
به ندرت  پرندگان در مسير مهاجرتشان در فصل بهار يا تابستان، به طرف شمال يا جنوب،
مزارع شياربندى شده  گذرشان از آسمان شهرى مى افتد. دسته دسته پرنده، آسمان را بر فراز

اى، فرورفتگى دره اى، و گاه  و طول حاشيه جنگلها مى شكافند. گاه خط منحنى رودخانه
اينكه از دور، مجموعه بامهاى خانه هاى  مسير نامرئى باد را دنبال مي كنند. ولى به محض

 .سيرشان را تغيير مي دهند شهرى در برابرشان نمايان مى شود، خط

ظاهر  با اين حال، يك دفعه گروهى از ماكيانهاى كوهى مهاجر، در آسمان خيابان شهرى،
سوار سه چرخه  س ماركووالدو كه هميشه سرش باال بود، متوجه آنها نشد. او كهشد. هيچ ك

تعقيبشان را داشته باشد. چرا  موتوريش بود، با ديدن آن پرندگان محكم تر پا زد. گويي قصد
هرچند كه تا آن زمان غير از اسلحه زمان  كه مانند شكارچيها، هواى شكار به سرش زده بود،

 .نگرفته بود يگرى به دستسربازى، هيچ تفنگ د

قرمز،  همين طور كه چشمش به دنبال پرندگان بود، خودش را ميان چهارراهى با چراغ
راهنمايى كه صورتش  محصور بين ماشين ها يافت و چيزى نمانده بود كه تصادف كند. افسر

نوز يادداشت كرد. ولى ماركووالدو ه از فرط عصبانيت برافروخته شده بود، اسم و آدرسش را
 .نظرش محو شده بودند نگاهش به دنبال پرندگانى بود كه ديگر از

ويليجلمو  در شركت به خاطر جريمه اى كه شده بود به شدت مؤاخذه شد. رئيسش آقاى
كله پوك پس كجا  تو ديگر حتى چراغ قرمز را هم نمى بينى. آخر«سرش داد كشيد و گفت: 

 «را نگاه مى كردى؟

 «…هاى كوهى را تماشا مى كردم، قربانماكيان«ماركووالدو گفت: 

چه » :آقاى ويليجلمو كه شكارچى كاركشته اى بود، چشمانش برقى زد و با تعجب پرسيد
 .و ماركووالدو آنچه را كه ديده بود برايش تعريف كرد» گفتى؟

شنبه » :رئيسش سراپا خوشحال و در حالى كه ديگر عصبانيتش را فراموش كرده بود، گفت
فصل شكار شروع شده  مى دارم و با سگم به طرف تپه خواهم رفت. از قرار معلومتفنگم را بر

حوالى ترسيده اند و به شهر پناه  است و آن دسته پرندگان هم حتما از دست شكارچيهاى آن
 «…آورده ا ند



شنبه همان طور  اگر«تمام روز، ماركووالدو از فكر آن پرنده ها درنمي آمد، با خود مى گفت: 
از آن پرنده ها به طرف  مالش مى رود تپه پر از شكارچى باشد، خدا عالم است چقدركه احت

توانم يكشنبه ماكيان كوهى بريان نوش  شهر پرواز مى كنند، اگر من آدم واردى باشم، مى
 «!جان كنم

پشت بام خانه اى كه ماركووالدو در آن سكونت داشت، به صورت تراس بود و براى آويزان 
 .بندهاى سيمى كشيده بودندكردن رختها، 

پشت بام  ماركووالدو با پسرانش، قوطى چسب و قلم مو و كيسه گندمى را برداشتند و به
ها، بندها و چارچوب  رفتند. درحالى كه بچه ها دانه هاى گندم را مى پاشيدند، او روى نرده

د، فيليپتو كه چيزى نمانده بو دودكشها را با قلم مو چسب مى زد. به قدرى چسب زده بود
 .بچسبد پسر كوچك ترش كه سرگرم بازى بود، به آنجا

بود كه  آن شب، ماركووالدو خواب پشت بامشان را ديد كه پر از ماكيانهاى كوهيي شده
تنبل تر بود، خواب  ترسان و لرزان به آنجا چسبيده بودند. همسرش دوميتيال كه شكموتر و

ايزولينا كه احساساتى بود  داشتند. دخترش اردكهايى را ديد كه بريان، روى دودكش قرار
خورد و ميكلينو خواب حاجى لك  خواب مگسخوارى را ديد كه به درد تزيين كالهش مى

 .لكى را

از نورگير  :روز بعد، هر ساعت يك بار، يكى از بچه ها به نوبت براى سركشى باال مى رفت
چند ساعت هيچ يك  نكند. تا فقط سركى مى كشيد تا اگر پرنده اى درحال نشستن باشد، رم

بابا، «فرياد زنان برگشت و گفت:  از بچه ها خبر خوشى نياورد. تا باالخره حدود ظهر، پيتروچو
 «!بيا باالخره چسبيدند

بود، يكى  ماركووالدو كيسه اى برداشت و به پشت بام رفت؟ كبوتر كوچكى به آنجا چسبيده
دارند. در اطرافش  و شلوغى ميدانها عادت از همان كبوتر چاهيهاى معمولى كه به ازدهام

زدند درحالى كه او سعى  كبوترهاى ديگرى كه با ناراحتى نگاهش مى كردند، بال بال مى
 .دامش افتاده بود، بيرون بكشد مى كرد بالهايش را از ان ماده چسبناكى كه غفلتا به

وتر بريان الغر و افراد خانواده ماركووالدو مشغول پاك كردن استخوانهاى كوچك آن كب



 .مردنى بودند كه در زدند

 «!خانم با شما كار دارند! زودتر بياييد«خدمتكار صاحبخانه بود. رو به ماركووالدو كرد و گفت: 

كنند، با ترس و  ماركووالدو كه شش ماه اجاره خانه اش عقب افتاده بود و مى ترسيد بيرونش
اتاق پذيرايى چشمش به  ض وارد شدن، درلرز به آپارتمان مجلل صاحبخانه اش رفت. به مح

 .خشم مهمانى افتاد: مأمورى با چهره اى برافروخته از شدت

بفرماييد تو ماركووالدو. به من خبر رسيده است كه در تراس منزلم، به «صاحبخانه گفت: 
 «شكار كبوترهاى شهرى مى نشينند. شما خبر داريد؟

هوار  ه باشند. در اين هنگام صداى داد وماركووالدو گويى كاسه آب يخى روى سرش ريخت
خانم! «مى زد:  زنى از بيرون شنيده شد: رختشوى بود كه فرياد زنان خانم خانه را صدا

 «!خانم

 چه خبر است، گوئندالينا؟ ‐

به بند  رفته بودم باال رختها را پهن كنم ولى ديدم همه«رختشوى پس از وارد شدن گفت: 
شده سردر نمى  همه جر خوردند و پاره شدند! حاال چى چسبيدند تا آمدم جمعشان كنم

 «!آورم

 .ماركووالدو كه گويي غذا سردلش مانده است، شكمش را مالش مى داد


