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فصل یک

تـاونزدیـکجنـگلدرنگکـرد.آفتاببیرمقعصر،پشـتشراگـرممیکرد،
ولینسیمیکهموهایشرابههممیریخت،سرمایگزندهایداشت.اولین
چهارشنبهیماهاکتبربود.تابستانتمامشدهوپاییزازراهرسیدهبود.بادقت
بهدرختهانگاهکرد،ولیفقطتاپنجشـشمترپیشرویشرامیتوانسـت
ببینـد.تنـهیسـیاهدرختهـادرهـمفرومیرفتنـدوشاخههایشـان،تارهای
درهمتنیـدهایراپدیـدمیآوردنـدونورراخفهمیکردنـد.تاواخمیکردوزیر

درختانپناهگرفت.
اتفاقینیفتاد.

البتـهکـهاتفاقینیفتاد.تاوتویدلشگفتبهخودتبیا.بهخودشقول
دادهبودکهاوضاعدرویرجینیافرقکندوشجاعترباشد.پسشجاعباش.
تـاوشـانههایشراصافکرد،کولهپشـتیاشراتنظیمکـردوزیرچتریاز
برگهابهراهافتاد.حواسشبوددرجاییراهبرودکههنوزنوربرآنجامیتابید.
نفسیکشیدولبخندزد.بینیوریههایشداشتپرمیشدازهواییکهبوی
خاکمیداد.رویزمیننرمچندقدمدیگربرداشـتوبهتختهسـنگیرسـید
کهرویشراخزهپوشاندهبودوارتفاعشبلندترازکمراوبود.کنارههایهمهی
برگهایدوروبرتاوکمکمبهرنگزردوقهوهایدرمیآمدند.نورجوریازبین
درختـانمیتابیـدکههمهچیز،ازجملهآنتختهسـنگ،زیرتابـشنوربهرنگ
سبزمانندیدرآمدهبود.تاودستشراباالبرد.ازاینکهدستشهمتوینوربه

رنگسبزدرآمدهبود،ذوقکرد.
نوربهسرعتداشتمحومیشدوجنگلتیرهازسایههاُپرمیشد.ناگهان
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انگارسایههابهشکلخطرناکیبهسمتبدنتاوخمشدند.وای،نه!قلبش
بهتپیدنافتاد.

»تاورین!تاورینکریت1!دارممیبینمت!ازبیناوندرختهابیابیرون!«
تـاودورخـودشچرخیـدواخمکـرد.میلیبـود؛دخترخالـهیمادرشکه
داشـتتـویحیاطمیدوید.شـایدهمنوهیخواهـرمادربزرگشبود؟خیلی
مطمئننبودکهدقیقًاچهنسـبتیبااودارد.میلیچشـمهایدرشـتیداشت.
موهایـشرابـاالیسـرشجمـعکردهبودویکدسـتهمویخاکسـتریکنار
صورتـشآویـزانبود.داشـتباعجلهبهسـمتتاومیآمـدوبازوهایشرابا
سـرعتعقبوجلـومیبرد.نزدیکجنگلمکثیکـرد؛تقریبًادرهمانجاییکه
تاوایستادهبود.بعدرفتسمتدرختها،سراغتاوودستشرامحکمگرفت.
تاوبازویشراچرخاندوگفت:»آخ!دارممیآم،دارممیآم.ولمکن!«ولی
میلیاوراولنمیکرد.بااینکهخیلیالغربود،زورزیادیداشت.تاوبازویش
رامنقبضکردوبهاینفکرافتادکهآنراازدستمیلیبکشدبیرون.تقریبًا
همقـداوبـود.مطمئنبودکهاگروزنشرابیندازدرویدسـتش،میتوانددر
بـرود.ولـیاگراینکاررامیکرد،آنوقتمیلیپیشمادرتاوچغلیمیکرد.
کلـیهـمبهآنآبوتابمیداد،وبعداحتمااًلتاوتویخانهزندانیمیشـد.

ارزششرانداشت.آهیکشیدوکوتاهآمد.
تـاوگذاشـتمیلـیاورادرطـولچمنزارباخودبکشـدوببـرد.بهپلههای
سـنگیرسـیدندوبعـدشازدرکنـاریواردخانهبـاغبزرگیشـدندکـهازماه
آگوستشدهبودخانهیتاوومادرش.میلی،تاوراجلوترازخودشُهلداد
تـویآشـپزخانهوتـاوتلوتلوخـورانافتادرویمیزچوبیبلنـدیکهمادرشو

یونیس2ـمادربزرگمادرشـپشتآننشستهبودند.
مادرشغرزدوگفت:»تاو!«ودرستقبلازاینکهفنجانشچپهشود،آن

راگرفت.»مواظبباش!«

1.TavorianKreet 2.Eunice
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تاودندانهایشرارویهمفشردوگفت:»اونُهلمداد.«
میلـیکـهدیگـرداشـتکالفهمیشـد،گفـت:»نه.مـننبودملـیال،توکه

حرفشروباورنمیکنی،مگهنه؟«میلیانگارهمیشهکالفهبود.
مـادرتاوچشـمچرخاندبهسـمتدخترخالهاشوگفت:»نـه،البتهکهنه،

میلی.«بعدچشمهایشراباریککردوبهتاونگاهیانداخت.
ابروهایتاودرهمرفت.نمیفهمیدچرامادرشبهاوچشمغرهمیرود.او

کهکارینکردهبود.تقصیراونبودکهمیلیآدممسخرهایبود.
مادربـزرگیونیـسچیـزینگفـت.ولـیتـاووقتـیداشـتروییکیاز
صندلیهـایروبهرویاوولومیشـد،لبخندکمرنگـیرارویلبهایاودید.
مادربزرگیونیس،پشـتبهدیوارآجریقهوهایرنگنشسـتهبود.مثلهمه
خانههایـیکهمدتهاازروزهایباشکوهشـانفاصلـهگرفتهاند،آجرهایاین
خانههمداشتمیریخت.مادربزرگیونیسباچشمهایموشمانندشکه
انگاربرایصورتشخیلیریزبودند،روکردبهتاووبهاوخیرهشد.تاوپلکی
زدورویـشرابرگردانـد.یـادمادربزرگربکاـمادرمـادرشـافتادکهبهپدر
تـاومیگفتهمهیفکوفامیلتویویرجینیا»عجیبوغریب«هسـتندوتاو
بایدازآنهادوربماند.ولیوقتیمادربزرگربکافوتکرد،تاوومادرشتنها
شـدندومادرتاومیخواسـتکهنزدیکخانوادهاشزندگیکند.میگفتکه
پدرتاوهمهمینرامیخواست.البته،تاوخیلیدراینموردمطمئننبود.
میلیباچشـمهایگردشـدهونگاهینگرانگفت:»لیال،میدونیپسرت

روکجاپیداکردم؟«
مـادرتاو،نفسـشرابـاناراحتیبیرونداد.»بگودیگـه،میلی.ازاینبازِی

حدسبزنچیچیخوشمنمیآد.«
میلـیکهداشـتدوبارهکالفهمیشـدگفـت:»نمیدونمچراازدسـتمن
عصبانیمیشـی!تاوریناونیهکهداشـت...«یکلحظهمکثکردتاحرفش

حالتهیجانانگیزیپیداکندوادامهداد:»تویجنگلقدممیزد!«
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مادربزرگیونیسنیشـخندپتوپهنیزدولبخندجنونآمیزودلقکواری
رویصورتچروکشنقشبسـت.مادرتاودوبارهآهیکشـید.»جدًا؟میلی،
اینپسریازدهسالشه،معلومهکهمیرهتویجنگلقدممیزنه.هرپسربچهی

دیگهایهمبود،همینکاررومیکرد.«
»ولی...«میلیخجالتکشیدورویگردنشلکههایسرخیظاهرشد.

مادرتاوباقاطعیتگفت:»ولیبیولی،دیگهتاورونترسون.«
تاوبیاختیارگفت:»منکهنترسیدم!«

»باشـه.دیگهسـعینکنتاوروبترسـونی.هردومونمیدونیمچیزیتوی
اونجنگلنیست.اونوقتیهمکهمابچهبودیم،چیزیاونتونبود،االنهم

نیست.مگهنه،مامانبزرگ؟«
مادربزرگیونیسسـرشراتکاندادوگفت:»معلومهکهنیسـت.پسـرها
بایـدبیـرونازخونهبازیکننوازدرختهاباالبرن.مخصوصًاپسـرهاییکه

مثلتاوریِنماقویهستن.«
تـاوکـهانگارمعذبشـدهبـود،رویصندلـیاشپیچوتابیخـورد.اینبار
چندمیبودکهمادربزرگیونیسداشتدرمورداینحرفمیزدکهتاوچقدر
جوانوقویبهنظرمیرسد.باخودشفکرکردکهشایدمادربزرگشانتظار
داردکـهاوتـویاوقـاتفراغتـشخانهراتعمیـرکندوبهباغبرسـد.مادرش
گفتهبودچونآنهاپولیبابتاجارهنمیدهند،بایدتامیتوانندبهمادربزرگ

یونیسکمکبکنند.
مـادرتـاوبهمادربزرگیونیـسلبخندیزدوگفت:»دقیقـًا.میلیدوروبر

پسرهایجووننبودهواینچیزهارونمیدونه.«
مادربـزرگیونیـسبادهانکجـشخندهیاعصابخردکنـیکردوگفت:

»میلیکاًلچیزیسرشنمیشه.مگهنه،میلی؟«
لکههایسـرخرویگردنمیلیبهصورتشرسـید،ولیچیزینگفت.هر
وقتتویبحثکممیآوردپاپسمیکشید.تاواورامقصرنمیدانست.مادر
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تـاوازآنآدمهایـیبودکههمیشـهتویبحثهابرندهمیشـوندومادربزرگ
مادرش،یونیس،همواقعًاترسناکبود.

درِآشـپزخانهبـازشـدوخانمگرین1واردشـد.مـادرتاوگفتهبـودکهقباًل،
بیشترازدهنفرتویاینخانهکارمیکردند،ولیاالن،خانمگرینهمسرایدار
بود،همآشپز،همباغبانوهمخدمتکارمادربزرگیونیس.خانمگرین،زنی
درشـتانداموبداخالقبود،باگونههایصورتیوموهایعسـلی.باحضورش

تویآشپزخانه،بحثقطعشد.
خانمگرین،همانطورکهداشتکشورابازمیکردویکسینیپرازشیشهی
قـرصراازتـویآنبیرونمـیآورد،اعالمکرد:»االنوقـتداروهایبعدازظهر
خانمیونیسـه.«بعد،ازروییکجدولنگاهکردوقرصهاراریختتوییک
فنجانچینی.قرصهاکهمیافتادندکففنجان،صدایتقتقآرامیمیدادند.
تاوگرمایآشناییرارویساقپایشحسکرد.لبخندزدوبهپاییننگاه
کـرد.موزلـی2رویزمیـنبـودوخرخریبهاوکرد.تاوخمشـدوزیرچانهی
گربهیبزرگراکهرنگشقهوهایسوختهبودنوازشکرد.موزلیهمدرجواب
پشتشراخمکردوبازخودشرابهپایتاومالید.تاوزمزمهکرد:»متأسفم،
خبریازغذانیسـت.«موزلییکلحظهبهتاوزلزدوبعدسالنهسـالنهرفت

گوشهوکنارآشپزخانهرادنبالخردهنانهاییبگرددکهجاماندهاند.
مادربزرگیونیسصافنشستوپرسید:»باکیحرفمیزنی؟«

تاوجوابداد:»باموزلیدیگه.«
»کی؟«

تـاوبـهشـکافتادکهآیـامادربزرگیونیـسصدایاورانشـنیدهیااینکه
موزلیرایادشنمیآید.گلویشراصافکردودوبارهگفت:»موزلی،گربهم.«
مادربـزرگیونیـساداییدرآوردوگفت:»آهـا،آره.اونگربه.چراهمهش

یادممیرهکهبهتاجازهدادماونروبیاریتویخونهم...«

1.Green 2.Mosley
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مادرتاولبخندیزد.»بعدازیهمدتآدمازشخوششمیآد.«
موزلـیشـقورقبرگشـتپیشتـاوتـااوکلـهاشرابخاراند.ایـنگربهی
هجدهسـاله،گربـهیپدرتاوبـود،آنهمازوقتیکهپدرومـادرشهنوزباهم
ازدواجنکـردهبودنـد.پدرتاومیگفتکهحاضراسـتبرایعشـقزندگیاش
بیخیالپوسترهاومبلراحتیاشبشود،ولیموزلیواوهمیشههمراههم
بودند.مادرتاوازگربههاخوششنمیآمد،ولیعاشقپدرتاوبود،پسموزلی
پیششـانماند.ازلحظهیتولدتاو،موزلیازاوخوشـشآمدهبود؛حسـیکه
بینشانمشترکبودوحاالکهتویاینجایعجیبزندگیمیکردند،موزلی

مثلآخرینحلقهیاتصالتاوبهپدرشبود.
مـادربــزرگیونیـسسـرشراتـکاندادوگفـت:»حیـوونحالبههـمزن،
همـهشخـودشرولیسمیزنهوموهاشایـنورواونورمیریزه.حیوونها
بایـدبیـرونازخونهباشـن،جاییکهبهشتعلقدارن!«بعـد،قرصهاییراکه
خانمگرینبهاوتعارفکردقاپید،قرصهارادانهدانهدردهانشگذاشـتوبا
چندجرعهآبقورتشانداد.قطرهیبزرگیقلخوردورویچانهاشجاریشد.
موزلیدورصندلیتاوقدمزدوبهمادربزرگیونیسهیسکرد.چشمهای
یونیسگشادشد.»میبینی؟اینآقاگربهخیلینابکاره!حواستباشهگربه!
وگرنهمیندازنتتوییهکیسهیپرازسنگوپرتتمیکننتهیهرودخونه!«
تـاودسـتشراکنارشمشـتکـردودندانهایـشرارویهمفشـارداد.
داشـتتقالمیکردکلمههاییراکهمیخواسـتبافریادبرزبانبیاورد،توی

دلشنگهدارد،ولیمیلیدهانشرابازکردوتاوراشگفتزدهکرد.
»مـنکـهازشخوشـممیآد.«بعدخمشـدوموزلـیراازرویزمینبلند
کرد.صورتشرانزدیکصورتنرمموزلیآورد.موزلیبینیاشرابهاومالید

وخرخریکرد.
مادربزرگیونیسباچندشغرغرکرد:»معلومهخوشتمیآد.«

صورتمیلیوارفت.موزلیرابراییکلحظهمحکمبهسـینهاشفشـرد،



بعداوراگذاشتزمینوازآشپزخانهبیرونرفت.تاوبهدرآشپزخانهنگاهکرد
کهپشتسراوبستهشد.دلشبرایمیلیسوخت.

یونیـسلبخنـدیزدوگفـت:»خب،اینهمکهگذاشـترفـت.«صدایش
گوشخراشبود.»احتمااًلبرهتویاتاقشوگریهکنه،درسـتمثلوقتیکه

جفتتونبچهبودین.«
مادرتاواخمکرد.»توبایدباهاشمهربونترباشی.اونحساسه.«

پیرزندستشرارویهوابابیاعتناییتکانداد.»َاه.«سرشرابهسمت
دریچرخانـدکـهمیلـیازآنخـارجشـدهبود.خنـدهایازخوشـحالیروی
صورتـشظاهـرشـد.همینطورکـهرویـشرابرمیگرداند،نگاهـشافتادبه
موزلی.ابروهایشرادرهمکشیدوگفت:»لیال،یادتباشهکهازاینبهبعد

اونحیوونکثیفروبیرونازآشپزخونهیمننگهداری.«
مادرتاوگفت:»حتمًا،مامانبزرگ.«بعدبهتاواشارهکردواوازجایشبلند

شد،موزلیرابغلکردوازآشپزخانهزدبیرون.
مادربزرگیونیسپشـتسـرشبهاواشارهکردوگفت:»وتو،یادتباشه

کهبهبزرگترهابیشتراحترامبذاری!اینجورینباش،یهآدم...«
مادرتاوحرفاوراقطعکرد:»مامانبزرگ!«وتاوهمباعجلهرفتسـمت
پلههـا.درایـنلحظه،تاوازمادربزرگیونیسخوشـشنمیآمد.شـایدازاو
بیشـترازهـرکسدیگریکـهبهیادشمیآمد،حرصشمیگرفت.درسـت
اسـت؛میلیمیتوانسـتحسـابیاعصابخردکنباشـد،ولیبدجنسنبود.
تازه،موزلیهمهیچوقتبهکسـیآسیبنرساندهبود.امامادربزرگیونیس
پیربودوبداخالقوانگارخوشـشمیآمددلدیگرانرابشـکند.برایاینبه
ویرجینیاآمدهبودندکهنزدیکخانوادهباشـند،ولیتاوآرزومیکردکهکاش
میشدیونیسرافرستادبهخانهیسالمندانیاجاییشبیهبهآن.تاودلش

میخواستتاجاییکهمیشدازاودوربماند.
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آنشـب،تاوباشـنیدنصداینالهوقدمهایسـریعتویراهرویبیروناز
اتاقـش،ازخـوابپریـد.نشسـترویتختوسـعیکردمکالمـهیآرامآن

بیرونرابشنود.
»اون...اون..ُمر...«صدایلرزانمیلیدرهقهقشگمشد.

تـاوخشـکشزد.وقتیداشـتآرزومیکـردمادربزرگیونیـسبرودپی
کارش،منظورشایننبودکهبمیرد.نفسشراحبسکردوگوشداد.

مادرتاوآهیازناراحتیکشیدوگفت:»نه،اوننمرده.«
تاونفسشرادادبیرونوبدنشآرامشد.

مادرشادامهداد:»خانمگرینزنگزدهبهآمبوالنس.بایدخونسردبمونیم
وامیدوارباشیم.«یکلحظهمکثکردوادامهداد:»جدیمیگم،میلی،آروم

باشدیگه.تاوروبیدارمیکنی.«
میلیزدزیرگریه.
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فصل دو

صبـحشـنبهیروزبعـد،تاوکـهمیرفتصبحانـهبخورد،بادقتازپشـتدر
بـهداخلاتـاقمادربزرگیونیسنگاهکرد.پردههایسـنگیناتاقمادربزرگ
کشـیدهشـدهبـودوفقطنوراندکـیازراهرویکمنوربهاتـاقمیتابید.هیکل
مادربزرگیونیسدرمیانتختچهاردیرکیعظیمشبهزحمتدیدهمیشد
وکلهاشبینتودهایبالشگمشـدهبود.خواببودوخرخرگوشخراشـی
میکـرد.تـاوسـعیکـردبیصـدانفـسبکشـد.سـکتهیخفیفیبـود،ولی
مادربـزرگراازپـاانداختـهبودوبـدونکمکخانمگرینحتینمیتوانسـت
راهبرود.بااینحال،تاوهنوزازمادربزرگمادرشمیترسـیدونمیخواسـت

بیدارشکند.
مادربزرگیونیسخرخربلندیکردوغلتخورد.بویکهنگیازاتاقبیرون
میزد.تاوبهسرعتخودشراعقبکشیدوباعجلهازپلههاپایینرفتوراه

افتادسمتآشپزخانه.
»مراقبباش!«

تاوپایینپلههابهسرعتجاخالیدادتابادخترخانمگرین،هارپر،برخورد
نکنـد.هارپرسـینیبزرگیدردسـتداشـتکهتویشپربـودازخوردنیهای
صبحانه.بویشـیرینشـربتوبوینمکیژامبونبلندشـدهبود.شـکمتاو

بهآرامیقاروقوریکرد.گفت:»ببخشید.چهبویخوبیداره.«
هارپرگفت:»احتمااًلخوشمزههمباشه.قبلازاینکهخودمبتونمصبحانه

بخورم،مجبورشدماینروبیارم.«بعدبهتاونگاهطلبکارانهایانداخت.
تـاوگفـت:»اوه،آره،ببخشـید.«وپشـتشرابهسـمتنـردهیراهپلهکرد.
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هارپـرازکنارشردشـدودرحالیکهموهایفرفـریطالییرنگشباالوپایین
میشد،راهافتادسمتطبقهیباال.

شکمتاودوبارهقاروقوریکرد.دربادبزنِیدولنگهایآشپزخانهرافشارداد.
بویژامبونوشـربتشـدیدترشدوآبدهانشراراهانداخت.وقتیبشقابی
رادرجایهمیشگیاشسرمیزدید،لبخندزد.دوتاپنکیکومقداریژامبون
تویبشـقابچیدهشـدهبود،ودرکنارآنکاسـهیکوچکیازعسـلگذاشـته
بودند.حتمًاخانمگرینمقداریازباقیماندهیغذارابرایاونگهداشتهبود.

تاوخودشراانداخترویصندلیودستبهکارشد.
موزلـیزیـرمیزخودشرابهپایتـاومالیدواوهمتکهیکوچکیژامبون
برایـشانداخـتپاییـن.حواسـشپیـشهارپـربـود.سـرازکارآندختـر
درنمـیآورد.وقتـیتـاوومادرشبـهخانهباغنقلمکانکردند،تاوازشـنیدن
اینکـهسـرایداریکـهتویخانـهزندگیمیکنـدیکدخترداردبـهوجدآمده
بود.هارپرِدوازدهسـالهیکسـالبزرگترازتاوبودوبهمدرسـهیمتوسـطه
میرفت.تاوامیدواربودکهبتواندبااودوسـتبشـود.مخصوصًاکهآنهاتوی
یکخانهزندگیمیکردند.وقتیتاوبهخانهباغآمد،هارپربرایتابسـتاندر
خانهیپدرشبود،ودرسـتوقتیبهخانهباغبرگشـتکهمدرسـههاشـروع
شدهبودند.پسدیگرفرصتمناسبینداشتندتادوستیشانراآغازکنند.
تـاوچنـگالراتوییکپنکیکفروکرد.تااالنکهبابچههایتویمدرسـه
همبهترازاینکنارنیامدهبود.کسـیتویمدرسـهبهشزورنمیگفت،امابه
اوبیاعتنایـیمیکردنـد.موزلـیدوبارهخودشرابهپـایاومالید.تاوپایین
رانـگاهکـردولبخنـدیزد.»تـورفیـقمنی،آره؟حـاالدیگهبایـدچندتارفیق
آدمـیزادهمواسـهیخـودمپیداکنـم.«تکهیدیگـریژامبونبـرایموزلی
انداخـتوآرزوکـردایکاشپـدرشآنجـابـود.اوهمیشـهبهترازهرکسـی

دیگریراهنماییاشمیکرد.
تاوآخرینتکهیژامبونراتویدهانشانداختوازپنجرهبهبیروننگاه
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کـرد.ازپـسردیـفدرختهـایفرورفتهدرسـایه،کهحیـاطراازجنگلجدا
میکردنـد،منطقـهیناهموارینمایانبـودکهخانمگرینگفتهبودزمانییک
باغزیبابودهاسـت.اوبهتاواینراهمگفتهبودکههارپرقصدداردآنباغرا
بازسـازیکند.تاو،تقریبًاهرروزهارپررامیدیدکهمشـغولکندنعلفهای
هرزبود.باخودشفکرکردهبودکهشـایدهارپرتصمیمداردبرایسـالبعد
آنجاگلبکارد.پسبهتراسـتتاهواآنقدرسـردنشدهکهدیگرنشودچیزی

کاشت،زودترعلفهایهرزرابچیند.
فکـریبـهذهنتاورسـیدولبخندزد.یکعالمهعلفهرزباغراپوشـانده
بـود.اگـردرکندنآنهابههارپرکمکمیکرد،شـایداوبهدوسـتشـدنبا
تـاوفکـرمیکـرد.سـرشراتکاندادوبلندشـد.بشـقابشراگذاشـتتوی

ظرفشوییوازدرکناریبیرونرفت.
تـاودرحیـاطقـدمزدوموزلـیهمپابهپـایاوآمدتارسـیدندبهدروازهی
سـفیدکوتاهیکهروبهباغبازمیشـد.تاوقدمزنانازرویراهسـنگِیکهنهو
بیاسـتفادهایپابهمیانباغگذاشـت.باغمیانپرچینهاییمحصوربودکه
احتمااًلروزگاریکوتاهمیشـدهاندتادیوارسـبزوکوتاهیباشندوبخشهای
مختلـفبـاغراازهـمجداکنند؛همانباغیکهخانمگرینبهآناشـارهکرده
بود.اماحاالآنپرچینهاپرازگیاهانروندهبودند.تشـخیصعلفهایهرز

وخودرو،ازگیاهانیکهعمدًاقراربودآنجاباشند،غیرممکنبود.
همانطـورکهبهانتهایباغرسـید،معلومشـدکههارپـر،وجینعلفهای
هـرزراازبخـشانتهاییسـمتراسـتباغشـروعکـرده.همـهیگیاهانآن
ناحیهراازریشهدرآوردهبود،تاوهمباخودشگفتاشکالیندارداگراوهم
همیـنکاررابکنـد.رفتسـمتجاییکـهخاکخالی،جایـشرادادهبودبه
جنگلـیازعلفهـایهرز.زانوزدکهعلفهایمزاحمرابیرونبکشـدوآنها
رادرسـطلزبالهیبزرگیکهکنارراهقرارداشـتبیندازد.هرچهبیشترگیاهان
کوچکراازخاکنرموتیرهبیرونمیکشـید،بیشـترازاینکارلذتمیبرد.




