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بخش نخست

کشتزار ِفیث1، باربادوس
1830

1. Faith 





1

ده یا یازده ساله بودم - مطمئن نیستم - که نخستین اربابم درگذشت. 
هیچکس برایش عزا نگرفت؛ در مزارع سر به زیر انداخته بر خودمان و فروش ناگزیر 
امالک گریه ساز کردیم، مرثیه سرودیم و ماتم گرفتیم. وقتی از دنیا رفت سن زیادی داشت. 
فقط از دور دیده بودمش: خمیده، الغر، خوابیده روی صندلی سایه بان داری در باغچه، 
با پتویی روی پاهایش. حاال او را مثل یک نمونه آفتاب ندیده می دانم که داخل شیشۀ 
الکل نگهش داشته بودند. سنش از پادشاهِ دیوانه1 و از صنعت برده داری بیشتر بود، سقوط 
امپراطوری فرانسه و بلند بخت شدن بریتانیایی ها و سپیده دم عصر صنعتی را به چشم 
خودش دیده بود و مدت ها کسی خیری از او ندیده بود. آخرین عصر را به یاد می آورم که 
اشعه های سرخ فام خورشید روی نیشکرهای اطراف مان فرود می آمد و من پابرهنه روی 
زمین سنگالخِی غبارآلود کشتزار ِفیث چندک زده، کف دستم را روی نرمۀ ساق پای کیت 
ندهه2 می فشردم و گرمای سوزان پوست و نیز توان و بنیه اش را حس می کردم. بی هیچ 

ُ
گ

کالمی به تماشای تشییع کنندگانی که تابوت را روی شانه از پله های عمارت بزرگ پایین 
می آوردند نشستیم. تابوت را با صدای گوشخراشی روی حصیر کف درشکه ُسراندند و پس 

از آنکه میلۀ پشتی را سر جایش کوبیدند، تلق تلوق کنان دور شدند. 
ندهه، نشسته به تماشای رهایِی آن مرد جان 

ُ
ماجرا این گونه آغاز شد: من و کیت گ

باخته.
1. اشاره به جرج سوم، پادشاه بریتانیا

2. Big Kit
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هجده هفته بعد، خواهرزاده اش صبح یک روز در رأس ردیفی درشکۀ گرد و خاک 
گرفته مستقیم از بندر بریج تاون1 به کشتزار آمد. آن روزها فکر می کردیم همین که 
امالک را هنوز به فروش نرسانده اند مایۀ نیک بختی است. درشکه ها جیرجیرکنان و 
آهسته روی پشتۀ خاک نرمِ زیر سایۀ درختان نخل پیش می آمدند. روی گاری ته صاف 
انتهای کاروان شیئی عجیب و غریب، پیچیده در کرباس و به بزرگِی تخته سنگ شالق 
زنِی مزرعه کوچک به چشم می خورد. نمی توانستم تصور کنم آن شئ چه کاربردی دارد. 
همۀ این ها را خیلی خوب به خاطر دارم چرا که همراه کیت گندهه در کنار مزرعۀ نیشکر 
بودم - آن روزها به ندرت از کنارش جدا می شدم - و گایوس2 و ایمانوئل3 را می دیدم 
که با تقالی زیاد درِ کالسکه را باز می کنند و پله ها را کار می گذارند. در عمارت بزرگ 
امیلِی4 زیبا را هم می دیدم؛ هم سن من بود و برخی عصرها اتفاقی می دیدمش که ظرف 
آِب رختشویی را روی علف های بلند بیرون شربت خانه خالی می کند. دو پله پایین رفت، 

پیشبندش را صاف کرد و بی حرکت ایستاد.
نخستین مرد با موهای سیاه و آروارۀ دراز و اسب مانند که ابروهای پرپشت چشمانش 
را تیره تر نشان می داد کاله به دست ظاهر شد. هنگام پایین آمدن از پله ها سرش را باال 
گرفت و به کشتزار و مردان و زنان گردهم آمده در آن نگاهی انداخت. سپس دیدمش 
که به سوی آن شئ عجیب و غریب برگشت؛ به دور آن می گشت و طناب ها و پارچۀ 
کرباس را وارسی می کرد. دستی را سایه بان چشمانش کرد و چرخید، و برای لحظه ای 
هولناک نگاه خیره اش را روی خودم حس کردم. چیزی با بافت نرم می جوید و آرواره اش 

اندک تکانی می خورد. نگاه از من بر نمی گرفت. 
اما مرد دوم، همان مرد شریر سفیدپوش، توجهم را یکسره به خود جلب کرده بود. 
ارباب جدیدمان بود - همه مان می توانستیم در همان نگاه اول متوجه این حقیقت شویم. 
قدبلند، بدخلق و بیمارگونه بود و پاهایش همچون پایه های پرگار از هم فاصله می گرفت. 
طره ای موی خاکستری از زیر کاله سه گوش سفیدش بیرون زده بود. انگار مژه هایی 
پریده رنگ داشت و زردِی کم رمقی پوستش را فراگرفته بود. انسانی در تملک فردی 
دیگر خیلی زود می آموزد که در چشمان اربابش دقیق شود؛ آن چه در چشمان این مرد 

Bridge Town.1: پایتخت باربادوس 

2. Gauis

3. Immanuel

4. Émilie
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می دیدم وحشت زده ام می کرد. او مالک من بود، و نیز مالک همۀ آن هایی که بین شان 
زندگی می کردم؛ نه تنها مالک زندگی که مالک مرگ مان، و همین رضایتی شیطانی در 

وجودش ایجاد می کرد. نامش ِاراسموس وایلد1 بود. 
حس کردم تِن کیت گندهه به شدت لرزید. برایم قابل درک بود. صورت صاف و 
سفید ارباب برق می زد، و چین های تمیز و سفید لباسش درخششی باورنکردنی یافته بود؛ 
چیزی به سان روح یا شبح. خیال می کردم می تواند خود را نامرئی و دیگربار ظاهر کند؛ 
خیال می کردم برای گرم ماندنش مجبور است خون دیگران را سر بکشد؛ اینکه می تواند 
همه جا حاضر بوده و برای مان قابل رؤیت نباشد. اینگونه افکار را در سکوت دنبال کردم. 
پیش تر مرگ های بسیاری دیده بودم: ذات شرارت را به خوبی می شناختم. چیزی سفید 
مثل شبح که صبح روزی از پله های کالسکه پایین آمد و با چشمانی عاری از هر حسی 

قدم در کشتزاری تفتیده و هراس آلود گذاشت.  
 حاال می دانم کیت گندهه همان موقع خونسرد و لبریز از عشق مصمم شد جان

هر دوی مان را بگیرد.

1. Erasmus Wilde





2

سراسر کودکی ام هیچ مونسی نداشتم؛ جز کیت گندهه، نامی که در کشتزار نیشکر برای 
آن زن برگزیده بودند. دوستش داشتم و در عین حال از او می ترسیدم. 

پنج ساله بودم که روزی خشم مسئول اقامتگاه مان را برانگیختم و همین باعث شد 
مرا به آلونکی زهوار دررفته زیر درخت مردۀ نخل بفرستند، آلونک کیت. در نخستین 
شب حضورم شامم را دزدیدند و کاری کردند که کاسۀ چوبی ام تَرک بردارد؛ مردی 
بودم و گوش هایم چیزی  به سرم زد، گیج شده  که نمی شناختمش ضربه ای سخت 
نمی شنید. دو دختر خردسال رویم آب دهان انداختند. مادربزرگ سالخورده شان بازوهایم 
را محکم گرفته بود و ناخن های چنگال مانندش را در آنها فرو می برد تا صندل های 

دست دوزم را برای به دست آوردن چرم شان تکه پاره کند. 
نخستین بار صدای کیت گندهه را همان موقع شنیدم. 

به آرامی گفت: »این یکی نه.« 
فقط همین. و بعد نوعی انرژی مهیِب هیوالوار، عظیم و رام نشدنی همچون موج، 
به سوی مان سرازیر شد و پیرزن را مثل پارچۀ ژندۀ بدون استخوانی از موهایش بلند کرد 
و به گوشه ای پرتاب کرد. وحشت زده به صحنۀ مقابلم خیره شده بودم. کیت گندهه، 
گویی که چندشش شده باشد، با چشمان نارنجی رنگش نیم نگاهی به من انداخت؛ 

سپس به سوی چهارپایه اش در تاریکی برگشت. 
اما صبح روز بعد او را چمباتمه زده کنارم زیر اشعه های پریده رنگ خورشید یافتم. 
کاسۀ خوراکش را به من تعارف کرد، و خطوط روی کف دستم را با چشمانش پی گرفت. 
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زمزمه کنان گفت: »یه زندگی فوق العاده در انتظارته، بچه جون. یه زندگی با رودخونه های 
زیاد.« و بعد روی کف دستم تف کرد و مشتم را بست، طوری که آب دهانش از میان 
بند انگشتانم جاری شد. سپس گفت: »این هم اولین رودخونه، ایناهاش«، و شروع کرد 

به خندیدن. 
تحسینش می کردم. از همه بلندقدتر بود، عظیم الجثه و تندخو. به خاطر اندام بزرگش 
و اینکه پیش از بردگی یک »سالت واتِر1« یا ساحره ای در داهومِی2 باستانی بوده بود، 
هراس را در دل همگان بر می انگیخت. تخم نفرین را روی کف خاکی آلونک ها می پاشید. 
الشۀ کالغ های سیاه با چشمان از حدقه بیرون زده آویزان از درها به چشم می خورد. 
سه هفتۀ تمام غذای شاگرد قوی بنیۀ آهنگر را به زور گرفته و آن را با دست از کاسه 
برداشته و مقابل چشمان او خورده بود، تا آن که باالخره درکی مشترک بین شان پدید 
آمده بود. تنش روی مزارع تفتیده چنان برق می زد که گویی رویش روغن مالیده است، 
و موقع کندن آن زمین مصیبت زده و زمزمه کردن آوازهای عجیب و غریبش گوشت و 
پوستش چروک می شد. گاهی موقع خواب در آلونک مان چیزهایی به زبان آرام و زمخِت 
سرزمین مادری اش زمزمه می کرد، و کمک می خواست. هیچکس راجع به این وقایع 
چیزی نمی گفت، و صبح روز بعد دوباره همان تبرِ ُکند آکنده از خشِم آتشین می شد و 
هم اندازۀ محصولی که درو کرده بود را از بین می برد. یک بار در گوشم نجوا کرده بود 
که نام حقیقی اش ناوی3 است. سه پسر داشت. یک پسر داشت. پسری نداشت، یا دختر. 
داستان هایش به موازات تغییر شکل ماه عوض می شد. خاطرم می آید برخی روزها هنگام 
طلوع آفتاب مشتی خاک روی تیغۀ داسش می پاشید و با صدایی خشک، گویی تحت تأثیر 
احساساتش، وردی را با خود زمزمه می کرد. آن صدا و موسیقی زمختش را دوست داشتم. 
هوا را از میان دندان های نیمه بازش فرو می داد و چشمانش را لوچ کرده و جمالتش را 
اینگونه آغاز می کرد: »وقتی نگهبان کاخ سلطنتِی داهومی بودم«، یا »وقتی بزکوهی رو با 
دست های خودم خرد و خمیر کردم، این طوری.« در چنین مواقعی دست از کار می کشیدم 
و حیرت زده به صحبتش گوش می سپردم چرا که انسانی شگفت انگیز بود؛ شاهد عینِی 
جهانی که نمی توانستم تصورش کنم، جهانی ماورای آلونک ها و مزارع خباثت آلود ِفیث. 
در دومین هفته  فرو رفت.  بیشتری  تیره روزی  در  ارباب جدیدمان  ورود  با  فِیث 

1. Saltwater

Dahomey.2: نام یک سلسلۀ پادشاهی آفریقایی در بنین امروزی )1600 - 1894(

3.Nawi
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مباشران قدیمی را از کار برکنار کرد. به جای شان مردان زمختی را از بارانداز اسکله 
استخدام کرد، مردانی سرخ رو با بدن هایی یکسره خالکوبی شده که زیر ُهرم گرما چهره 
در هم می کشیدند. سربازان سابق یا برده داران کهنه کار یا صرفاً فقرای جزیره بودند 
که اسناد هویتی شان را داخل جیب شان چپانده بودند و چشمانی گودافتاده همچون 
شیاطین داشتند. اندکی بعد کار قطع عضو برده ها شروع شد. اگر تا آن حد بر تن مان 
آسیب وارد می کردند دیگر چه نفعی می توانستیم داشته باشیم؟ مردانی را می دیدم که 
روی مزارع می لنگیدند، و خون از روی ساق پاهای شان جاری بود؛ زنانی را می دیدم که 
پانسمان های خون آلودی روی گوش داشتند. زبان ِادوارد را به خاطر حاضرجوابی اش 
بریدند؛ الیزابت را به دلیل سهل انگاری در نظافت لگن مستراح مجبور کردند تا همۀ 
محتوایش را ببلعد. وقتی ِجیمز شانس خود را برای فرار آزمود، ارباب به یکی از مباشران 
دستور داد تا او را پیش چشم مان زنده زنده آتش بزند تا مایۀ عبرت مان شود. سپس، 
میله ای آهنی روی تودۀ هیزم گذاشتند تا وقتی یک به یک از کنار جسد جزغاله عبور 

داده می شدیم، برای دومین بار روی تن مان داغ بزنند. 
مرگ ِجیمز نخستین نمونه از آدم کشی های جدید بود؛ نمونه های دیگری نیز در 
راه بود. مردان بیمار را آن قدر شالق می زدند که تن شان چاک چاک می شد یا در مزارع 
حلق آویز یا تیرباران می کردند. هنوز پسرکی بیش نبودم، و شب ها گریه می کردم. اما 
کیت گندهه پس از هر مرگ جدیدی با نوعی خرسندی شوم غرولند می کرد و چشمان 

نارنجی رنگش باریک و آکنده از خشم می شد. 
مرگ به سان یک در بود. به گمانم این همان چیزی بود که می خواست درکش کنم. 
از آن ترسی نداشت. به دینی باستانی معتقد بود که در ارتفاعات مجاور رودخانه های 
آفریقا ریشه داشت؛ در این آیین، مردگان بار دیگر زنده می شدند و به میهن شان باز 
می گشتند تا آزادانه در آن زندگی کنند. این همان اندیشه ای بود که از روز ورود مرد 

سفیدپوش مثل رگه ای زهر که داخل چاهی ریخته باشند ذهنش را آشفته کرده بود. 
شبی نقشه اش را با من در میان گذاشت. گفت به سرعت انجامش خواهد داد. اینکه 

متحمل دردی نخواهیم شد. 
روی کف آلونک درازکشیده بودیم که به نجوا گفت: »می ترسی؟ از این که بمیری؟« 
تاریکی  رو نمی ترسونه، پس من هم نمی ترسم.« در  تو  »اگه  با شجاعت گفتم: 
بود حس کنم.  از روی غریزه ای مادرانه رویم نگه داشته  را که  بازویش  می توانستم 
خرخری کرد، و صدایی ممتد و خش دار از سینه اش بیرون داد. »اگه بمیری دوباره توی 
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وطنت بیدار میشی. چشم هات رو باز می کنی و می بینی که آزادی.« وقتی شانه باال 
انداختم، آن را حس کرد و چانه ام را با انگشتانش به سوی خود چرخاند. پرسید: »چی 

شده؟ باور نمی کنی؟« 
نمی خواستم حقیقت را بگویم؛ می ترسیدم عصبانی شود. اما بعد به آرامی گفتم: »من 
وطنی ندارم کیت. وطن من همین جاست. پس اگه بمیرم همین جا مثل همین برده ای 

که هستم بیدار میشم؟ بدون اینکه تو همراهم باشی؟« 
با قاطعیت زمزمه کرد: »ما با هم به داهومی میریم. مطمئن باش همین طوری میشه 

که گفتم.« 
»موقعی که توی داهومی بودی پیش می اومد که مرده های بیدارشده رو ببینی؟« 
به نجوا گفت: »آره می دیدم شون، همه مون می دیدیم. کاماًل برامون آشنا بودن.« 

»خوشحال بودن؟« 
»اون ها آزاد بودن.« 

حس می کردم خستگِی روز رفته رفته بر من غلبه می کند. »چه حسی داره، کیت؟ 
آزاد بودن رو میگم.« 

به گمانم روی کف خاکی جابجا شد و طوری خود را به من نزدیک تر کرد که نفس 
گرمش به گوشم می خورد. »اوه، بچه جون، شبیه هیچی توی این دنیا نیست. وقتی 

آزادی، می تونی هر کاری دلت خواست بکنی.« 
»یعنی می تونی هر جایی دلت خواست بری؟« 

به نجوا گفت: »می تونی هر جایی دلت خواست بری. هر موقع دلت خواست از 
خواب بیدار شی. وقتی آزادی، اگه کسی ازت سؤالی پرسید، مجبور نیستی جوابش رو 
بدی. مجبور نیستی کاری رو که دلت نمی خواد تموم کنی. می تونی همون طوری که 

هست ولش کنی.« 
چشمان خسته ام را بستم، و از خود پرسیدم: »یعنی واقعاً همین طوره؟« 

موهای پشت گوشم را بوسید. »اوهوم. می تونی بیلت رو زمین بذاری، و بری پی کارت.« 


پس چرا کار را به تأخیر انداخت؟ روزها از پی هم آمدند؛ ِفیث یکسره خشونت و 
یا شاید  پیش آگاهی  نوعی  برنداشت.  برای کشتن مان  قدمی  اما کیت  بی رحمی شد؛ 

هشدار باعث شد از این کار منصرف شد. 
یک روز عصر مرا به باغچۀ کوچک سبزیجاتش، جایی که جز ما دو نفر کسی در 
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آن نبود، هدایت کرد. وقتی تیغۀ تیِز زنگارگرفتۀ کج بیلی را دیدم که در دستانش نگه 
داشته بود لرزیدم. اما او تنها هویج های کوچکی را نشانم داد که چندی پیش جوانه زده 
بودند. شبی دیگر از خواب بیدارم کرد و بی سروصدا از میان علف های بلند به سوی درخت 
مردۀ نخل برد، اما تنها خواسته اش این بود که در مورد نقشه مان با کسی حرفی نزنم. به 
نجوا گفت: »اگه کسی از نقشه مون باخبر بشه، بچه جون، دیگه برای همیشه از هم جدا 
میشیم.« نمی دانستم چرا هنوز دست روی دست گذاشته ایم. گفتم دلم می خواهد وطنش 

را ببینم. می خواستم همراهش آزادانه در داهومی قدم بردارم. 
با صدایی زمز ه مانند گفت: »باید کارمون رو درست انجام بدیم، بچه جون. وقتی ماه 
به شکل مناسبش رسید. با کلمات مناسب. اگه این طور نباشه، نمیشه از خدایان کمک 

گرفت.« 
اما اندکی بعد مجموعه ای دیگر از خودکشی ها آغاز شد. کازیمو1 گلویش را با تبر 
درید، و آدام مچ دستانش را با میخ های سرقتی از آهنگری سوراخ کرد. جسد هر دو را 
 که به خاطر شدت خون ریزی جان باخته بودند یکی پس از دیگری و هنگام صبح میان 
علف های پشت آلونک ها پیدا کردند. آن ها نیز همچون کیت، سالت واتِرهای مسنی 
بودند که به رستاخیز در سرزمین های آبا و اجدادی شان اعتقاد داشتند. اما وقتی ویلیاِم 
جوان، که در کشتزار به دنیا آمده بود، خود را در خشکشویی دار زد، ِاراسموس وایلد 

شخصاً وارد ماجرا شد. 
لباس های سفید براقش را به تن کرده بود و به آهستگی از میان باغچه ها می گذشت 
و مباشری چند قدم عقب تر دنبالش می کرد. مباشر کاله حصیری ریش ریش شده ای به 
سر گذاشته بود و فرغونی را جلو می راند. داخل فرغون تیرکی چوبی و توده ای پارچۀ 
از روی علف ها  خاکستری رنگ به چشم می خورد. آن دو زیر تابش شدید خورشید 
گذشتند و با رسیدن به محل تجمع مان در حاشیۀ مزرعۀ نیشکر توقف کردند. ارباب 

جدیْد ما را در آن هوای طاقت فرسا زیر تابش خیره کنندۀ خورشید از نظر گذراند. 
چهره و دستانش را می دیدم که گوشت مومی شکل و پریده رنگی داشت. لب هایش 
صورتی بود، و چشمانی بسیار نافذ و آبی رنگ داشت. آهسته از مقابل صف مان گذشت، 
به چهرۀ تک تک مان خیره شد. باالی سرم صدای کیت گندهه را  برای لحظاتی  و 
می شنیدم که به زحمت نفس می کشید و متوجه بودم او نیز ترسیده است. وقتی ارباب 

1. Cosimo


