك مي
منخرين پهن شليك  خورد و او باز به تكان مي شد و سر تكان هاي بزگ به اطراف پاشيده يم شاخ ورقة سنگ از تودة

طور كه به  همانديد و  پاشند و حاال ويلسن را نمي اطراف مي ها به خورند و قطعه تكان مي ها را ديد تكان كرد و شاخ
آمد، و  تر مي لحظه پيش گرفت و تن عظيم بوفالو كمابيش روي او بود و تفنگ كمابيش با سري كه هر مي دقت نشانه

اس كرد آمد و احس رفته پايين م ديد و سر رفته شرور را مي كرد و چشمان تنگ دماغ جلوزده هم سطح بود شليك مي
 .ه درون سرش منفجر شد و ديگر چيزي احساس نكردسفيد و داغ و كور كنند ،كه برقي ناگهاني

كرد، و هر بار جاي  شليك مي مكومبر محكم ايستاده بود و به دماغ. كنار كشيده بود تا از پهلو شليك كند ويلسن
ها را، انگار كه به سقفي ساخته شده از لوح سنگي، شليك  زد، آن مي هاي سنگين گرفت و به شاخ باالتري را نشانه مي

هاي بوفالو به مكومبر بخورد  شاخ كه ديده بود چيزي نمانده كه كرد، و خانم مكومبر همين تكه و ريزريز مي تكه ،كند
 .جمجمه و يك طرف آن شليك كرده بود اي در چهار پنج سانتي باالي قاعدة به نقطه
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 دراز كشيده بود، ويلسن كنارشدو متري جايي كه بوفالو به پهلو افتاده بود،  تر از اي كم فرانسيس مكومبر در فاصله
 .ايستاده بود و زنش زانو زده بود

 «.گردونم من برش نمي«: ويلسن گفت
 .زد زن با حالي عصبي زار مي

 «تفنگ كجاست؟. رم تو ماشين من مي«: ويلسن گفت
 .بر تفنگ را برداشت تفنگ. زن با چهرة درهم رفته سر تكان داد

 «.برو عبداهللا رو بيار تا شاهد تصادف باشه«: سپس گفت» .هجا كه هست باش بذار همين«: ويلسن گفت
خون توي خاك . زانو زد، دستمالي از جيبش بيرون آورد و روي سر فرانسيس مكومبر با آن موهاي كوتاه پهن كرد

 .رفت خشك و پوك فرو مي
خود  مغزش خودبه. زد دل مياو  موي ايستاد و بوفالو را ديد كه به پهلو افتاده، پاهايش به هواست، شكمِ كم ويلسن

راننده را » .بله، بيشتر. و بيست سي سانتيمتر قطر دارد يا بيشتر هايش يك متر شاخ! چه بوفالوي خوبي«: ضبط كرد
اش  در گوشة صندلي وقت به طرف ماشين، كه زن آن. گفت پتويي روي جنازه بياندازد و كنارش بايستد صدا زد و

 .كرد، رفت نشسته بود و گريه مي
 «.كرد اون هم تو رو ول مي. كار بكري بود«: حالت گفت با لحني بي

 «.شو خفه«: زن گفت
بازجويي خيلي به درد  گيرم كه تو آد اما من چندتا عكس مي نگران نباشو كَمكي دردسر پيش مي«: گفت مرد
 «.تو خيالت كامال تخت باشه .برها و راننده هم هستن كه شهادت بدن تفنگ. خوره مي

 «.خفه شو«: فتزن گ
هر سه نفر ما رو . بياد سيم بزنن يه هواپيما يه ماشين بفرستم بره درياچه تا بي. زيادي در پيشه كارهاي«: مرد گفت

 «.تو انگليس مرسومه. چرا مسمومش نكردي. ببره نايروبي
 «.خفه شو. خفه شو. خفه شو«: زن داد زد

 .حالتش به او نگاه كرد ويلسن با چشمان آبي بي
 «.كم از شوهرت خوشم اومد اما كم. يه كم اوقاتم تلخ بود. من ديگه كاري ندارم«:  گفتمرد

 «.كنم خفه شو خواهش مي. كنم خفه شو خواهش مي«: زن گفت

  شم حاال خفه مي. كنم خيلي بهتره خواهش مي. حاال بهتر شد«: ويلسن گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

  


