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 کاربر انجمن قصھ سرا elizabeth یترجمھ | پسیلی فزابتیسوزان ال| فرار بزرگ     
  

 :و اما خالصھ رمان        
 

 نامزدش تد ک،ی جورای لوسکا،ی جمھور آمرسی رئی پروایدختر خوانده خودسر و ب        
 ستییحاال او بھ دنبال ماجراجو.  کندی ترک مسایرا درست در محراب کل)  جذابیآقا(  نیودیب

 را با ی واروانھی و دینیشبی پرقابلی غیا*او سفر جاده  -- اتفاق عاشقانھی کمکی دیو شا --
 .... کندی شروع مبی و عجزی آمدی تھدی با ظاھری مردکلتیبر ترک موتور س سوار شدن

 
 سر آغاز        

 
در تمام .  داشتی کاش خانواده ای کند کھ ای آرزو مونمیلی بار می ھنوز برایلوس        

 مھربانانھ یی منزل را کوتاه کند و او را بھ نامھای را داشت کھ چمنھای پدریای او روشیزندگ
 را پشت ھم از دست ندھد و با ھرکس کھ از راه شی کھ مست نباشد و شغلھایصدا بزند، و مادر

 . نداشتھ باشدرابطھ دیرس
 

 فصل اول        
 

ً اش کھ کامال اندازه اش بود، حاال مثل ی عروسریلباس ز.  توانست نفس بکشدی نمیلوس        
 ی جا در راھرونی افتاد اگر درست ھمی میچھ اتفاق.  آوردی فشار مشیمار بوا بھ دنده ھا

  مرد؟ی می براثر خفگنیتری پرسبنتھی ویسایکل
 

ن پشت موانع موقت تجمع کرده بودند، و داخل  از خبرنگارای المللنی بی لشگررون،یآن ب        
چند قدم آن طرفتر، رئس جمھور .  توسط افراد پولدار و مشھور اشغال شده بودسایصحن کل

 کنند تا بتواند تی ھداگاھشی را بھ سمت جای متحده و شوھرش منتظر بودند تا لوساالتی انیشیپ
 .... ازدواج کندنی زمی مرد رونی و با ھوش ترنی با مالحظھ ترن،ی مھربان ترن،یاملتربا ک

 
 را از ی ازدواج کند؟ او نگاه لوسنیودی نخواھد با تد بشی کھ در آرزوھاستیکدام زن        
ترومپت ھا نواختند تا آغاز حرکت عروس را .  کرده بودرهی بودش بھ خود خدهی کھ دیلحظھ ا

 یًواقعا نم.  وارد کندشی ھاھیدک ھوا را بھ ر انی در تالش بود تا ملکولھایاعالم کنند، و لوس
(  ی ھفتھ ماه منیامروز آخر.  انتخاب کندشی عروسی تر از امروز را برابای زی روزوانستت

 یدرخت(  یً احتماال پژمرده شده اند اما درختان تورلی تگزاس ھی بھاریگلھا. بود) اول خرداد
 رشد سای کلی از درھارونی رز بھ سمت بیھاشکوفھ داده اند و بوتھ ) ی ارغوانی توریبا گلھا
 .ی روز عالکی. اند کرده
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 چھار ساقدوش عروس در لباس عروس نی فرد بنی سالھ اش و جوانترزدهیخواھر س        

بعد از او شارلوت پانزده سالھ و سپس مگ .  بودستادهیکوچک از مد افتاده جلوتر از ھمھ ا
 کھ یسی ھجده سالھ اش تریبای آمدند و در آخر خواھر زی مشیکوراندا دوست دوران خردسال

 . کردی شد آنھا را دنبال می کرد سرخ می صحبت مد با دامایھنوز وقت
 

 بود تکان خورد، داشت در مورد تد کھ دی سفری حری ھاھی صورتش کھ از الیتور جلو        
 ی را منیھمھ ھم.  کردی م است فکری با استعداد، مھربان و فوق العاده اشھ،یچھ مرد عاشق پ

 .گفتند
 . دوستش مگنیھمھ بھ جز بھتر        

 
 را در آغوش گرفتھ و در گوشش زمزمھ کرد ی مگ لوس،ینیشب قبل بعد از شام تمر        

 باھاش یتونیًو تو قطعا نم.  درستھی کھ کردییفایھمھ تعر. یالعادست، لوس*اون فوق" بود
 ."یازدواج کن

 
.  ندارمی راھچی دونم اما ھیم"  داشت ادیاب خودش را کھ در پاسخ نجوا کرد ب جویلوس        

 . " او را تکان داده بودزیمگ خشونت آم."  کھ بخوام کنار بکشمرهی دیلیخ
 

 ." کنمی بتونم برات میھرکار.  کنمیمن کمکت م. ستی نریانقدرام د        
 

 ی سراسر پر از ھرج و مرج داشت، اما لوسی ایاو زندگ.  مگ راحت بودیگفتنش برا        
 . درکشان کندتوانستی داشت کھ مگ نمیی ھاتی مسئولیلوس. مثل او نبود

 
 کند، مردم کشور توجھشان بھ سمت رادی سوگند وفادار اش را ای مادر لوسنکھیقبل از ا        

 کوچکتر را از مطبوعات دور ی بچھ ھانشیوالد.  جلب شده بودکیسھ کودک خانواده جورا
 و دو سالش ستی بی اش را شروع کرد لوسی رقابت انتخاباتنی اولی کھ نلیکرده بودند اما زمان

 تیآنطور کھ او مسئول— کردندی خانواده اش را دنبال می برای لوسی فداکارممرد. بود
 کھ در دفاع از یکار – را در قبال خواھرانش در نبود مکرر آنھا برعھده گرفتھ بود نشیوالد

 او در مورد مد ی انتخاب ھانی کوچکتری از ھم گسستھ اش، مردم حتیبچھ ھا کرده بود، زندگ
 . کردندیرا دنبال م

 
 مالقات سای بھ محراب کلدنی راه رسمھی را در ننشی کرده بود تا والدیزی برنامھ ریلوس        

.  بود را نشان دھدی کھ دختر سرکش چھارده سالھ ای وقتشیکند تا نحوه حضور آنھا در زندگ
 . آمدندی قدم ھا را با او منی سمتش آخرکی و مت ھر کدام در ینل



 3 

 
 شتری کھ بی بود، کسی خواھر لوسنی تریاو خجالت.  رفترونی بدیشارلوت از گذرگاه سف        

 بھ او گفتھ نی از اشی پیلوس.  بھ بعد خواھر بزرگترش نگران بودنیاز ھمھ بخاطر نبود از ا
  دری با لوسنیاما شارلوت تا قبل از ا." می ھر روز پشت تلفن با ھم صحبت کنمی تونیما م" بود

 . شدی سابق نمطی داد مثل شرای کھ او می کرد و وعده ای می خانھ زندگکی
 

 ی بھ لوسی شانھ اش نگاھیاو از رو. حاال نوبت مگ بود کھ از گذرگاه خارج شود        
. دی پنھان در لبخند او را دی دلواپسی صورتش لوسی جلوھی تور چند الی از ورایانداخت، و حت

 سبک بال مگ را داشتھ باشد، بدون یتا زندگ.  را با او عوض کندشی مشتاق بود تا جایلوس
 حفظ دی کھ بای بھ مراقبت داشتھ باشند، بدون شھرت خانوادگازی کھ نی خواھرای  برادرچیھ

 بھ ی نظر داشتھ باشند بتواند از شھرری کھ ھر حرکت او را زیی ھانی دوربھیون ساشود، بد
 . برودگریشھر د

 
و .  را برگرداندشی لب روی روی دستھ گلش را باال آورده بود با لبخندکھیمگ درحال        

 ی از خودش بپرسد چطور منکھی بدون ا،ی فکرچیبدون ھ.  قدمش را برداردنیآماده شد تا اول
 قدر خودخواھانھ، نی ا،ی زشتنی بھ ایکار— کندحی خودش توجی را برای کارنیتواند انجام چن

 دستھ گلش را ی خواست حرکت کند، لوسی خودش نمنکھی با ایحت— قابل تصورریانقدر غ
 دورتر نی مگ بتواند از انکھیانداخت، بھ خواھرانش کھ کنارش بودند برخورد کرد و قبل از ا

 دهی آمد شنی دور میلی خیی کھ انگار از جای لوسفی ضعیدا.  چنگ انداختشیشود بھ بازو
 . بھ نفس نفس افتادیسیپشت سر او تر." صحبت کنم  االن با تدنی ھمدیبا" شد 

 
پوستش داغ شده و .  نگاه کندیسی توانست بھ تری نمیلوس" ؟یکنی می دارکاریلوس، چ        " 

.  من، مگشی پاریاونو ب. "  مگ فرو کردیرا در بازواو انگشتانش .  بودجیًذھنش کامال گ
 " کنمیخواھش م

 
 خفھ کننده او لبان مگ را ی تورھایاز ورا.  دعا بودندای جور تقاضا کی ھیکلماتش شب        

 شی ساعت پنی کارو چندنی ای تونستی می کنیحاال؟ فکر نم. "  کھ با شوک تکان خوردنددید
 " ؟یانجام بد

 
 

 کنم یخواھشم م. ًکامال حق با توئھ. ی تو بگیھرچ. ی گیدرست م:"  گفتھی با گریلوس        
 ی مراقبت مگرانی بود کھ از دی کسشھیاو ھم.  بودندگانھی کلمات با زبانش بنیا." کمکم کن

 بھ سمت یسیخواھرش تر.  کمک نخواستھ بودی بچھ بود، ھرگز از کسکی ی وقتیحت. کرد
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او " ؟ی بھش گفتھ بودیچ.  تونم بفھممینم. " دی درخشیز خشم م اش ای آبان چشمد،یمگ چرخ
 .دی را کشیدست لوس

 
 ."شھی درست مزیھمھ چ. ی شدی حملھ عصبھی ،تو دچار یلوس        " 

 
 با تد دیمن با... من. نھ. " گری وقت دچینھ االن و نھ ھ.  درست نخواھد شدزی چچیاما ھ        

 ."صحبت کنم
 

اما او ." ی با اون صحبت کنی تونیحاال؟ تو االن نم"  مثل مگ تکرار کرد یسیتر        
 ی سریمگ با نگران.  دانستی نمیزی چیسی اگر تری دانست چرا، حتیمگ م. مجبور بود

 . کنددای راھرو او را پانی اش برگشت تا در می قبلی آورد و بھ جانییتکان داد، دستھ گلش را پا
 

 توانست ینم.  شناختی گرفتھ بود نماری کھ بدنش را در اختیعصب تی شخصنی ایلوس        
 تی جمعانی کھ کورکورانھ در راھرو منطوریھم.  خواھرش نگاه کندنیبھ چشمان اندوھگ

 از نی دوجکی.  در دست گرفتھ بودیی کرد، دستھ گل سوسنش را ھمچون چاقویحرکت م
 تی آن طرفتر جمعیکم.  بودندستادهی در ایمراقب جلو ی با چشمانی مخفسیعوامل سرو

 از گزارش گران منتظر یشماری و گروه بیونی تلوزی ھانی از دوربییای ھا، دریتماشاچ
 . بودندستادهیا

 
 کی و ی سکی جوری لوسک،ی جورسی کنی دختر رئس جمھور کارولنیامروز، بزرگتر        

 نیودی بسکای فرانسونیزیبر تلو و زن خنیودی تنھا پسر اسطوره گلف، داالس بن،یودیسالھ با تد ب
 تگزاس را بھ نتھی از عروس انتظار نداشت کھ زادگاه داماد در وی کسچیھ.  کندیازدواج م

 ... انتخاب کند امای مراسم عروسیبرگزار عنوان محل
 

 و برگشت تا تد دی داشت شنی مرمرھا گام برمی را کھ روی ھدفمند مردی قدمھایاو صدا        
 ی قھوه ای موھای کھ روی توانست شعاع نوری تورھا،میاز ورا. دی آی کھ بھ سمتش مندیرا بب

.  کرده بود را تماشا کندی را نورانبشی کھ صورت خوش ترکیگری و پرتو ددی رقصی او مرهیت
 و بایاو ز.  کنندی دنبالش مدی خورشی رود، پرتوھای بود انگار کھ ھرجا منطوریھم شھیھم

 تا بحال ی بود کھ لوسی مردنیکاملتر.  دارا باشد را داشتدی مرد باکیمھربان بود و ھر آنچھ 
 اش ی فرزندان احتمالی پدر قابل تصور برانی و بھترنشی والدی داماد برانیکاملتر. شناختھ بود

ملو بلکھ م— نوع مردان نبودنینھ احساس خشم، او از ا— پر از احساسیتد با چشمان. ندهیدر آ
 با شانی آمدند و صورت ھای درست پشت سرش منشی بھ سمت او آمد والدیاز احساس نگران

 ھی شدند و سپس بقداری پدزی تد ننیبھ دنبالشان والد.  از اعالن خطر پوشانده شده بودی حاکیحالت
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و  کھ ای تمام کسانیعنی..... آمدند خواھران و برادرش، دوستان تد، مھمانانشان مثل مور و ملخ
 . و دوستشان داشتدی ترسیاز آنھا م

 
 یمگ گوشھ ا.  توانست کمکش کند، گشتی کھ می بھ دنبال تنھا کسی عصبیبا حالت        

 با نگاھش التماس یلوس.  چالندی عروس را در دستانش ممھی بود و گل مخصوص ندستادهیا
مگ خودش را بھ سمت او . ستی چازمندیکرد و در دل دعا کرد کھ مگ از نگاھش بخواند او ن

 ی کھ او چھ مدی دوستش برقرار کرد فھمنی کھ با بھتری ایبا تلپات. شد انداخت و سپس متوقف
 .خواھد

 
 سای کھ در گوشھ کلی را در چنگ گرفت و او را بھ سمت اتاق کفش کنی لوسیتد بازو        
 یقی کھ نفس عمدیمگ را د ی او در را پشت سرشان ببندد، لوسنکھیدرست قبل از ا. دیبود کش

او .  داشتی ھم تجربھ شلوغ کارنی از اشیمگ پ.  رفتی لوسنی و با اراده بھ سمت والددیکش
 ... بتواندی از اتاق دور کرد تا لوسقدرآنھا را آن

 
  انجام دھد؟ی خواست چھ کاریم        

 
 

 گروه کر بھ آنھا یب آی بود کھ رداھاییزھای پر از آوک،یاتاق کفش کن دراز و بار        
 یی مقوای و جعبھ ھایقی موسی ھالی سرود، فای بلند مملو از کتاب ھای بود با قفسھ ھاختھیآو

 در ی پنجره خاک گرفتھ روانی از مدی از نور درخشان خورشیکیپرتو بار. یمی و قددهیپوس
 از کار افتاده ی لوسی ھاھیر. دی تابی گونھ تد می روی اتاق بھ درون و بھ نوعیانتھا واقع در

 . و منگ شده بودجیبودند و او بخاطر فقدان ھوا گ
 

 بھ اندازه ی داشت با آرامشی از دلواپسی اھی اش کھ سای مرمریتد با چشمان آب        
 تد دیًلطفا بذار: " دی کلمات را از پشت در شننی ایلوس.  کردی نگاھش مرهی خ،ی لوستیعصبان

 خودش اون رو سرعقل دیاجازه بد.  خودش درست کنھگھی دزی موضوع رو ھم مثل ھمھ چنیا
 ."ارهیب
 

 آورد، ی کرد بھ زبان می را کھ ھرگز بزبان آوردنشان را تصور نمی داشت کلماتیوقت        
—من.  تونمیتد، من نم. "  بودنددهی بھ گونھ اش چسبشی بخاطر اشک ھاایتورھا بخاطر عرق 

 ." تونمیمن نم
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 خودش تصور کرده بود کنار زد، فرقش شی بارھا پیاو تورھا را ھمانطور کھ لوس        
 دھد درست قبل از ی مراسم انجام می کار را در انتھانی او ای بود کھ در تصورات لوسنیدرا

 ." شمیمن متوجھ نم. " چھره تد بھت زده بود.  ببوسدشنکھیا
 

تد سرش را کج .  اضطراب را تا بحال تجربھ نکرده بود اندازه وحشت ونیا. فلج شده بود        
 . "می ھستی عالگھی ما با ھمد،یلوس."  شدرهیکرد و بھ چشمان او خ

 
 . " دونمیم.... یعال. آره        " 

 
 توانست یاگر فقط م. دی بگودی توانست تمرکز کند کھ چھ بای نمیاو منتظر بود و لوس        

.... اما . می ھستی دونم کھ ما باھم عالیمن م. " ار آورد تا حرکت کنداو بھ لبانش فش. نفس بکشد
 . " تونمیمن نم

 
او را قانع کند کھ اشتباه .  بدست آوردنش بجنگدیبرا. او منتظر بود تا تد با او بحث کند        

 حملھ کی عکس العمل فقط نی کھ ادی و بگوردیاو منتظر بود تا تد در آغوشش بگ.  کندیم
او .  نکردیریی تغنی نا محسوس گوشھ لبش کوچکتریاما چھره او بھ جز فشردگ.  استیعصب
نبود؟ اگر مگ با عشقش، "  ست؟ی ننطوری بخاطر اونھ، امتی تصمنی مگ، اوستتد: " گفت

 را ی کار دور از ذھننی نشده بود او چنشیدای اش پعی و سرانھی اش و قضاوت تندخویآشفتگ
 دنی کشرونی بی برای زده بودند و او بھ سختخیانگشتانش » . تونم یمن نم«  داد؟ یانجام نم

 تد بی خواست در جی می آوردش و وقترونیباالخره ب.  بودالحلقھ الماس نشانش در تق
 .ندازدی بنی بود آن را زمکیبگذاردش نزد

 
ت  دانسیاو نم.  کردیاو التماس نم.  بازگرددشیتد تور سر او را رھا کرد تا سرجا        

 . را انجام دھدنکاریچطور ا
 

 خوب، لھیخ« .  انجام ندادی نظر لوسریی تغی برای تالشنی کوچکتری نکرد حتی کارچیھ        
آرام، کنترل شده و .  و از او دور شددی ادبانھ سرش را تکان داد، چرخی بیبا حالت» ...پس

 .جذاب
 

او .  معده اش فشار دادی دستانش را روی در پشت سرش بستھ شد، لوسنکھیبھ محض ا        
 شیاما پاھا.  گفت کھ نظرش عوض شده استی و مدی دویبھ دنبالش م.  گرداندی تد را برمدیبا

 . کردی کردند، مغزش کار نمیحرکت نم
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.  بودندستادهی در باز شد پدرش و درست پشت سر او مادرش آنجا اد،ی چرخرهیدستگ        
 انجام داده بودند، شیآنھا ھمھ کار برا.  بود و بھ شدت اضطراب داشتنددهی آنھا پریرنگ ھردو

 ینم.  توانست در عوض بھ آنھا بدھدی می بود کھ لوسی تشکرھی ھدنیو ازدواج با تد بھتر
او با خودش .  گرداندی کرد و برش می مدای تد را پدیبا. نطور بھ آنھا اھانت کندیتوانست ا

 . کنددای داشت تا خود را پازیاو بھ زمان ن" ھنوز نھ،" زمزمھ کرد 
 

 . تامل کرده و سپس در را بھ ھم کوبانده بودیمت اندک        
 

 دانستند کھ ی مایقبل از تمام شدن بعد از ظھر تمام دن.  شده بودی از ھم متالشی لوسیایدن        
 . دور از ذھن بودیلی خنیا. ه است را پس زدنیودیاو تد ب

 
 اتاق کوچک خاک گرفتھ را نیھرگز ا..... گروه خبرنگاران...  ھانی از دوربییایدر        

 را خواھد شی گروه کر زندگی سرود و رداھای کتاب ھاانی درست منجایھم. ترک نخواھد کرد
 سرافکنده کردن یود و برا کھ تا کنون شناختھ بی مردنی رساندن بھ بھتربی آسیگذراند و برا

 . خواھد کردشی طلب بخشاشخانواده ا
 

 از ی و بھ درد ناشدیاو تاجش را کش.  بودنددهی چسبشی صورتش بھ لبھای جلویتورھا        
.  احمق ناسپاس بودکیاو .  تاج خوشامدگفتیستالھای توسط شانھ و کرشی شدن موھادهیکش

 و تاب داد چی را دور خودش پشیبازوھا. دیمستحق درد بود و ھمھ آن تورھا و تاج را ازھم در
 گرد خاک افتاد و او با ی روشی لباس کنار قوزک پادی را باز کند و بعد ساتن سفش لباسپیتا ز

 نیا! بدو.  کردی م تقالدنی نفس کشی بود و براستادهی آنجا ادشی پاشنھ بلند ساتن سفیکفش ھا
 !بدو.  شدادیکلمات در ذھنش فر

 
 شد و سپس ی کھ لحظھ بھ لحظھ بلند تر مدی شنی را متی ھمھمھ جمعی در صدارونیاز ب        

 . آن را بستھ باشدعی را باز کرده و سپس سرسای در کلیدوباره خاموش شد، انگار کھ کس
 !بدو        

 
 کھ بھ ی قالبیتکانش داد تا از رو.  گروه کر را چنگ زدرهیت ی آبی از رداھایکیدستش         
 بدنش ی سرد کپک زده، رویردا. دی کششانشی پری موھای بود رھا شود و آن را روختھیآن آو

 اتاق یتلوتلو خوران بھ سمت در کوچک انتھا.  اش را پوشاندی فرانسوری و لباس زدیلغز
 .رختکن رفت
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 یواری کھ بھ ددی را دیکی رفت و آمد بارری در مسی خاک گرفتھ روشھی شانیاز م        
 تالشش قفل باز نشد، اما نی کردند و در اولیدستانش خوب کار نم.  شدی می منتھیخاکستر

 .باالخره موفق شد قفل را باز کند
 

 کھ داشت خود را بھ پشت دستگاه ینیدر ح.  شدی می منتھسای بھ پشت کلکی بارریمس        
 سطل ی بھاریتندرھا.  کردی مری رو گادهی پی رساند پاشنھ کفشش در ترک ھای ھوا مھیھوت

 پر بود از ری پخش و پال کرده بودند، مسری سطح مسی را منفجر کرده و روواریآشغال کنار د
 بھ یوقت.  شکستھی بچھ گانھ شن بازلچھی پاره شده و بیر خرد شده، روزنامھ ھای شیجعبھ ھا

 کرد بھ حرکت ی می ھمھ جا بودند، و او داشت سعیتیماموران امن. ستادی ادی رسری مسیانتھا
 .شدیاندی اش بیبعد

 
 نی کار ماموراتیِ شدن سمت مادرش عالقھ اش بھ دانستن جزئکسالھیچند ماه قبل از         

 او و کھی کردند و وقتی محافظت می ھنوز از نلیتی امنسی را از دست داد، اما سرویتیامن
تد ھم .  شدی خودش میتی امننی ماموربتی متوجھ غیادرش دائم باھم بودند او بھ سختم

کنار تمام .  اندک شھر ملحق شوندیتی امنیروھای کرده بود تا بھ نستخدام ای خصوصنیمامور
 . بود و مردم ھمھ جا بودندنی از ماشزی ال مانند، لبرنگیپارک.  بودستادهیدرھا مامور ا

 
 شھر بھ شدت عاجز نیاو از درک ا.  شھر در مرکز تگزاسنیواشنگتن خانھ او بود نھ ا        

 شیاگر پاھا.  واقع شده استیمی قدی منطقھ مسکونکی در کنار سای آورد کھ کلادیبود، اما ب
 بتواند دی برسانند، شاابانی آن سمت خیبتوانند او را از کوچھ عبور دھند و بھ پشت خانھ ھا

 . آن طرف تر برساندابانی خنی شود بھ چنددهی دنکھیرا بدون ا خودش
 

 فرار از ی مادرش برای فرار درست مثل نقشھ ھای نقشھ خوب براکی نیو بعدش چھ؟ ا        
 ی برای کارشتری بدی فرار نامکی توان آن را یًکال نم. ستی نشی پی در طول سال ھادیکاخ سف

 . زمان استدنیخر
 

 دای کند کھ بتواند نفس بکشد و خودش را پدای را پیی وقفھ داشت تا جاکی بھ اجیاو احت        
 .ی پشتاطی در حی مخفی فضاکی ای ی خالی خانھ بازکی مثل ییجا. کند

 
 قرار گرفتھ و خانواده انتی مطبوعات، داماد مورد خیاھوی دور از ھیاو بھ مکان        

 بوده و چھ ی چھ کساوردی بادی کھ بتواند بییجا پناھگاه موقت، کی.  داشتازیسردرگم اش ن
 . قرار داده بودند، داردتی موقعنی کھ او را در ای در قبال کسانیتیمسئول

 
   کرد؟ی چکار مدی او باا،یاوه خدا        
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 را بھ آن سمت جلب کرد یتی امنیروھای توجھ نسای کلگریاغتشاش بوجود آمده در سمت د        
 . افتادهی چھ اتفاقندیو او منتظر نماند تا بب

 
 و پشت دی تلوتلو خورد و بھ سمت آن سمت کوچھ دوی خاکسترواریدرعوض در کنار د        

 کھ مجبورد ی طوردندی لرزیزانوانش بھ شدت م.  مخزن بزرگ مخصوص زبالھ پنھان شدکی
 از ی بدیلی خیبو. نگ زده مخزن زبالھ سرپا نگھ دارد زی بھ بدنھ فلزھیشد خودش را با تک

 دور ھمھمھ ی و فقط صداامدی از اعالم خطر نی حاکیادی فرچیھ. دی رسیمخزن بھ مشام م
 .دی رسی بودند بگوش مای کلسی کھ جلویتیجمع

 
 صدا نی و متوجھ شد کھ ادی گربھ کوچک را شنکی وی می مثل صدایفی ضعھی گریصدا        

 ی جدا مابانی را از خیمی قدییای کھ خانھ وکتوریی شمشادھافیدر طول رد. دی آیاز خودش م
 . شدی خانھ ای پشتاطی و وارد حدی آنھا پری کرد از رودنیکرد شروع بھ خز

 
 باز را از کوچھ ی انداختھ بودند و گاراژھاھی کوچک سای آن فضایدرختان کھنسال رو        

 ی طیگری بعد از دیکی ھا را اطی کھ کوکورانھ عرض حینیدرح.  کردندی جدا مکی باریھا
 .دیچی گروه کر را تنگ تر بھ خود پی کرد ردایم
 

 یبو.  رفتی تازه کاشتھ شده فور مجاتی در خاک اطراف باغچھ سبزشیپاشنھ کفش ھا        
 یونی مسابقھ تلوزی شوی از آشپزخانھ ھا در ھوا شناور بود و صدایکی پنجره باز انیغذا از م

 جمھور سی رئتی مسئولی داستان دختر بونی تلوزنی ھمیبھ زود. دی رسی آن بگوش میاز ورا
 . را پخش خواھد کردکی جوراسی کایکورنل  خانمنیشیپ
 

 ھفده سالھ اش را بھ باد ی سالھ سابقھ خوش رفتارکی و ی سی بعد از ظھر، لوسکیدر         
با .  و مت ثابت کرده بود آنھا در انتخاب او اشتباه نکرده بودندینل کھ بھ یھفده سال. داده بود

 . برساندبی توانست بھ او آسی نمنی از اشتریب...  کھ در حق تد کردیکار
 

 ی سکندری شلنگ باغبانکی یرو.  افتادھی بھ گری پارس کرد و بچھ ای سگییدرجا        
 یی پشمالوختھی پارس سگ بلندتر شد و موجود بھم ری صدااطیپشت تاب درون ح. خورد

 کھ پر از ییاو با کفشھا.  کرد کوباندی را جدا می بعداطی کھ حیمی سیخودش را بھ تور
 . کوچھ بود عقب گرد کردکی کھ نزدی مارنیمجسمھ ورج  شده بودند بھ سمتزهیسنگر
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- ی نقره ایکلتیموتور س . پشتش راست شدندی و موھادی را شنینی موتور ماشیصدا        
 .دیچی درون کوچھ پیمشک

 
.  رنگ آن چسبانددی سفوارهی و ستون فقراتش را بھ ددی دو گاراژ خزنی بی در فضایلوس        

درعوض . او نفسش را حبث کرد و منتظر شد تا موتور رد شود.  آرام شدکلتیحرکت موتور س
 رهی دو گاراژ خنی ما بیور سوار بھ فضاموت. او متوقف شدکیموتور آرام جلو آمد و سپس نزد

 . بودستادهی کھ او ایی جاھمان شد درست
 

چکمھ .  شدی لوسیمرد موتور سوار بدون توجھ بھ روشن ماندن موتور مشغول بررس        
 "چھ خبرا؟: "  موتور گفتیمرد بلند تر از صدا.  را شوت کردی ازهی سنگ راه،ی سیا*
 

 ی کارًعای اش را لھ کرده بود، خانواده اش را رنجانده بود و اگر سرندهیچھ خبرا؟ شوھر آ        
 خواست بداند ی مرد منی شد آنوقت ای در کل کشور می عروس فرارنی کرد معروف ترینم

 چھ خبرا؟
 

 اش بھ گونھ ی چشمان سرد آبد،ی رسی لباسش مقھی مرد تا ی بلند فرخورده مشکیموھا        
 یروھایبعد از سالھا محافظت شدن توسط ن.  وار داشتوانھی دیانش حالت آمد و لبی اش مدهیکش
 تی کرد، اما االن احساس امنی متی بزرگ شده بود کھ ھمھ جا احساس امنی طوری لوس،یتیامن

 کھ تد ییاز آنھا— ناخوانده بودی داد مثل مھمانی مصی تشخیکی کھ در تاریصورت نداشت و
.  دادی بھ او نمی قوت قلبچی ھًقایکھ دق— گذاشتی ھا مبی و غربی اش جزو عجیدر طبقھ بند

 باز قھی کھ از ی چروکدی سفراھنی کھ اندازه اش نبود و پیزی تمًبای تقررهیبخصوص با لباس ت
 ی نمدهی بھ جز گرد و خاک از آنھا دیزی کھ چی موتور سواری ھاکمھکتش مشخص بود و چ

 نی در ھمًقای دقیول.  کوچھ باشدنیش در ا خواھان مالقاتی نبود کھ لوسی کسھیشد، او شب
 . قرار داشتتیموقع

 
 قواره ی کت ببی از جی و چروکنیکراوات چ.  اش پخ و نوک آن مربع شکل بودینیب        

 ی بلند کھ ھمھ فر و درھم گره خورده بودند مثل نقاشیو آن موھا.  آمده بودرونی بمھیاش تا ن
 درھم برھم درست شده اهی کھ با جوھر سدند،ی رسی وان گوگ بھ نام آسمان شب بنظر میانگشت
 .بودند

 
 نی گذشت، در تمام ای می حدود ده سالی نلی جمھوراستی ریی گردھمانیاز زمان اول        

.  لبخند بزند و مودب باشدشھی کرده بود درست صحبت کند، درست رفتار کند، ھمیسالھا سع
 کھ جواب دی رسیمدت ھا بود درھنر کوتاه صحبت کردن استاد شده بود، بفکرش نمحاال ، کھ 
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 جملھ نی کردن اانی با تمسخر بی برایریدرعوض او کشش مقاومت ناپذ.  بدھدچھ  رابھی غرنیا
 . کار را نکردنیًاما مسلما ا" تو چھ خبرا؟" داشت 

 
 »؟ی سوارمی بری خوایم «.  سرش را بھ سمت موتور پشت سرش تکان دادبھیغر        

 
 ی و پوست و عضالتش را رودی رسرگھایُشک در تمام بدنش منتشر شد، از رگش بھ مو        

 نی از ای بھ بدنش نشست، نھ از سرما بلکھ بخاطر آگاھیلرز. استخوان ھا منقبض کرد
 ی موتورنی داشتن چنی خواستشان، آرزوی کھ مییزھای از تمام چشتری بشھیموضوع کھ او ھم

 . کردی فرار مشی آمد تمام کارھای داشت با آن از پیموتور نیاگر ھمچ. را داشت
 

 شروع بھ حرکت ی لوسی کتش ھل داد و پاھابشی درون جشتری کراواتش را ببھیغر        
 حرکتشان را ی کرد جلویسع.  کنندی نمتی بدنش تبعی اعضاگریانگار کھ آنھا از د. کردند

 تگزاس التی امدهی شد و پالک خکتریبھ موتور نزد.  از او اطاعت نکردندشی اما پاھاردیبگ
 موتور را پوشانده بود را ی چرممنگاهی از نشی کھ قسمتی گوش درازگھمراه با برچسب س

 صی توانست کلمات را تشخی برچسب محو شده بودند، اما او ھنوز مینوشتھ ھا. تماشا کرد
 .دھد

 
 . کنھی سوارت نمی مجانچکسیھ. رهی گی خدا موش نمیگربھ محض رضا        

 
. ردی اش بگدهی توانست نادی اعالن خطر کھ نمکی.  درونش منتشر شدیکلمات مثل شوک        

 شی پاکیدستش تقال کنان ردا را نگھ داشت ،. از کنترل خارج شده بود -بدن خائنش -اما بدنش
 .ود آمد موتور فری فاصلھ گرفت و آن سمت صندلنیاز زم

 
 تاج عروس اسفبار نیگزی آن را جایلوس. مرد موتورسوار تنھا کاله موجود را بھ او داد        

 کوچھ نییآنھا از جا کنده شدند و بھ سمت پا. دیچی را دور کمر مرد پشیخود کرد و بازوھا
 بدون پوشش حرکت باد را لمس کردند، ی گروه کر موج برداشت، پاھایحرکت کردند، ردا

 . کردی او حرکت می کاله موتور سواری رور مرد بیھامو
 

 ثابت کرد، موتور شی پاری رفت ردا را زی مگری بھ کوچھ دی کھ مرد از کوچھ اینیدرح        
 جنس ارزان ری عضالت مرد در زگر،ی دچی پکی و سپس دیچیبھ سرعت بھ سمت راست پ

 . خوردی و تاب مچی کتش پمتیق
 

 شدند کھ در طول آن ی راندند و وارد خط دوم بزرگراھنتھیآنھا بھ سمت خارج از شھر و        
 و موتور مثل بال لھی او مثل پیکاله کاسکت برا.  شده بوددهی سنگ آھک ناھموار کشیبلوک ھا
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 تاکستان نی و چندتونی سنبل، کارخانھ روغن زیآنھا از مزرعھ پر از شکوفھ ھا.  بودندشیھا
 . پراکنده بوند، عبور کردندی کانترلی سراسر ھدر کھ
 

 رفت و ی تر منی در آسمان پائدیخورش.  بلند کردی رفت و آن را اندکشی رداریباد ز        
او بھ سرما خوشامد گفت چون .  کردی پارچھ ردا عبور مانی از مشی درحال افزایسرما

 . دانستی نمی گرما و راحتقیخودش را ال
 

 بدنھ ی کھ روی ایمی قدیلی خلھی گذشتند و طوی پل چوبکی ی از روادیا با سرعت زآنھ        
 و یاز کنار مزارع کشاورز.  شده بود را پشت سر گذاشتندی نقاشیاش پرچم بدون ستاره ا

 ل؟ی ماستیب.  کردندی را پشت ھم طلھایما.  بھ سرعت عبور کردندی غارنوردی تورھایآگھ
 .نست دای نمشتر؟یب
 

 ی ایمی موتور سوار بھ سمت فروشگاه قددند،ی شھر رسکی بھ چراغ قرمز حومھ نکھیتا ا        
 چرخاند تا توجھ او را جلب یسرش را بھ سمت لوس.  کنار ساختمان پارک کردھی و در سادیچیپ

 . افتادی موتور می داشت از روًبای بود و تقردهیچی را در ردا پشیاو پاھا. کند
 

 »؟یستینھ نگرس        « 
 

 شل کرد و ی گرفتھ اش را اندکیپاھا.  شدی فکر کردن بھ غذا ھم باعث تھوع اش میحت        
 . باال انداخت و بھ سمت در فروشگاه رفتیمرد شانھ ا. سرش را تکان داد

 
 متوجھ شد کھ او از آنچھ کھ تصور ،ی نقاب گرد و خاک گرفتھ کاله موتورسوارانیاز م        

 بلندتر از باال تنھ اش شیو پاھا) متریصد و ھشتاد سانت( کرد بلندتر است، حدود شش فوت یم
 ی نمنی از اشتری و نحوه قدم برداشتنش بیتونی رنگ پوست زاه،ی سی وحشیبا موھا. است

 را پر کرده بودند ی لوسی کھ زندگیمردان کنگره ، سناتورھا و رھبران صنعت توانست با
مرد بھ سمت دستگاه . ندی از داخل فروشگاه را ببی قسمتشھی شانیوانست از م تیم. متفاوت باشد

 داد برداشت تا ی کھ داشت انجام میکارمند زن دست از کار.  فروشگاه رفتیخنک کننده انتھا
 شد تا شش بستھ شیدای خارج شد، سپس دوباره پدشی دی از جلوی لحظاتیراب. بھ او نگاه کند

ً داد و علنا شروع بھ لبخند ی را تابشیصندوق دار موھا.  بگذاردشخوانی پی را رویدنینوش
 . اضافھ کردشیدھای ھم بھ خرگریمرد چند قلم جنس د. زدن و صحبت با او کرد

 
 وزنش را جابجا کرد، بازتاب یوقت.  شده بودندشی باعث تاول زدن پای لوسیکفش ھا        

کاله کاسکت بزرگ سرش را در خود . دی فروشگاه دشھی را در ششیعکس العملش بھ درد پا
ردا ھم، .  کرده بودی داد را مخفی سنش را کمتر نشان مشھی و صورت کوچکش کھ ھمدهیبلع
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او .  پوشاندی او را از حد نرمالش الغرتر کرده بود را میقبل از عروس  کھ استرسقتی حقنیا
بود، اما خودش را )متریصدو شصت و پنج سانت( ینچی پنج فوت و چھار ای با قدکسالھی و یس

 . کردی احساس متی مسئولی ھمسر بکیکوچک، احمق ،خودخواه و 
 

 اما بھ اورد،ی کاله کاسکت را در نندش،ی کس آن اطراف نبود تا ببچی ھنکھی با ایحت        
 یدر حالت عاد. جمجمھ اش کاستھ شودی آن را جابجا کرد تا از فشار سنجاق موھا بر رویآرام
 ی از آن نوارھایکی داشت و با یصورت صاف و مرتب تا سرشانھ اش بلند نگھ م را بشیموھا

 . بستی را پشتش مشیکھ مگ از آنھا متنفر بود موھا  موکیبار
 

 نکھیمگھ ا. دنی دختر بچھ پونزده سالھ نشون مھی تو رو مثل نھایا« : مگ اعالم کرد        
 ی توی احمقانھ بوگندوی احمقانھ بھ ھمراه تمام لباسھایدھای و اون مرواری بپوشنیشلوار ج

ازت انتظار . ی لوس،یستی نیتو نل« : سپس او نرم تر شد و گفت» .یکمدت رو چالشون کن
 متفاوت ینی توانست درک کند چون در لوس آنجلس و با والدیمگ نم» .ی اون باشثلنداره کھ م

 خواھد بپوشد، ھر نوع جواھرات ی کھ میبی و غربی توانست ھر لباس عجیم. بزرگ شده بود
 . نھی کمرش تاتو کند اما لوسی اژدھا روکی ی کند، حتزانی خواست بھ خودش آوی کھ میرنگ

 
 ی بطرکی دست و کی در یدر فروشگاه باز شد و موتور سوار با ساک خواربار فروش        

 موتور نی را در خورجشیدھای کھ در سکوت خرینیدرح.  آمدرونی بگرشی در دست دیدنینوش
 او مرد را بعد از خوردن کل آن یوقت.  کردی مشی با احساس خطر تماشای داد، لوسی میجا

او مجبور بود بھ . فتدی اتفاق بنی تواند اجازه دھد ای کھ نمدی کرد، فھمور تصیدنی نوششھیشش ش
 . زدی بھ مگ زنگ مدیاو با.  نفر تلفن کندکی
 

 ھی از بقشتری دوستش کھ بنی بھتری کس را نداشت حتچین با ھاما جرات روبرو شد        
 . داد کھ سالمت استی بھ خانواده اش خبر میبھ زود.  کردیدرکش م

 
 .دی بھ آنھا بگودی نگرفتھ چھ بامی کھ تصمینھ تاوقت. ھنوز نھ.... فقط        

 
 کرد و ی نگاھش مرهیمرد خ.  بودستادهی آنجا کنار موتور ابھی غری کلھ آبکیاو مثل         

 .انھیچھ ناش.  کلمھ ھم با او صحبت نکرده استکی ی آمد کھ ھنوز حتادشی یلوس
 

 نیمرد برگشت تا خورج »؟ی شناسی بھ اسم تد میتو کس« : دی بگویزی داشت تا چازین        
 .را محکم ببندد
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 نی کھ از باک بنزیمت نقره ا قسی بود کھ کلمھ مبارز رویمی قدیاماھای کیموتور         
 سرقت یبرا. می با ھم بودلیما تو شھر ھانتس و« : مرد گفت.  کرد نوشتھ شده بودیعبور م

 کھ او چقدر ندی امتحان موتورسوارانھ تا ببینوع.  دادی اش میاو داشت باز» .مسلحانھ و قتل
اما او .  کنددای روند ادامھ پنی داد کھ ای بود اگر اجازه می موانھی دیلی خیلوس. تسرسخت اس

 ی آمده و نمرونی کھ از پوستھ اش بیی ھاوانھیاز آن نوع د.  ناجوری ھاوانھیاز آن د.  بودوانھید
 .داند چطور دوباره درون آن بخزد

 
« .  کرد تا مرعوبش کندی مینی سنگشی روزی آمدی تھدی دار مرد بھ شکلھیچشمان سا        
زبانش .  کلمھ سادهکی.  بلھ بودکی داد گفتن ی انجام مدی کھ بایمام کارت »؟ی با من باشیآماده ا

 ».ھنوز نھ« .  اما شکست خورددی و لبش را حرکت داد تا بلھ را بگوفتندیرا مجبور کرد بکار ب
 

 »؟یکنی می دارکاری چی دونی میمطمئن« :او اخم کرد و گفت        
 

 از جواب ی لوسیوقت. ً سوال کامال واضح بودنی توانست درک کند، جواب ایاگر او م        
 . باال انداخت و سوار موتور شدیدادن عاجز ماند، او شانھ ا

 
 در شگفت بود کھ چطور ی شدند، لوسی خارج منگی کھ آنھا از پارکینیدرح        

 شی کھ عاشقشان بود برای مرد خطرناک کمتر از بودن با خانواده انی بھ ھمراه ایموتورسوار
 تواند ی مرد منی کھ ای کارنیبدتر.  نبودونی مرد مدنی بھ ازی چچیاما او ھ.  استندیناخوشا

 توانست بکند فکر ی مرد منی کھ ای ناجوری خواست در مورد کارھایمدلش ن—انجام دھد
 .کند

 
 کت ری کھ از زییتنھا دستانش بخاطر گرما.  نفوذ کردشی رداری باد بھ زگری بار دکی        

 ی فرعی او بزرگراه را بھ سمت جاده اتیدر نھا.  آمد گرم مانده بودندی مرونینازک مرد ب
 گذشت قابل ی بوتھ ھا مانی کھ از می ترسناکری مسکلتی موتورسیدر نور جلو. ترک کرد

 خودش شتری بپرد و بدود، او بنیی از موتور پادی کشی مادی عقلش فرنکھی با ایت بود و حتیرو
 در شتری کھ پییاز تابلوھا. دندی کنار رودخانھ رسیباالخره بھ مکان کوچک مسطح. دیجلو کش

 جسد را کی بی ترتنکھی ای مکان برانیبھتر.  رود پدرنالز باشدنی زد ای بود حدس مدهی دریمس
 .یبدھ

 
 شد و عقب عقب ادهیاز موتور پ.  بودنی غرش موتور سکوت آن مکان سھمگیبدون صدا        

 کھ آن را ینیدرح.  آوردرونی بنی را از خورجی ورزشی پتوکی بھ ھی شبیزی چمرد. رفت
 و یدنیاو نوش.  روغن موتور را از آن استشمام کردفی خفی بوی کرد، لوسی پھن منی زمیرو
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 تمام شب اون کالھو رو سرت نگھ ی خوایتو م« .  بدست گرفترا  فروشگاهدیساک خر
 »؟یدار

 
سنجاق ھا افتادند و .  سرش نگھدارد، اما درش آوردی آن را روشھی ھمی خواست برایم        

 ورشیسکوت بخاطر .  نشده بودند دور و اطراف گونھ اش را گرفتندی کھ اسپرییموھا
چھ بد کھ «  را بھ سمت او بلند کرد، یدنی نوششھیمرد ش.  صخره ھا شکستیرودخانھ بر رو

 پتو ولو ی را باز کرد، رویمرد در بطر. د بزور لبخند زیلوس »میدار ی نوشدنیفقط شش بطر
 خطر ی بدی از دوستان تد بود؟ پس بایکیًاو واقعا .  را بھ دھان بردیشد و گردن دراز بطر

 ی آبجو و آن برچسبدنی داشت، با وجود نوشی بود و رفتار خشنزی آمدی تھدنکھیباوجود ا—باشھ
 ! موتورش چسبانده بودیکھ رو

 
 . کنھی سوارت نمی مجانچکسیھ. رهی گی خدا موش نمیگربھ محض رضا        

 
 ی خواست کھ از خشکیاو نم» .ارهی درت بی از خشکدیشا. ی خوای میکی« :مرد گفت        

 برداشت تا از ی بطرکی لنگان جلو رفت و شی رفت، اما بجای می بھ دستشوئدی و بادیایدر ب
 دی و تھدشیدراز مرد، ھرم نفس ھا ی از پتو بدور از پاھایگوشھ ا. دسترس او دور کند

 نی در ھتل اوستی در لباس عروسنیودی بھ عنوان خانم بدی االن بااو.  گرفتیوجودش جا
 . باشدیمشغول شاد

 
 را یکی.  آوردرونی فروشگاه بسھی شده از کیچی سلفون پچیموتور سوار دو عدد ساندو        

 ترک کردن یباعث تأسفھ کھ برا« .  خودش باز کردی را برایگریبھ سمت او پرتاب کرد و د
 ». بودننی بھتر از ایلیًاون غذاھا حتما خ. ی صبر نکردیتد تا بعد از شام عروس

 
 نی تزئیگوی طعم دار شده با سنبل، ملھیدسر خرچنگ خوابانده شده در سس، گوشت ف        

 ...،ھی ھفت الی عروسکی ترافل، کدیشده، قارچ سف
 

 »؟ی شناسیتو تد رو از کجا م. ًواقعا« :دی پرسیوسل        
 

ما « .  زد و با دھان پر شروع بھ صحبت کردچشی از کوشھ ساندویمرد گاز بزرگ        
 گرویما ھمد. می بودم بھ ھم برخوردنتھی وی توی کارگر ساختمانھی من ی وقتشی سال پنیچند
 ».میدی بودم دھی اون ناحی من تویوقت
 

 ». از افراد برخورد داشتھیلیتد با خ        « 
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ھمھ « . دی نوشیدنی نوشگری قلپ صدا دار دکیمرد با پشت دستش دھانش را پاک کرد و         
 ».ستندی نی خوبیاون افراد مثل خودش آدم ھا

 
 اطراف نیپس تو اھل ا« .  گذاشتی کھ نخورده بود را بھ کناری ایدنی نوشیلوس        

 »؟یستین
 

 . علف ھا پرتاب کردیاو سلفون ساندوچش را کامل کند و رو» .نھ        « 
 

.  مورد اشاره کندنی متنفر بود اما قصد نداشت بھ ازندی ری کھ آشغال میی از آدم ھایلوس        
 یشتری ساندوچ تمام توجھ مرد را بھ خود معطوف کرده بود و قصد نداشت اطالعات بدنیبلع

 .بدھد
 

 بھ نی از اشی راحت کردن خودش را بی درختان براانی توانست رفتن بھ می نمیلوس        
 و لنگان دی برداشت، خودش را عقب کشدی از درون ساک خری دستمال کاغذکی. ندازدی بریتاخ

 یشتری بیدنیمرد نوش.  کارش تمام شد بھ سمت پتو برگشتیوقت. بھ سمت درختان رفت
چرا منو با خودت « . گذاشتی را بخورد پس آن را کنارچشی ساندونست تواینم.  بوددهیسرکش
 »؟یآورد

 
 ». ھمراه واسھ شب داشتھ باشمھی خواست یدلم م        « 

 
ُ جک گفتن ی مرد براانھی از تالش ناشی بھ دنبال نشانھ ایلوس.پوست بدنش مورمور شد        

 از آنھا ی بعضنکھی او دوست تد بود، با اگریاز طرف د.  نزدی لبخندنیگشت اما او کوچکتر
 . از آنھا خالفکار باشندیکی بود دهی بودند، او ھرگز ندبی و غربیعج

 
 ».فتھی تونھ بی اتفاق منیا« .  او لغزاندیمرد نگاھش را رو        

 
 »! تونھینھ، نم        « 

 
 من آنقدر سرم شلوغ بود کھ ًرایاخ« . بودزی باز ھم نفرت انگی زد ولیمرد آروغ آرام        

با بلند کردن « . شدرهی بھ او خیلوس» .حاال وقتشھ کھ دست بکار بشم.  زنھا نداشتمی برایوقت
 چیتو ھ« .  اش را صاف کردنھیاو س »شھ؟یعروس دوستت کھ درحال فرار از مراسم عروس

 دوباره د،ی سرکش اش رایدنینوش» . ممکنھ انجام بدنی اند و ھرکارونھیزنا د. یفھم یوقت نم
 برت ی آماده اھ؟ی نظرت چنیبنابرا« .  را درون بوتھ ھا پرتاب کردی خالیآروغ زد و بطر

 »ت؟یی و بابای مامانشیگردونم پ
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تو اسمتو « . ً بود، واقعا آماده برگشتن نبودشی دلھره اش رو بھ افزانکھیبا ا» .گفتم نھ        « 

 ».یبھ من نگفت
 

 ».پاندا        « 
 
 »ً.نھ، واقعا       «  
 

 »اد؟یخوشت نم        « 
 

 ». باشھتی اسم واقعنیباورش سختھ کھ ا        « 
 

 ».اسمم پانداست.  نھای ی کھ باور کنستیبرام مھم ن        « 
 

.  کرد با خودش فکرکردی را باز مپسی کھ او داشت پاکت چینی درحیلوس» متوجھم         « 
 ». جالب باشھدیبا« 
 

 »ھ؟یمنظورت چ        « 
 

 کاله ھیبھ اضافھ » .ی اسم ساختگھی با گھی بھ شھر دی کردن از شھریمتور سوار        « 
 . کھ صورتت را بپوشاندیکاسکت بزرگ آب

 
 ».نطورهیفکر کنم ھم        « 

 
 . کردی صحبت را متوقف ، و شجاعتش را جمع منی ادیبا        

 
 ». نفر زنگ بزنمھی بھ دیبا...  من رم؟ی کھ من بتونم ازت قرض بگی تلفن ندارھیًاتفاقا         « 

 
او موفق بھ .  پرت کردی کتش کرد و تلفن را بھ سمت لوسبیمرد دستش را داخل ج        

 . بھ دنبال آن بگرددشی ردای ھانی چانیگرفتن آن نشد و مجبور شد در م
 

 ». بدهگنالیف س دور و اطرانی اگر ایخوش شانس        « 
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.  او را ترک گفتھ بودشی پی اش ساعاتیدر موردش فکر نکرده بود، قدرت تفکر منطق        
 ساحل رودخانھ نقطھ کی آزار دھنده اش اطراف محوطھ جابجا شد تا نزدی پاشنھ ھایلنگان رو

 ».منم« : مگ تلفنش را جواب داد گفتیوقت.  کرددای داشت پیفی را کھ آنتن ضعیا
 

 »؟ی تو خوب؟یلوس        « 
 

 در شھی منو کھ ھمتیتو جنبھ رام نشده شخص.  ندارهیتیاھم« . سر دادیاو خنده عصب        
 توانست ی نمی حرفچیھ» . کردمداشی کنم پی فکر م؟ی شناسی می کردیموردش صحبت م

 ی برادیشا.  داشتتشی را در شخصیانگری حد تغنیاو کمتر.  باشدقتی دور از حقنی از اشیب
 .ی طوالنی مدتی شد اما نھ برای مدهی در او دالت حنی لحظھ کوتاه اکی
 

 دوستش را از پشت خط متوجھ ی کھ نتواند نگرانفی بود اما نھ آنقدر ضعفی ضعگنالیس        
 »...زمیاوه، عز« .شود

 
 تونم با خونوادم یھنوز نم.  ترسم ،مگیمن م.. من« ...  گشت امای باز منتھی بھ ودیاو با        

 ».روبرو بشم
 

 ». کنندیاونھا درکت م. لوس، اونھا دوست دارن        « 
 

 دونم یبھشون بگو دوسشون دارم و م. بھشون بگو متاسفم« .  را عقب راندشیاو اشکھا        
 درست کنم، زوی گردم تا ھمھ چی و برمدم،ی بھ گند کشزوی ھمھ چیکھ بھ طرز وحشتناک

 ». بکنمنکاروی تونم امشب اینم. یچیھ...اما
 

 »...اما.  گمیبھشون م.  خوبلھیخ        « 
 

 توانست جوابشان را بدھد، ی بپرسد کھ او نمیشتری مگ بتواند سواالت بنکھیقبل از ا        
 .تلفن را قطع کرد

 
 بود و امروز با حوادث دهیھا بد خواب* ھفتھیبرا.  بر او غالب شدیاحساس خستگ        

 شد داری درختان پدانیپاندا در م. دی کرده بود تھ کشرهی کھ ذخی کھ رخ داد تمام انرژیحشتناکو
او بھ .  را بنوشدشیدنی گرفت بگذارد او در آرامش نوشمی تصمی آمد، لوسی کھ جلو مینیو درح

 کی و راحت در پرواز درجھ کی شد و بھ تخت باررهی سخت پھن شده بود خنی زمی روکھ پتو
 لبھ نی دورتریمحتاطانھ رو.  کھ با پرده پوشانده شده اندیی با پنجره ھادیشی اندی جمھوراستیر

 . شدرهی و بھ ستاره ھا خدیپتو دراز کش
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 رومندی نی اسم خشن، اسمکی.  داشتھ باشد تا پشت آن پنھان شودیآرزو کرد نام مستعار        

 برد بھ اسم مستعار فکر ی کھ داشت خوابش مینیدرح.  کھ او نبودییزھایھمان چ. و ترسناک
 .یافع.... زھر... شیدندان ن... مار. کرد

 
 فصل دوم        

 
 یری حصی ابرھایچشمانش را بر رو.  کرددارشیسرما و رطوبت دم صبح ازخواب ب        

 تر از فی کرد، سردش بود و کثیتمام بدنش درد م.  کردند گشودی حرکت می کھ بھ آرامبایز
تصور کرد کھ تد از .  روز از ماه عسلش باشدنی اولستی بایامروز م.مان بخواب رفتنش بودز

 ... شودی کند و از او متنفر می موضوع فکر منی ھمبھ ،زدی خیخواب برم
 

 ، دهی پشتش دراز کشیرو.  بوددهی چروکش خوابدی آنطرف تر پاندا با بلوز سفیکم        
 اهی سشیتھ ر.  و اطراف سرش پخش شده بودنددهیچی و خارج از کنترلش درھم پی جنگلیموھا

 از یلوس.  دادی را زشت نشان مشی کوفتھ اینی بیرنگ آرواره اش را پوشانده بود و لکھ ا
ژاکت پاندا کھ .  بلند شدشی پاھای روی بھ آرامنی آمد، بنابرای بھ او بدش مدای بودن زکینزد
 و لنگان خودش دهی خمشیبخاطر خشک شدن پاھا.  پتو افتادیرد و رو شانھ اش بود سرخویرو

 علفھا پرتاب شده بودند انی کھ میدنی نوشیسر راھش، بھ شش بطر. را بھ درختان رساند
 . کھ خودش را در آن انداختھ بودیردسر از دیفی کثیبرخورد، نمادھا

 
 خودش دیشا.  کرده بودھی کرای مخصوص ماه عسل با ساحل اختصاصیالی وکیتد         

 داری بی بھ ماه عسل رفتن باشد؟ نھ، حتیی تواند بدتر از تنھای میزی رفتھ، ھرچند چھ چییتنھا
ً و ذاتا جی متورسوار گستاخ، گکی وسط ناکجا آباد در کنار یشدن در ساحل رودخانھ ا

 . آنقدر بد باشداند تویخطرناک ھم نم
 

 ی ھایفانتز.  بودی و پشتش بھ لوسستادهی رودخانھ ا بازگشت او در کناری لوسیوقت        
 اگر آن دی رسی ادبانھ می و اسم خشن متورسوارانھ محو شدند و بنظر بی در مورد افعشبید

 . گرفتی مدهیمرد را ناد
 

 »ریصبح بخ« : گفتیبھ آرام        
 

 . کردیمرد خرخر        
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و بخواھد در مقابل چشمانش در روخانھ  ادیً فورا نگاھش را برگرداند، ترسیلوس        
 کھ االن یشی آساًقای و مسواک بود، دقزی تمی دوش آب گرم، لباسھاکیمشتاق .  کندیدستشوئ

 . برنگردانده بودی برد اگر از آن روی از آن لذت مدیبا
 

 یزھای چی بدنش باشد، ھمگیدست تد کھ رو.  شاھانھیصبحانھ ا.  فنجان قھوهکی        
 کھ رک و راست ی آبجو و مردی خالی ھایدر عوض با بطر.  بودندشی برایزی انگجانیھ

 .احاطھ شده بود» . خواھمی شب میتو را برا« گفتھ بود کھ 
 

 کھ دی را برنگردانده بود، اما او ندشیمرد ھنوز رو.  متنفر بودیفی و بالتکلی آشفتگنیاز ا        
... ی خوایتو م« . رفتی را پذدنی سوال پرسسکی ری لوسنی انجام دھد، بنابرایکار خاص

 »؟ی برگردنتھیامروز بھ و
 

 . آمدیگری خرخر دیصدا        
 

 کرد بھ اندازه تد عاشق ی راحت نبود، ھرچند وانمود منتھی ھرگز در شھر ویلوس        
با .  کنندی کرد کھ ھمھ در موردش قضاوت میاما ھروقت کھ آنجا بود احساس م. آنجاست
 دادند کھ ی احساس را منی بود، آنھا بھ او اکای آمرنیشی جمھور پسی دختر مقبول رئنکھیوجود ا

 کھ او یالبتھ بھ آنھا ثابت کرد کھ حق داشتند، اما آنھا زمان. ستی تد خوب نی برایفبھ اندازه کا
 . خواھد آمدشی دانستند چھ پیرا مالقات کردند نم

 
 ی شدنش بھ رودخانھ ادامھ داد، بدن بلند قامتش در مقابل نور مثل صخره ارهیپاندا بھ خ        

 خواست با تحمل درد آن، ی عذاب آور شده بودند ،اما می لوسیکفش ھا.  آمدی بنظر مرهیت
 .اوردی در نشی آنھا را از پانی کند، بنابراھیخودش را تنب

 
 د،یای شده بود گرفت تا بھ سمت او برهی کھ بھ آن خیی نگاھش را از جایمرد بطور ناگھان        

 »؟ی برگرددتیچی بھم پی کھ بھ زندگیآماده ا« .  رفتندی فرو می در گل و الشیپاشنھ چکمھ ھا
 

.  دردسر انداختھ بودنی خودش را در اشی ھاتی گرفتن مسئولدهیاو با ناد.  از آمادهشتریب        
 را ی ھفده سالگنکھیبعد از ا.  بودری پذتی چھارده سالھ بود فوق العاده مسئولی دختری وقتیحت

 نبود شی و مت بارھا بھ او گفتھ بودند اگر او انقدر خوب مراقب خواھرھایپشت سر گذاشت، نل
 . برسندشانی توانستند بھ کارھایآنھا ھرگز نم
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 نھی را در زمسانسشیول لا.  کردی تالش می در کار خودش ھم بھ سختنیاو ھمچن        
 گرفت تا در مورد مشکالت نوجوانان مشاور مادرش شود، سپس فوق ی اجتماعیمددکار

 . گرفتی روابط اجتماعنھی را در زمسانسشیل
 

 کھ عاشقشان بود را کنار گذاشت تا از اسم ینیاما بعد از چند سال ، مطالعات بال        
 بود استفاده رگذاری تاثشتری کننده و بی کمتر راضی در مجلس کھ کاری سخنرانیمشھورش برا

 ی کرد مورد قدردانی متی کھ از کودکان محروم حمای قانونبی تصوی رورشیبخاطر تاث. کند
 رھا کردن شغلش بعد ی برای برنامھ اچی است، ھزی نبود کھ چقدر وسوسھ انگمھم. قرار گرفت

 کارش را از شھر ی کرد و باقیرواز م بھ واشنگتن پیاو ھرماه چند روز. از ازدواج نداشت
 ی با عواقب کارنکھی بود قبل از اشی مربوط بھ مدت ھا پماتی تصمنیا.  دادیتگزاس انجام م

 .مواجھ شود  خواھد انجام دھدیکھ م
 

 کھ حالش ی درست زماند،یچی بھم پشتری کھ دلش بنطوریھم. اما معده اش با او موافق نبود        
 نخورده بود تھوعش یزی بود کھ چیادیچون مدت زمان ز. دی درختان دوانیبھم خورد بھ م
 آمد ی مرونی درختان بانی تھوع اش فروکش کرد، مرد بھ او کھ از میوقت. دردناک تر شد

 در صخره ھا و سپس در شی خوران بھ سمت رودخانھ رفت، پاشنھ ھایسکندر. کرد  نگاهرهیخ
 .دیکنار آب زانو زد و بھ صورتش آب پاش.  کردریشن کنار رودخانھ گ

 
 . "می برایب“ : مرد گفت        

 
 ی مشی استراحت کرد، آب رودخانھ از گونھ ھای کھ زانو زده بود اندکنطوری ھمیلوس        

 " ؟ی جا گذاشتنتھی وی رو تولتیتو اسباب و وسا: "  آمدی دور میی انگار از جاشیصدا. دیچک
 

 " ھ؟یظورت چمن        " 
 

 " لباس ھات؟ چمدونت؟        " 
 

 ."گھی دی خصوصزی چھی و راھنی چند دست پن،ی شلوار جھیبا .  کنمیمن سبک سفر م        " 
 

 بھ جز یبھ سخت.  رفتار را داشتندنی بھترنیشی جمھور پسی با خانواده رئشھیمردم ھم        
 یفی مسائل کثنینچنی بھ اای بھ او جوک ناجور گفتھ بود ی از ھفت خواھر پدرش کسیکی ایمگ 

 یک رنجاند، اما حاال بھ مقدار اندی او را مشھی بودن افراد ھمدهیمودب و اتو کش. اشاره کرده بود
پس من . "  استدهی مرد را نشنیوانمود کرد کھ آخر حرف ھا.  گفتیاز ھمان ادب خوشامد م

 " ستم؟ی نونی بھت مدیاشتھ باش کھ ممکنھ پشت سرت جا گذیزیبخاطر چ
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 "  باشھ؟ی چطوریخودت دوست دار        " 

 
 مطبوعات یتا وقت. " مگ تا االن بھ آنھا گفتھ بود.  دانستند او سالم استی میخانواده لوس        

 در یزی او نبودند، اما او چی اصلیمطبوعات دلواپس. "  برگردمنتھی تونم بھ ویاونجاست من نم
 . "ھی تو چیکنجکاوم بدونم برنامھ بعد. "  اش بھ پاندا نگفتیاپسباره دلو

 
 ." گرفتن از تو و بودن باھاتیسوار. " دی دارش را مالشیچانھ تھ ر        

 
 کھی حساب کنم درحالی اگھ من باھات نقدشھی میچ. "  آب دھانش را قورت دادیلوس        

 " ؟..تو
 

 متی کھ انگار لباس بھ شدت گران قی بھ او دوخت، طورمیمرد چشمانش را مستق        
 . اش معلوم شده بودیعروس

 
 . "یستیتو از جنس من ن        " 

 
 حساب کنم درعوض تو ھی اگھ من باھات تسوشھی می کھ چنھیمنظورم ا. " رشی بگدهیناد        

 " ؟ی رو انجام ندی کھ گفتیی کدوم از کاراچیھ
 

 . برداشت و تکان دادنی زمیاو پتو را از رو. " ستیبرام جالب ن        " 
 

 یتو برم.  ام ھدر بشھگھی روز دکی خوام ی برم، و نمی بسر مالتی تعطیمن تو        " 
 . "نتھی ویگرد

 
 چیبا خودم ھ. امروز نھ.  کنمیمن باھات حساب م:"  کھ گفتدی خودش را شنی صدایلوس        

مجبور شد با خودش بجنگد تا از دھانش . "  دمی قرضم رو بھت می ندارم، اما بھ زودیپول
صد .... بھ اضافھ.  پردازمی سوخت و غذا رو می ھانھیمن تمام ھز"  ؟یچطور.  نپردرونیب

 . "ی کشی نمیادیزحمت ز:" مرد پتو را گلولھ کرد و گفت"  ؟یموافق. روز  ھریدالر برا
 

 او را منصرف شی ھاتی وزن مسئولنکھی قبل از ایلوس."  تونم االن برگردمیمن نم        " 
 رفت جازد ی در نقش آن فرو مادی جوانتر بود زی کھ وقتیکند، خود را در غالب پھلوان پنبھ ا

 . " بکنھنکاروی کنم کھ ای مدای رو پگھی دیکی ،ی منو ببری خوایاگر تو نم:" و گفت
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بھ من اعتماد ."  زدشخندیًعمال بھ او ن زند چون ی بلوف می او حدس زده بود لوسدیشا        
 . " موتور نشستن رو تحمل کنھی تونھ ھشت ساعت روی مثل تو نمیجوجھ ا. کن
 

 . "ارمی تونم دوام بی روز مھی یاما برا.  نھدیشا        " 
 

 ."فراموشش کن        " 
 

 . " کنمی ھات پرداخت منھیھزار دالر بھ اضافھ ھز        " 
 

 پول نی من بھ تو در مورد پرداخت ای کنیتو فکر م."  جا دادنیاو پتو را داخل خورج        
تو قول منو .  پردازمشیمن بھت م. " دیچی دستانش را دور خودش پیلوس"  کنم؟ یاعتماد م

 . "یدار
 

 ." نداشتھ باشھیادی رسھ ارزش زیآره، خوب، تد ھم اون رو داشت، و بنظر م        " 
 

 ." دمیمن بھت دست نوشتھ م."  منقبض شدیعضالت لوس        
 

 . را محکم کردنیمرد با اخم در خورج."  نکرده بودنجاھاشویچھ بد کھ نامزدت فکر ا        " 
 

 یدواری با امی را قبول نکرد، بازھم بدون او از آنجا نرفت و لوسشنھادشیاگرچھ پاندا پ        
 . دادھی موضوع بھ خودش روحنیبھ ا

 
 را شی راحت بپوشد و لباس ھای خواست کفشی داشت اما مھم تر از آن مازیاو بھ غذا ن        

 ی وزوز راندن موتور از فروشگاه بزرگ گذشت لوسی کھ پاندا در صداینیدرح. عوض کند
 ." بخرمییزای چھی دوست دارم ؟ی برگردی خواینم." دی کشادیدر گوشش فر

 
 ..ستادی زد چون نادنی او خودش را بھ نشنای بلند صحبت نکرد ی بھ اندازه کافی لوسای        

 
 و خودش را درحال فکر دی اجازه داد ذھنش بھ پرواز درآی ، لوسی متور سوارنیدرح        

 کھ او یی شد، جاشیدای پی در آن خانھ النھ موش اجاره اکی کھ مت جوراافتی یکردن بھ روز
 شده ی وحشتناک بعد از مرگ مادرشان در آنجا مخفیول آن ھفتھ ھاو خواھر نوزادش در ط

 مادر مرده داشت با کی یلوس.  شدداری پدی در ورودی درجلوی و عصبانرانھصبیمت ب. بودند
 اگرچھ چھارده سالش بود و از مرگ نی کرد، بنابرای از آن مراقبت مدی کھ بای اکسالھیخواھر 

 .ندی نگذاشت او ترسش را ببد،ی ترسیم
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 زدن ی برایما حرف:"  بھ او گفتی راھش را بھ داخل باز کرد لوسی مت با قلدریوقت        

 . "میندار
 

 از کودکان و خانواده تی سازمان حمای بخوانکھیمگر ا....  تمومش کناتوی چرندنیا        " 
 . " ساعت شما رو با خودشون ببرنکیظرف 

 
 را بکار دی آی دختر چھارده سالھ از پسش بر مکی کھ یمدت شش ھفتھ، او تمام ابتکارات        

 کھ او دکمھ ی کند، کودکی کودک مراقبت مکی از یی متوجھ نشوند کھ او بھ تنھانیبرد تا مسئول
  ازمونی کسمی ندارازیما ن« :  زدادیاو فر.  شددهی نامسی بزرگ شد تری کرد و وقتی مشیصدا

 »؟ی باشتی نگران تجارت لعنتیریچرا نم. میایخودمون از پسش برم! مراقبت کنھ
 

 یی بھ جادنی و دکمھ در راه رسی زود ، لوسیلیاما او بھ تجارتش توجھ نکرد، و خ        
.  بھ مسافرت دور کشور بروندبلی بھ نام می کاروان دارنی مالقات کنند و با ماشیبودندکھ با نل

  ھمراهی با نلگری از آنھا دکی چی بود و ھاینی در ورجی کھ ھنوز متعلق بھ خانواده نلینیماش
 . او را تحمل کنندی توانستند رانندگی شدند چون نمینم
 

 ی بھتر از او برایکی توانست ی بھ عمرش شناختھ بود، و نمی بود کھ لوسیمت تنھا پدر        
 در آن ستی بایم.  آن دو داشتانی عاشقانھ میاز در بی نقش کمیلوس.  کنددای پی نلایخود 

 . بودی شجاع ماریروزھا بس
 

 . متوجھ شود از دست دادنکھی باک وجودش را بدون ای بخش نترس و بجیبھ تدر        
 

 در نوشتھ بود ی باالی تابلویرو. دیچی رنگ پدی سفی ساختمانی جلوفیپاندا بھ محوطھ کث        
 ھمھ جور محصول از اسلحھ گرفتھ تا کاسھ شھی شیاز ورا. یفروشگاه حومھ شھر استوک
 جن کی فروش نوشابھ بھ ھمراه مجسمھ نی ماشکی.  شدی مدهیمخصوص غالت بچھ ھا د

 . در قرار داشتندکی نزدل و قفسھ کارت پستایخاک
 

 "؟ی پوشی می کفشزیچھ سا:" دی پرسی عصبانییاو با صدا        
 

 ... "ًضمنا من دوست دارم. می ھفت و نزیسا        " 
 

 .ھنوز حرفش تمام نشده بود کھ پاندا دو قدم از او دور شد        
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 کرد و ھمچنان کھ ی مخفی باربرونی کامکی شد و خودش را پشت ادهی از موتور پیلوس        
 توانست کفشش را خودش ی کرد میآرزو م.  سرش نگھداشتی را رویمنیمنتظر بود کاله ا

 خودش دعا کرد کھ شیپ.  سر و وضع بھ داخل فروشگاه رفتن ناجور بودنیانتخاب کند، اما با ا
 . نخردیشتری بیدنیاو نوش

 
تو بھ من . "  پرتاب کردی شد و آن را بھ سمت لوسشیدای پیکی پالستیپاندا با ساک        

 . "یونیمد
 

 . " دمیگفتم کھ ھمھ رو بھت پس م        " 
 

 .  از خودش در آوردنانھی خرخر غارنشی از آن صداھایکیاو دوباره         
 
 

 ی کفش کتان،ی خاکستریشرتی تن،ی شلوار جکی.  انداختی نگاھسھی بھ درون کیلوس        
 ساختمان برد، کاله  را با خودش بھ پشتنھایھمھ ا.  بالسی کاله بکی و ی ارتشمتیارزان ق

 خشن و ی جنسنیشلوار ج.  نداشت لباسش را عوض کرددی کھ دییکاستکتش را در آورد در جا
 آرم دانشگاه تگزاس شرتی تیبر رو. ستادی ای ران و ساق پا کشاد مسمتزشت داشت و در ق

 ی توانست از دست پاشنھ ھای رفتھ بود جوراب ھم بخرد، اما حداقل مادشی. چاپ شده بود
 .کفشش خالص شود

 
 گروه کر و کفش ھا را درون ی ردانی بنابراختی ری آشغال نمیی جایبرخالف او، لوس        

 . آمدرونی انداخت و از پشت درخت ھا بیکیساک پالست
 

تو .  روشنھونی فروشگاه تلوزیتو. "  اش بودنھی درحال خاراندن قفسھ سیکاریپاندا از ب        
 صی تشخی تونم روی اما من نم،ی دوستانت موندشی تو پگنیاونھا م .یاالن در صدر اخبار

 . "اونھا حساب کنم
 

 گروه کر را محکم در چنگ گرفت و کاله کاسکت را دوباره ی ردای حاوسھی کیلوس        
 فست فود بھ نام ی ارهی بعد، پاندا کنار فروشگاه زنجمی ساعت و نکی.  سرش برگرداندیرو

 . پارک کردزیناید
 

 شدن یی خواست تا وحشت شناسای با دوش آب سرد و گرم می حمام واقعکی دلش یلوس        
 گذاشت و بھ ی مبشی را درون جچی کھ پاندا سوئینیدرح. دی را از دلش بشوگرانیتوسط د
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 و افشانش را جمع کرد و خی سی کرد، کاله کاسکت را برداشت و موھایاطراف نگاه م
 . بالش عبور دادسی کاله بشت از سوراخ پیبصورت دم اسب

 
 . "ی دور بشیلی خی تونی نم،ی بدافھی قریی تغی بخواینطوریاگھ ا:" پاندا گفت        

 
 بھ دور و اطراف یعیبا نگاه سر.  خواستیدلش دوباره کاله کاسکت را م. حق با او بود        

 یکی پالستسھی خراب را از دورن کی کند، کفش ھای نگاھشان نمی کسنکھی از انانی اطمیبرا
 را مچالھ کرد کیپالست.  گذاشتی گروه سرود را درون آن باقیدر آورد و کپھ فشرده شده ردا

 محکم کرد تا نشی کمر شلوار جی داد و آن را الی شکمش جای گشادش جلوشرتیت ریو ز
 .فتدین
 

 خواست از کاخ ی می وقتشی پی سال ھای طی بود کھ نلی اافھی قریی ھمان تغھی شبنیا        
 بود، یاگر خوش شانس م.  کردی ھم کار می لوسی برادیشا.  کردی در برود اجرا مدیسف
 ھی شبشتریب.  کندی آمده نگاه نمزینای کھ بھ دمتی ارزان قی با لباسھای بھ دختر باردارچکسیھ

 . افتاده باشدیبود کھ بھ دام شخص اشتباھ یزن احمق
 

 نقش پدر دی من بانجایانگار ا. "  کردی نگاه مرهی خیکی پالستسھی او با کیباردارپاندا بھ         
 . " انجام ندادم کھ باعثش باشمی کارچی تا بحال ھکھی کنم، درحالیرو باز

 
 . نکندی خودش را گرفت کھ از او عذرخواھی جلوی بھ سختیلوس        

 
. "  بودشیحاال در حالت اخمو.  تفاوتی بای اخمو ای دارد، تیانگار کھ او فقط دو شخص        
 کم سن تر از سن شھی ھمیلوس. " ی باشدهی رسی خوره بھ سن قانونی نمافتی بھ قیتو حت

با خودش .  دادی و ظاھر کم سن و سال تر ھم نشان مپی تنی و حاال با ادی رسی بنظر مشیواقع
 خواست بھ ی می بود کھ لوسیزی چنیا." ستمی نی کھ باھاش بودی نوجوننی اولطمئنمم:" گفت

 پاشنھ بلند داغانش را درون سطل ی چرخاند، کفش ھایگری اما سرش را بھ سمت دد،یاو بگو
 . انداخت و محتاطانھ بھ سمت رستوران رفتیزبالھ فلز

 
 آسوده ی نشان نداد اندکی شکم برآمده اش توجھای ناجور ی بھ بخاطر لباسھای کسیوقت        

 در ی گذارریآنھا ھردو حضور تاث.  تد بودھی شبیاو بھ نوع.  شدندرهی پاندا خشد، اما ھمھ بھ
 . گذاشتندی در جمع می منفیری مثبت و پاندا تاثری تفاوت کھ تد تاثنیبا ا. جمع داشتند
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 و زی توانست خودش را تمی کھ می نحونی رفت و بھ بھتری بھ سمت دستشوئیلوس        
 ی احساس انسان بودن مشتری آمد برونی بی کھ از دستشوئیوقت . شکمش را مرتب کردیبرآمدگ

 .کرد
 

 ی و چروکنیاو ھم شلوار چ.  کردی می را بررسی بود و شکم لوسستادهیپاندا کنار در ا        
.  رسھی بنظر نمی واقعیلی شکمت خنیا. "  دادی صابون مھی شبی بود اما بوئدهی پوشیمثل لوس

" 
 

 . " نشون بدهی بھ من توجھی کنم کسی فکر نم،ی تو دور و اطراف من ھستکھیتا زمان        " 
 

 ."دی دمیخواھ        " 
 

 رونی بی آنھا درکنار ھم از قسمت دستشوئیوقت.  دنبال کردزی بھ مدنی او را تا رسیلوس        
 دنی رس کھ منتظرینیآنھا سفارش غذا دادند و در ح.  بھ آنھا نگاه کردندیشتریآمدند افراد ب

 ب نصواری بھ دی کھ در گوشھ ایونی بال را از تلوزسی مسابقات بجی بودند، پاندا نتاشانیغذا
 .شده بود دنبال کرد

 
 ." برگشتناینی اخبار اعالم کرد کھ خانوادت بھ ورجی بودی دستشوئیوقت        " 

 
 یاونھا م. "  بودی حرفھ اری و غری آنھا تحمل ناپذیماندن در ونتھ برا.  نشدزیسورپرا        

 ." بھ بارسلونا سفر کنندی شرکت در کنفرانس سازمان بھداشت جھانیخواستند فردا برا
 

 بھ تد زنگ ی خوای میک. " ستی چی او بداند کھ سازمان بھداشت جھاندی رسیبنظر نم        
 " ش؟یچوندی کھ پی و بھش بگیبزن

 
 ." دونمینم        " 

 
تمسخر ." ستی کنھ مشکل داره نی کھ فکر می دختر ثروتمندی برایه حل خوبفرار را        " 

 ی تواند مشکلی می مثل لوسی کند شخصی داد کھ او باور نمی نشان مشیاندک درون حرف ھا
 . داشتھ باشدیاساس

 
 . " ھستمیتو مرخص... من .  کنمیمن فرار نم:"  در جواب گفتیلوس        

 
 . " ھستمی منم کھ تو مرخصنیا. ی کنیاشتباه م        " 
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 ھا رو دادم تا منم با خودت نھی پرداخت ھزار دالر بھ عالوه ھزشنھادیو من بھت پ        " 

 . "یببر
 

 و ی سوخارازی پی حلقھ ھازبرگر،ی چشخدمتیپ. دی رسشانی لحظھ، غذانیدرست در ھم        
 ی شد پاندا تکھ ای از آنھا دور مشخدمتی کھ پینیدرح.  گذاشتی لوسیساالد فصل را جلو

 . سرخ کرده بھ دھان گذاشتینی زمبیس
 

 "  اگھ من ولت کنم و برم؟ی بکنی خوای مکاریچ        " 
 

 . " کنمی مدای رو پگھی دیکی:"  احساس گفتی بیی با صدایلوس        
 

ا سر بھ  بیلوس. "  کھ اونجا نشستھیھمون مرد. "  وجود نداشتیگری شخص دچیھ        
.  آنطرفتر نشستھ بود اشاره کردشی جلوینیری مملو از نان شی اینی با ظاھر خشن کھ با سیمرد

 ." باشھ کھ بتونھ از پول استفاده کنھی کسھی رسھ شبیبنظر م.  پرسمیاز اون م" 
 

 "  رو بھت داده؟نانی اطمنی بلندش ایموھا        " 
 

 داد، ی نشان متی حساسگری دی مردی بود کھ بھ شدت نسبت بھ مدل مویپاندا شخص        
 دی رسیبنظر م.  نداشتی بھ وخامت ظاھر لوسی در رستوران ظاھریگری زن دچیھرچند ھ
 تمام توجھش ،ی لحظاتی زمان ندارد و براکی فکر کردن بھ دو موضوع را در ییپاندا توانا

 پر از برگر ی زد و با دھانچشیرگ بھ ساندو او دو گاز بزالخرهبا. معطوف بھ خوردن شد
 با من شتری اگر تا آخر امروز بی حتی ھزار دالر رو بھ من بدی کنیتو ضمانت م:" گفت
 زی می بچھ ھا روی کھ برایی ھای از مداد رنگیکی تکان داد، سپس دیی بھ تایاو سر"  ؟ینبود

 زی مگری نوشت و آن را بھ سمت دیزی سفره چمال دستکی یرو. گذاشتھ شده بود را برداشت
 . انداختشیگریپاندا آن را خواند و بھ سمت د. " می قرارداد دارھی نجایما ا. "  او ھل دادیجلو

 
 . "یچوندی و محترم رو پبی شخص نجھیتو         " 

 
 کارو نیً بود کھ بعدا انیبھتر از ا. "  پس زدن سوزش چشمانش پلک زدی برایلوس        

با خودش . "  اشتباه شدهی آگھھی ی کھ قرباننھی ببی خودش رو شخصنکھیرستھ؟ قبل از ابکنم، د
 ی سس را برعکس کرد و برای کاش ساکت مانده بود، اما پاندا فقط بطریآرزو کرد کھ ا

 .بھ تھ آن ضربھ زد  آمدن سسرونیب
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 . پاندا بود با قھوه برگشتی چشمانش روکھی درحالشخدمتیپ        
 

 با شخدمتیپ.  بھ خش خش افتادشرتشی تری زکی پالستسھی داد و کریی را تغشی جایلوس        
 سرش را اندک یلوس.  نگاه کندی ھوا مانده بود برگشت تا بھ لوسیقھوه جوش کھ در دستش رو

 .کج کرد
 

 ی وقتبچھ. "  کردزی قرارداد را برداشت و با آن دھانش را تمیپاندا دستمال سفره حاو        
 . "ادی ی کنھ خوشش نمی میاون پرخور

 
چند سالتھ . نیشی تر باردار منیی پای تو سن ھانی داریشما دخترا ھ:"  گفتشخدمتیپ        

 " زم؟یعز
 

 . "دهی رسیبھ سن قانون: "  بتواند جواب بدھد او گفتی لوسنکھیقبل از ا        
 

 " ؟ی کنی ممانی زای ک،یبھ سخت. "  غرولند کردشخدمتیپ        
 

 و ی زد نھ بھ صورت خبری حرف را بھ شکل سوالنی ایلوس" ؟ )مرداد(آگوست ... ام        " 
 . آمدی مجی بھ نظر گشخدمتیپ
 

."  دادھی اش تکی باز بھ صندلمھی نیپاندا با چشمان). " وریشھر( سپتامبر دمی شاای        " 
 . " بھ بچھ دارهیبستگ

 
 . کند و از آنھا دور شددای خودش پی خوب برالی وککی کرد ھیزن بھ پاندا توص        

 
 خودمون رو بھ فرودگاه می تونی مگھیچند ساعت د. "  اش را بھ جلو راندیاو بشقاب خال        

 . "می برسوننیاوست
 

 یمن کارت شناسائ.  بشممای تونم سوار ھواپیمن نم: " او گفت.  نھمایھواپ. فرودگاه نھ        
 . "ندارم

 
 ی گردش بھ اندازه کافنیا.  مورد باشھنی زنگ بزن و بذار اون نگران ارتی پھیبھ دا        " 
 . " داشتھنھیبرام ھز
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ھمش رو بھ عالوه ھزار دالر .  کنادداشتی رو ی کھ کردیی ھانھیھز. بھت کھ گفتم        " 
 ." گردونمیبھت برم

 
 " ؟یاری بی خوای ھمھ پول نقد رو از کجا منیا        " 

 
 ." کنمیخودم حلش م. "  مورد نداشتنی در ای ادهی اچیاو ھ        

 
 
 

 . شودی مصرف میدنی دانست در آن نوشی رفتھ بود کھ می ای بھ مھمانیلوس        
 

 ھم یھند و مت و نل خبر بدسی از بچھ ھا قرار نبود بھ پلکی چی ھفده سالھ بود، ھًبایاو تقر        
  توانست داشتھ باشد؟ی میپس چھ خطر.  شدندیمتوجھ نم

 
 نفر کی. اورندی شد و آنھا نتوانستند او را بھوش بھوشی بی صندلی بارنز رویبعد کورتن        

 . خواستندیی شد و از آنھا کارت شناساشانیدای پسھایپل.  زنگ زد٩١١بھ 
 

 ی او را بھ سمت خانھ برد و باقنی از آنھا با ماشیکی است، ی چھ کسی لوسدندی فھمیوقت        
 . برده شدندسی پلستگاهیبچھ ھا بھ ا

 
 . بھ او گفت را فراموش نکردسی کھ آن پلییزھایاو ھرگز چ        

 
اونوقت .  برات کردنیی چھ کارھاکی جورای و آقاکی دونن کھ سناتور جورایھمھ م        " 

 ."ی دی اونھا رو می ھای جواب خوبینطوریتو ا
 

 سی پلستگاهی او قائل شوند و او را بھ ای برای اژهی وازی امتسھای کھ پلرفتندی نپذیمت و نل        
 . بازگرداندندگری دی بچھ ھای باقشیپ
 

 واشنگتن، پوشش ی وحشی بچھ ھاتری اتفاق را با تنیروزنامھ ھا تمام اخبار مربوط بھ ا        
درعوض آنھا در مورد مضرات . اوردندی نشی موضوع را بھ رونی ھرگز انشیدادند اما والد

 خواھند کھ ی چقدر دوستش دارند و منکھی و در مورد ای درحالت مستیالکل و خطرات رانندگ
 یعشق آنھا شرمنده اش کرد و طور.  انتخاب را داشتھ باشد با او صحبت کردندنیتر ھوشمندانھ

بھ خودش قول .  توانست داشتھ باشدی نمشی رویری تاثنیگز چن ھرتشانی داد کھ عصبانرشییتغ
 .  کار را نکرده بودنی اروزیداد کھ ھرگز اجازه ندھد آنھا دوباره سرافکنده شوند البتھ تا د
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 کوچک ی و ذرت بوداده در شھرکی پالستی مملو از بوی فروشگاه حراجکیحاال در         
 حال با نی کرده بود کھ خش خش نکند، با امی تنظیا طور رشرتشی تری زکیپالست.  بودستادهیا

 کرد، در تمام مدت راندنشان در یوجود پاندا کھ مثل رستوران توجھ افراد را بھ خود جلب م
 مادر جوان کودک خوردسالش را بھ کی یحت.  بودنداختھی نی بھ او نگاه دومیس کچیجاده ھ
 . راند تا با پاندا مواجھ نشودی کناریراھرو

 
 . "نمتی بی صندوق میجلو. "  شدرهی بالش بھ او خسی لبھ کاله بری از زیلوس        

 
 . " تو باشھزی سانی اادی یبنظر م. "  برداشتی صورتی تنھ ورزشمی نکیپاندا         

 
 دی بھ خری تونیم.  ندارماجیمن بھ کمک احت! ًواقعا. "  بھ او زدی زورکی لبخندیلوس        

 . " بھ خودم مربوطھدھامیخر .یخودت برس
 

 . " دارمی نگھ مدوی خری ھاشیمن ف.  حق با توئھیلعنت."  تنھ را پرت کردمیاو ن        
 

 زشت مامان بزرگونھ بھ دی شلوارک سفکی یلوس.  تکان نخورده بودشیاما ھنوز از جا        
 را از او نی بھ جز ایگری اضافھ کرد چون قصد نداشت اجازه دھد پاندا انتخاب ددشیسبد خر

 .شاھد باشد
 

من . "  برداشتی رنگ نئونکی شی و بھ جادی کشرونیپاندا شلوارک مادربزرگونھ را ب        
 ھرگز قرار یاما وقت. ی دوست دارشتری فکر کرد، البتھ کھ تو بیلوس. "  دوست دارمشتری بنویا
 .ی پس حق انتخاب ندارینی اونھا رو ببستین
 

 . "من گرسنمھ. گھیزودباش د. "  برد و شکمش را خاراندشرتشی تریدستش را زپاندا         
 

 گذاشت شلوارک نئون رنگ بدرد نخور درون سبد نی داشت بنابرااجی بھ او احتیلوس        
 مردانھ ی کھ مخصوص فروش لباس ھای بماند و پاندا او را بھ سمت تنھا راھروئی باقدشیخر

 . کندتیبود ھدا
 

 ی ارتششرتی تکیاو . "  خانم رو ھم بدونمھی کنم نظر ی مدی خریدوست دارم وقت"         
 درحال انفجار کنار ی با باالتنھ بزرگ با موشکی مصور زنری تصویبرداشت و مشغول بررس

 . آن نقش بستھ بود، شدی کھ روشیپاھا
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 . "ًجوابم در مورد انتخابت قطعا نھ ھستش: "  گفتیلوس        

 
من ازش ."  شدنی قسمت شلوار جی شانھ اش انداخت و مشغول بررسی را روشرتیاو ت        

 . "ادیخوشم م
 

 . "ی خوایفکر کردم نظر منو م        " 
 

 . شدمی تسلیلوس"  ؟ی کردی فکرنیچرا ھمچ. "  شدرهی خی بھ لوسمیاو مستق        
 

 گوشواره ی خالی داد، از جای را بھ متصدزشی ناچیدھای کھ او خری بعد وقتقھیچند دق        
 ی در دلش سوزشزشی کوچک تمی و ھدبندش، لباس تابستانھ نازکش و صندلھادی مرواریھا

 ر،یاو خودش را با ژاکت کشم.  دادندی بودند کھ بھ او اعتماد بنفس مییایآنھا اش. احساس کرد
کھ نھ فقط دختر خوانده رئس جمھور .  شناختی و تلفن ھمراه متصل بھ گوشش مالھ بیکفش ھا

.  باشدی کننده کودکان متی مھم صندوق حمانی از مسئولیکی متحده است بلکھ االتی انیشیپ
 .دنیرکشیمعده اش دوباره شروع کرد بھ ت

 
.  عبوسانھ بھ او انداختی کرد، نگاھی را پرداخت مشانیدھای خرنھی کھ ھزینیپاندا درح        

 بود دهی کھ خری ای خاکسترمی زخلونی را درون نادھای آمدند، تمام خررونیوشگاه ب از فریوقت
 کپھ کرد، لونی و درون نادیچی رنگ خودش پی را بھ ھمراه شلوار ذغالی شلوارک نئونخت،یر

 . را با بند بھ موتور محکم کردلونیاو ن
 

 را دوست ندارد، آنھا بھ سمت شرق یالتی انی بی بود کھ پاندا بزرگراه ھاافتھی دریلوس        
 ی عبور مزرعی متروکھ و مزارع لم ی شھرانی کھ از می پر گرد و خاکیراندند تا از جاده فرع

 درحال غروب دی خورشیوقت.  مھم ھم نبودشی روند و برای دانست کجا مینم. کرد بگذرند*
 پاندا یوقت. ستادندی انیگ سننی محل پارک رانندگان ماشکی نزدنھی متل دوازده کابکی در، بود

 بود کھ بھ دستش یدی متوجھ آن شد تنھا کلی کھ لوسیزی چنی آمد اولرونیاز دفتر کوچک متل ب
 . " خوامیمن اتاق خودمو م: "  گفتیلوس.  بودزانیآو
 

 موتور ی را از روشی باشد پای منتظر لوسنکھیبدون ا. " ی دیاونوقت خودت پولشو م        " 
 . متل راندنی کابنیسمت آخررد کرد و بھ 

 
 ی بزرگ و چرمی صندلیبعد از مدتھا نشستن رو.  لرزان بھ راه افتادی با پاھایلوس        

 ی لحظات بخاطر آورد شانھ ھانیدرست در ھم.  کردیلرزان موتور حاال احساس زنده بودن م
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 بود کھ با خرخر کردن ی شود متعلق بھ مردرهی کھ مجبور بود در تمام طول روز بھ آنھا خیپھن
 کھ یمرد.  خورد و فقط بخاطر پول با او مانده بودی کرد، با دھان باز غذا می مرقرارارتباط ب

 تلفن کی داد زدن ی انجام مدی کھ بایتنھا کار.  شودکیقرار بود اتاق مندرس متل را با او شر
 . اش ادامھ دادیو رادهیبھ پ.  شدی ھا درست میوانگی دنی زد و ھمھ ای تلفن مکی. بود

 
.  موتور بودنی خرجسمانی پاندا مشغول باز کردن ردی رسشانی اجاره انی بھ کابیوقت        

 موتور را باز ی روی ھانی از خورجیکی را آزاد کرد، سپس دشانی جدیدھای خری حاوسھیک
 ری کھ زیگری متوجھ برچسب دی گذاشت، لوسی می را کنارنی کھ خورجینیدرح. کرد

 . شده بود شده موتور چسباندی رونیخورج
 

 منظور نوشتھ را ی تا لوسدی طول کشی بود، لحظاتی اخالقری غی آن حسابی روغامیپ        
 .درک کند

 
......         

 
 بستھ اش بھ سمت مھی نی خودش بازگرداند و با چشم ھای را محکم سرجانیپاندا خورج        

 " ؟یبھ مادر و پدرت رو ندار زنگ زدن یھنوز آمادگ. " او خم شد
 
 

 فصل سوم        
 

 بھ در را انتخاب کرده کتری تخت نزدیلوس.  از چند وجب نبودشتری دو تخت بنیفاصلھ ب        
 . کشان بھ درون شب بدودغی شد جازی کھ اگر نلی دلنیبود با ا

 
 لوازمشان را ی ھاسھیپاندا ک.  دادی ممتی ارزان قی و خوشبو کننده ھواگاری سیاتاق بو        

 ی داشت، انگار کھ می عادت بدیدر مورد نگاه کردن بھ لوس.  درون اتاق انداختزی میرو
 ی کسچیھ.  کردی و االن ھم داشت ھمانطور نگاھش مندی او را ببشی لباس ھایتوانست از ورا

اما .  کردندیا او برخورد م با احترام بشھی ھمگرانید.  نگاه نکرده بودنینچنیاو را ا تا بحال
 خرخر ی زد و صدای خاراند، آروغ می کرد، خودش را می می زندگھی اولیپاندا مثل انسان ھا

 بنوشد فقط یزی خواست چی می کرد و وقتی گرسنھ بود فقط بھ غذا توجھ میوقت.  آوردیدر م
 . شدی آن متمرکز می خواست فقط روی را می ھم کھ لوسیو وقت.  بودیدنیبھ دنبال نوش

 
 برداشتھ یدنی نوششھی شکیاو .  او متوجھ شود نگاھش کندنکھی کرد بدون ای سعیلوس        

.  کرددای دربازکن پکی یی را با دندانش باز کند اما از جای منتظر بود تا در بطریلوس. بود
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 یناک نبود ماگر او زمخت، احمق و ترس.  بھتر از مال خودش بودیلی او خنیتنخور شلوار ج
 ظرافت، ادب چی مثل او باشد؟ ھی خواست تا با فردی شد اگر میچھ م.  باشدی جذابآدم توانست

 تخت مثل تخت نی او در اای آنکھی در مورد ای نگرانچیھ.  نخواھد بودنی در بیو مالحظھ ا
 با  داشت احساس بودنًبایاو تقر.  نھ وجود نداردای در تگزاس راحت است شیبایطرح ملکھ ز

 خواھد تا زمان شب ی بھ تد گفتھ بود کھ نمش،یسھ ماه پ.  کردی ماموشجنس مخالف را فر
 . خاص شودشانی داشتھ باشند تا آن شب برای با ھم رابطھ اشیعروس

 
اما در .  وجود نداشتیزی ھم در مورد روابطشان داشتھ باشند چی توافقنی چننکھیقبل ازا        

 از ای در تعجب بود کھ آیحاال لوس.  موافقت کردتی شکاقھی دقکیآخر، تد با خواستھ او تنھا با 
 ی قرارنی ناخودآگاھش فرستاده چنری کھ ضمیغامی بخاطر پای کرده بود یرویاحساساتش پ

 . بوداشتھگذ
 

 پرت کرد و ی را بھ سمتشیپاندا چکمھ ھا.  برداشتسھی لوازمش را از درون کیلوس        
. "  را با خود درون تختخواب بردیدنی نوشی بطردی قاپی را مونی کنترل تلوزکھیدرحال

 ." ناجور ھم داشتھ باشنلمی چند تا فدوارمیام
 

 ." بھم بگوشتری زندان بی توتیدر مورد زندگ. "  جرقھ زدیذھن لوس        
 

 "چرا؟        " 
 

 مددکار ھیًمن قبال .  موضوع عالقھ مندمنیمن بھ ا... چون:"  گفتاقی با اشتیلوس        
 ." بودمیاجتماع

 
ًمطمئنا داشت ."  ندارمیمن بھ نگاه کردن بھ گذشتھ اعتقاد. اون زمان گذشتھ:" او گفت        

 "؟ی عقب موندتی زندگی از ھدف ھای زندان بودی کھ تویزمان... ایآ. "  گفتیدروغ م
 

خوشبختانھ، ." ی کھ تو متوجھ بشینھ اونقد:"  کرد گفتی کانالھا را عوض مکھیلاو درحا        
 لی دلواری دی وصل شده روبیًاحتماال صل.  ناجور داشتھ باشدی ھالمی متل فدی رسیبنظر نم

 . کردمی سرعت تنظی مسابقات رالی داد و او کانال را روی محیوجود نداشتنشان را توض
 

 گشت، اما تصور درآوردن لباس ی دوش گرفتن می براییھ دنبال جا تمام روز بیلوس        
.  نداشتیتی جذابشی آن براگری پشت در سست و نازک حمام با وجود پاندا در سمت دشیھا

درھرصورت لوازمش را برداشت و آنھا را باخودش بھ حمام برد و درب نازک را پشت سرش 
 گرفت تا بحال از دوش گرفتن انقدر لذت ی مدهی اتاق با او را نادن شدکیاگر شر. قفل کرد
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 دوباره یزی را مسواک زد و از احساس تمشی را با شامپو شست و دندان ھاشیموھا. نبرده بود
 دشی و شلوارک جدشرتی بود، تفتادهی نی لباس راحتدنی کھ بھ فکر خرییاز آنجا. غرق لذت شد

 از یوقت.  بود اندازه اش بودنددهی خرشیرا کھ پاندا بیی لباس ھاز آنھا بھتر ای و ھردودیرا پوش
 ی ھایلی در مورد تریبھ برنامھ ا.  شلوارش ھل دادبی را درون جیزی آمد پاندا چرونیحمام ب

 ." مزخرفھنجای اونیتلوز:" غول آسا کھ درحال پخش بود اشاره کرد و گفت
 

 بی با ضری مردی ناجور برالمی بدون فی با خودش فکر کرد من مطمئنم زندگیلوس        
 ."ھینطوریمتاسفم کھ ا. "  استزی او چالش برانگیھوش

 
 ی بود کھ مادر اصلیپاندا از آن دستھ مردان.  اش را خاراند و سرتکان دادنھیاو قفسھ س        

 گشت، و ی میادی کرد و با مردان زیاکثر مواقع مست م" یسند."  رفتیاش بھ دنبال آنھا م
 سبز ی با رگھ ھایچشمان قھوه ا.  بود مردی تنھا چند سال بزرگتر از االن لوسیدرآخر ھم وقت

 ھی ھم درست شبیتی مسئولی درست مثل مادرش بود و حاال در بی لوسفی و صورت ظرنگر
 . نداردقتی فکر حقنیسرش را تکان داد تا بھ خودش بقبوالند کھ ا. او شده بود

 
 " نم؟ تونم از تلفنت استفاده کیم        " 

 
 کھ چند لحظھ یبی تا تلفنش را از ھمان جدی چرخی بھ پھلو منکھیچشمان او در ضمن ا        

 غول آسا ی ھایلی برنامھ تری ھمچنان رواورد،ی برونی تلفن را در آن حل داده بود بشیپ
 ونیچشمان او بازھم از صفحھ تلوز" ؟ی صحبت کردیتو با کس."  آنرا گرفتیلوس. ماندیباق

 "؟ی پرسی می چیراب. " جدا نشد
 

 ."فقط نگرانم        " 
 

 ."بخاطر تد        "
 

 "؟یتو با تد صحبت کرد        " 
 

 ی عوضھی کنم اون پسر کھ از دست یتصور م. " پاندا نگاھش را بھ سمت او باال آورد        
 یلیتوجھش دوباره معطوف بھ تر." ی ھست کھ بدونھ تو ھنوز زنده ھستنی شده سزاوار اچارهیب

 خواد تو ی منکھی در مورد ایچی اون ھی دم، ولی خبر بد روبھت منیمتاسفم کھ ا. " ھا شد
 ."گفت نیبرگرد
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 مرگ آورش را شروع کرد، اما اگر شروع چشی پانتکارشیبا فکر کردن بھ تد معده خ        
خودش را کنترل کند، ھرچند کھ االن  توانست ی نمگری کرد بھ تصور نحوه جداشدنشان ، دیم

اگر پاندا . دی بھ ذھنش رسیگریو بعد فکر د.  توانست خودش را کنترل کندی نمیھم بھ خوب
 زنگ زدن بھ تد بھ روزنامھ ھا زنگ زده باشد؟ ی شد اگر او بھ جای چھ م؟ی گفت چیدروغ م

 شتری ھم بدیشا. اوردی سالش پول در بکی از درآمد شتری توانست بیبا فروش داستان او، پاندا م
 .از درآمد چند سالش

 
 چشم او ی کار را جلونی توانست ای را چک کند، اما نمشی تماس ھاستیکنجکاو شد تا ل        

 لحظھ، مجبور بود بھ مگ نیدر ا.  را انجام خواھد دادنکاری بھ حمام رفت ایوقت. انجام دھد
 ببرد، پاندا سرش رونی خواست تلفن را با خودش بیوقتاطالع دھد کھ ھنوز زنده است، اما 

 نگی پارکی تودمی کھ دیی اون کساری برات مھم نباشھ گنکھیمگھ ا.  بموننجایھم: " ھغرزد ک
 ."یفتی زدن بیداشتن پرسھ م

 
 ھتل محترم ھرگز ھیتو . " ردی نکتھ بگنی گفتن ای خودش را برای نتوانست جلویلوس        

 ."ینی بی نمیزی چنیھمچ
 

 ." دونمی نمیزی مورد چنیدرا        " 
 

 خوام ی مستمیمطمئنم ن. من خوبم. "  شماره مگ را گرفت و تماس را برقرار کردیلوس        
 ." خوام در موردش صحبت کنمیبھتره بگم نم. چکار کنم

 
 او و مگ در ،ی سالھا دوستیدر ط."  برمدیمن با"و باالخره، ." بھ خانواده ام بگو        "
.  صحبت کندنی از اشی توانست با او بی حاال نمی باھم صحبت کرده بودند ولزھای چیلیمورد خ

 . کندی کند و اصرار نمی مگ او را درک مدی رسیخوشبختانھ بنظر م
 

 یزی چای انجام ی برای کارچی تلفن را قطع کرد ساعت ھنوز نھ نشده بود و او ھیوقت        
 پدرش تی از ماه عسل بازگشت با ھدای کرده بود تا وقتیزیبرنامھ ر. شت خواندن ندایبرا

 تمرکز یزی چچی ھیاما حاال رو.  کندی نامھ نلی پروژه نوشتن زندگیشروع بھ کار بر رو
 آماده اش کند فکر زیی پای کھ قصد داشت برای کاری توانست بھ متن سخنرانینمً نداشت و قطعا

 .کند
 

 ی نقطھ تختخواب ناراحت کشاند و بالشت را تکان داد تا جانیاو خودش را بھ انتھا تر        
 کنارش از جا ری جری جیاز صدا.  ھا باالخره تمام شدیلیبرنامھ تر.  آن بھتر شودیسرش رو



 37 

 د بلند شد تا بھ دنبال تلفن بگردیلوس.  شددی و متوجھ شد کھ پاندا با لوازمش در حمام ناپددیپر
 . پاندا بودبیحتما ھنوز در ج.  کنددای نتوانست آن را پیول
 

.  باشددهی خری آورد کھ او ھم شلوار راحتی نمادی بھ یلوس.  بازشدن دوش آمدیصدا        
 ی می را عصبی بدون لباس لوسی با خودش آرزو کرد شجاع تر بود، اما تصور پانداث،یخب

 .کرد
 

 را مرتب و سرش را یروتخت.  کردی بود کھ احساس میدی تھد فرار ازنی بھتردنیخواب        
 کباری.  در حمام باز شددی کرد بخوابد کھ شنی منیداشت بھ خودش تلق.  بالشت فروکردریز
 توانست عاشق پاندا باشد فکر ی چقدر می اش سندی مادر اصلنکھی باخودش در مورد اگرید

 .کرد
 

 ی مثل پاندا چطور زندگیروشن بود کھ با وجود اشخاص. او سبزه، ناھنجار و خنگ بود        
 کھ باعث ی از کسیخاطرات مبھم سند. دی متفاوت بھ آخر رسییمادرش با دو دختر از پدرھا

پدر ".  مثل سنگی با عضالتیپسر"  شد ی کلمات منی شده بود شامل ایبوجود آمدن لوس
 .ُ کشتھ شد مردی کھ سندیادف در ھمان تصیسیتر
 

" ھ؟یچ. "  سرش افتادی و بالشت از رود،ی پرشیاو ازجا.  دور شانھ اش حلقھ شدیدست        
 ینی بھ جز شلوار جدی چکی مشی قطرات آب از موھاکھی بود و درحالستادهی سرش ایپاندا باال

— سخت بودی اش مثل صخره انھیس. دی کوبی بشدت میقلب لوس.  بھ تن نداشتیزی چزیتم
 . سفتیلیخ
 

 " نھ؟ای می ادامھ بدی خوایم... خوب. " دی کشی شانھ لوسیاو انگشت شصتش را رو        
 

 ."نھ. " دی بھ سرعت خودش را عقب کشیلوس        
 

 ."ی دی ادامھ می رو داریً کھ قبال داشتیتو ھمون رفتار        " 
 

 ."ستی ننطوریا        " 
 

."  حدس زدمینطوریفقط ھم. "  شدرهی خونی اتاق رفت و بھ صفحھ تلوزگریبھ سمت د        
 را شیدندان ھا.  حدس زده استینطوری خواست بداند چرا ھمی میقسمت احمق ذھن لوس

 . ھم فشردیرو
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 یپی تنیمن خشونت رو دوست دارم و تو بھ نظر ا."  برگرداندیتوجھش را بھ سمت لوس        
 و چاندی پیگری را بھ سمت دشیاو پا" ؟ی نظرت رو عوض کنی خوای نمیمطمئن .یی آینم

 ."مطمئنم. " دی بخاطر فشار پاندا را مالشی قسمت دردناک پایرو
 

 زده بود و قلب مھی او خیھنوز ھم رو" اد؟ی ی کھ ازش خوشت نمی دونیاز کجا م        " 
 را القا تی بودن بھ او احساس امنیتی امنیروھاینھ سال تحت محافظت ن. زدی تاپ تاپ میلوس

.  پشت در اتاق متل وجود نداشتی ایتی دوستانھ امنیروی نچیکرده بود، اما درحال حاضر ھ
 منو التیتو تعط. "  پاندا تکان خوردندکی باریلب ھا." گھی دونم دیم. " خودش خودش بود و

 " نھ؟گھ،ی دیدونی منویا. یدیبھ گند کش
 

 ." دمی بھت مونشیھز        " 
 

من از . ی کنی بھ من پرداخت نمیآره، خوب، من با خودم فکر کردم کھ تو بھ اندازه کاف        " 
 یدستش را بھ سمت مالفھ ا."  خوام باھات باشمیبھت گفتم کھ م. اولش باھات روراست بودم

!  االن تمومش کننیھم."  آن را در مشت گرفتیلوس.  بود، دراز کرددهیچی دورش پیکھ لوس
 . زدی نگران کننده در چشمان او سوسو میزیچ." ببرو عق

 
ً او تماما ھمان ی حرف ھادی رسی بد بودند، اما بنظر ملمی فکی الوگیکلماتش مثل د        

او .  درحال رخ دادن استی توانست باورکند چھ اتفاقی نمیلوس.  کندی کھ فکر مستیزیچ
 چرا؟ ی دونی م،ی کنیتو منو لمس نم. " سمت تاج تخت کشاند خود را بھ نی و خشمگدهیترس

 ." شنی سرت خراب می متحده رواالتی ایتی امنیروھای ، تمام نی بکنکارونیچون اگھ تو ا
 

 "؟ی دی من شھادت مھیبر عل. "  را جمع کردشیاو لب ھا        
 

 ."ری در نظر بگنویا.  جمھورسی و من دختر رئی سابقھ دارھیتو . ًقایدق        "
 

 را رھا کرد و ی زد، لوسیشخندیبا غرغر ن.  باالخره بھ داخل جمجمھ او نفوذ کردیلوس        
 و پشتش را بھ تاج تخت ماندی ھمانطور نشستھ باقیلوس.  کردینی خودش عقب نشیبھ سمت جا

ده ی عقرییدوباره تغ انگار کھ اگر پاندا دیمالفھ را باال کش.  داد، ضربان قلبش ھنوز باال بودھیتک
 نگذاشتھ ی باقیگری انتخاب دشی گذشت اما پاندا براری بخنباریا.  تواند از او دفاع کندیداد م

 کارش تماس نیفردا اول.  را با او سر کندگری روز دکی اتفاق نی توانست بعد از اینم. بود
 ختر دی ھاییماجراجو.  و پرواز بھ خانھ خواھد بودمای ھواپکی کردن دایگرفتن با خانواده ، پ

 . بوددهی بھ اتمام رسیموتورسوار با نام مستعار افع
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 کھ ردی را از سربگی خانواده اش؟ شغلیدیبھ چھ منظور بھ خانھ پرواز کند؟ بخاطر ناام        
 از آن متنفر است؟

 
 توانست بدون دردسر درست یچرا پاند نم. دیچی نازک دور بدنش پیمالفھ را مثل زرھ        

 بالشت فروکرد و درونش مملو از حس انی کند؟ دوباره سرش را میکردن بگذارد موتورسوار
 تخت کنار کھ با فاصلھ ی او را رودی تابی کھ میفی نور ضعی از ورایلوس.  شدیخشم و آشفتگ

 چشمانش را ببندد نکھیازا. دند ھتل نازک بویوارھاید.  کردی خودش بود تماشا مت از تخیاندک
 ھتل نی در ایًمطمئنا حت. دی کشی مغی زد، جی از او سرمیگریاگر حرکت د. دی ترسیم

 . را بشنودشی شد کھ صدای مدای پیمزخرف ھم کس
 

 اش قرار نھی سی روونی و کنترل تلوزدهی پشتش دراز کشی قالب شده روییپاندا با پاھا        
 غول آسا ی ھایلیبرنامھ تر.  بودندختھی بالشت ری مثل جوھر دور سرش روشیداشت و موھا

 درکل مثل د،ی رسیًکامال آرام بنظر م.  بودیریگی برنامھ ماھیرا عوض و حاال درحال تماشا
ًکامال، تماما آرام. است نبودی فکر دست درازدر  کھیمرد ً... 

 
 اما د،ی رسی بھ نظر منطوری ادی تابیم ونی کھ از صفحھ تلوزی نوری بخاطر سوسودیشا        

 او کی باری را گوشھ لب ھاتی از رضای حاکیفی حاضر بود قسم بخورد کھ لبخند ضعیلوس
آن لبخند مربوط بھ .  جابجا کردی اندکی نگاھش کرد و بالشت را بھ آرامی چشمریز.  استدهید

 ی می مردھیاو بنظر شب.  بدجنس نھی ولدی رسی بھ نظر میپاندا از خود راض. ود نبالتشیتخ
 ناخواستھ، بدست آوردن ی خالص شدن از شر مزاحمی راه برانی بھترافتنی شھی کھ در انددیرس

 . ھزار دالر و ثروتمندتر شدن است
 

 کھ مشغول خوردن ی لباسش را در حمام عوض کرد و تا زمانیصبح روز بعد لوس        
 . حرف نزد بھ عنوان صبحانھ شدند با اوکیپنک

 
 ی با کاله ھای مردانشترشانی بی کھ درحال خوردن صبحانھ بودند زن ولی از کسانیبرخ        
 ی کس توجھچی ھی کردند ولیآنھا با سوء ظن بھ پاندا نگاه م.  بودندی ورزشی ھامی از تیمتفاوت
 د،یش کش از فنجان قھوه اییپاندا ھورت پر سروصدا.  شکم برآمده باردارش نداشتایبھ او 
متوجھ نگاه .  آنھا کرددنی حملھ ور شد و بدون بستن دھانش شروع بھ جوشی ھاکیبھ پنک سپس

 شبی پاندا دنکھی بر ای مبنیاعتقاد لوس.دی را درھم کششی خودش شد و ابروھای روی لوسرهیخ
 کرده او را یً مطمئن بود کھ پاندا عمدا سعًبایاو تقر.  کرده است متزلزل شده بودیاو را دستمال

 . کردی کار نمقی روزھا دقنی او ازی اما غرااند،بترس
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ً کرد مخصوصا بھ ی صحبت مکھی اش شد و درحالی مشغول بررسکی از نزدیلوس        
 ی کھ میزی چیلوس" ؟ی کردی دست درازیادی زیخوب پس، تو بھ زنا."  شدرهیچشمانش خ

 بستھ شدن چشمانش و مھیًوسو زد و فورا با ن پنھان درچشمان پاندا سیتیعصبان. دیخواست را د
 داره کھ تو منظورت نی بھ ایبستگ. "  شددی ناپدد،ی قھوه اش کشان کھ از فنجیھورت صدادار
 ." باشھی چیاز دست دراز

 
مجبورم اعتراف . ھی منظورم چی دونی میاگھ انجامش داده باش:"  مچش را گرفتیلوس        

 ." کارت بامزه بودشبیکنم کھ د
 
 
 

 شبید"  کار من بامزه بود؟ ی کنیتو فکر م! بامزه."  پاندا درھم گره خوردیابروھا        
 .دی رسیً نبود اما حاال؟ قطعا بامزه بنظر منطوریا

 
. پاندا محتاط تر شده بود." ی کنرشی باور پذی تونستی ، می بودی بھترشھیاگر تو ھنرپ        " 

 ."ی کنی صحبت می در مورد چی داردونمینم" 
 

 ی از شر من خالص بشی خوایواضحھ کھ تو م."  گرفتدهی حالت محتاط او را نادیلوس        
 افھی نازک تر شدند و قیطانی شیآن لب ھا"  ؟ی انجام بدی بود کھ بلد بودی کارنی بھترنیو ا

 ی را روشی مجبور شد تمام شجاعتش را جمع کند تا بتواند آرنج ھایاش آنقدر شوم شد کھ لوس
من بھ تو .  جا برم، پانداچیمن قصد ندارم ھ. "  او را تحمل کندرهی و نگاه خذارد بگزیم

 ینجایدرست ا:"  کرد و با اشاره بھ گوشھ لب خودش گفتبی او را ترغیطانی شیحس." دمیچسب
 ."موندهی غذا باقی کمھیلبت 

 
 ."ستیبرام مھم ن   "      

 
 "  مثل تو؟یری سخت گی شکمو؟یمطمئن        " 

 
 ."ی بکنی تونی مکاری کھ چیدونی آد میاگھ خوشت نم        " 

 
 اضافھ برات ی چک بھ مبلغ ھزار دالر بھ عالوه خرج ھاھیپرواز کنم بھ خونھ و . بلھ        "

 ."فرستم
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او با . "  بھ عالوه مخارج اضافھی چک ھزار دالرھی ،ی کارو بکننی ھمدی بایتو لعنت        " 
 . شدن بودمی از تسلی حاکی حرکتشتریدستمال سفره دھانش را پاک کرد کھ ب

 
 توانست ھروقت کھ بخواھد یاو م.  انگشتانش را دور ماگ قھوه اش حلقھ کردیلوس        

 ی را نمنکاری انی خواست بنابرای شود، اما پول را مدی و ناپدندازدی بی را کنار جاده ایلوس
 . پانداچارهیب. ردی را بترساند و پول را از او بگیحاال قصد داشت لوس. کرد

 
 کرد کھ پاندا دست باال را دارد، یتمام مدت تظاھر م.  گذاشتزی می فنجانش را رویلوس        

 کھ متوجھ شدم فکر و حاال. من متوجھ شدم. یپاندا، تو گنده و بدجنس. " اما درست برعکس بود
 "؟ی بردارنکارھاتی بھتره دست از ای کنینم
 

 ."ی زنی حرف می در مورد چی دونم داریمن نم        " 
 

پاندا بشقابش ."  شھی کھ منجر بھ اون مییو تمام کارھا. منظورم چپ چپ نگاه کردنھ        " 
. "  شدرهی بھ او خیزاری خورده رھا کرد و با بمی را نکشی ھل داد، پنکیگریرا بھ سمت د

 ی تونھ با ھمسفر شدن با آدمی کنھ می دختر پولدار کھ فکر مھی. نھی انمیبی کھ من دارم میزیچ
 کرد چھ یادآوری بھ خودش یلوس"  کنم؟یاشتباه م.  اضافھ کنھشی بھ زندگجانی ھی من کملمث

 . دست باال را داردیکس
 

 نظر دی تجدزیً تجربھ قطعا باعث شد من نسبت بھ آداب غذاخوردن سر منیخوب، ا        " 
 ی دادند بھ آنھا می انجام می خواھرانش کار اشتباھی را کھ وقتی ھمان نگاه کشنده ایلوس." کنم

 ."میبھم بگو کجا قراره بر. " انداخت حوالھ پاندا کرد
 

 یری و می کشیرات خوبھ، راحتو م بی چیاگھ بدون.  کودااچھیمن قصد دارم برم در        " 
 ."فرودگاه

 
زن بھ ." دیببخش. " شدکی رنگ بھ آن دو نزدیً حدودا شصت سالھ با کت شلوار ھلوئیزن        

 ی کرد جای مانند پشت آن نشستھ بود و وانمود میرماھی شی ھالیبی با سی کھ مردیزیسمت م
 من ی سرم بھ کار خودم باشھ ولدی گھ، من بایشوھرم م. "  کند اشاره کردی را نگاه میگرید

 بھت گفتھ کھ یتاحاال کس:"  شد و گفترهی خیاو بھ لوس..." رمی رو بگمی کنجکاوی جلوم تونینم
 ."ھی کھ اسمش لوسی ھمون؟ی جمھور ھستسی دختر رئھیچقدر شب
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 شد و رهی خیوس بھ لزیاو از آن سمت م."  شنوهی حرفو منی خدا اشھیاون ھم:" پاندا گفت        
سپس بھ زن ." ی ھستکی جوری لوسھی کنھ تو شبیاون خانوم فکر م:"  گفتیسی سلییایبا اسپان

 ."ستی خوب نیلی خشیسیانگل:" نگاه کرد و گفت
 

 کنم، مشخصھ کھ اون ی نگاه مکیًمطمئنا، حاال کھ از نزد. زهی شگفت انگنیا:" زن گفت        
 ." جمھور نشھسی دختر رئھی بزرگتر شد شبی وقتدوارمیام.  رسھیجوانتر بنظر م

 
 ای کنھ ھمھ دنی بداخالق کھ فکر مھی مثل دوارمیمنم ام:" پاندا سرش را تکان داد و گفت        

 ."مال اونھ نشھ
 

 ی برعکس او فکرمی اما زن کت شلوار پوش ھلوئدی پسندی را نمانی مکالمھ درجریلوس        
 کردم، اما ی منی فرزندانشو تحستی تربی براکی جمھور جورسیًقبالھا من روش رئ. " کرد

 ھا فرار نیودیدختره از دست پسر ب.  رو از قلم انداختھیزی چیمعلومھ کھ اون در مورد لوس
و کنراد ھم .  کنمی تماشا مونی از تلوزشھی مادر اون پسر رو ھمیونی تلوزی ھاامھمن برن. کرد

 کنھ رو ی در اون بازنیودی کھ داالس بیاون ھرگز مسابقھ ا.  طرف دار پرو پا قرص گلفھھی
 ." دهیاز دست نم

 
 ." بھ نفعشونھی دونن چی از زنھا نمی کنم بعضیفکر م." پاندا موافقت کرد        

 
 لبخند زد و ادامھ یاو بھ لوس."  کنھی فکر رو منی خودمون بمونھ، کنراد ھم ھمشیپ        " 

 ."متاسفم کھ مزاحمتون شدم. نی داشتھ باشیخوب، ھردوتون روز خوب: " داد
 

 زن نکھیاما بھ محض ا." یچھ مزاحمت:"  شھر کوچک مودبانھ گفتکیپاندا مثل واعظ         
 کلوپ نکھیبھتره کھ گورشو گم کنھ قبل از ا:"  شد، او دستمالش را مچالھ کرد و گفتدیناپد

 ." ندارماجی احتاتی چرندنیمن بھ ا.  بشھداشونی پنجایران تو اھوادا
 

 بھت ی کھ منو دعوت کردی بودیتو کس. ی خواد غر بزنیتو فقط دلت م:"  گفتیلوس        
 ی بود مقدارازی کھ نیپاندا محکمتر از حد."  من نبودم کھ تو رو صدا کردمنیملحق بشم، و ا

 ."یتو افتضاح:"  پرت کرد و گفتزی میاسکناس رو
 

 فصل چھارم        
 

 ی کھنھ یپنجره ھا.  اجاره کردندی کودا خانھ ااچھی دری فرعی از نھرھایکیدر کنار         
 از چمن ی زده بودند، و مربعرونی رنگ بی خردلدهی رنگ پرواری ھوا، از دھیدستگاه تھو
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 دی او را نادی پاندا بھ کلکھیذشتھ را درحالشب گ.  جلوآمده را پوشانده بودیدگی خمیمصنوع
 .گذراندند" ناکودورچز" واقع در ی در متلدگرفتھ بو

 
 انایزی تگزاس و لونی کھ در مرز باچھیصبح زود بھ سمت شمال حرکت کردند تا بھ در        

 اچھی درنی برداشتھ بود، انی از پمپ بنزی کھ لوسیواقع شده بود برسند و بر طبق دفترچھ ا
 با آب قھوه یی باتالق ھای جنوب کشور بود و بخاطر رشد صعودنیری آب شاچھی درنیبزرگتر

 . شدی ھم محسوب ماچھی درنی تره شبح زد،یا
 

 کوچک، دو اتاق خواب کوچکتر و منی اتاق نشکی بود، متشکل از زیخانھ کھنھ اما تم        
 ی نارنجیواریکاغذ د.  با تخت دونفره را انتخاب کردی اتاقیلوس.  از مد افتادهیآشپزخانھ ا

 ی سبز و ارغوانی را پوشانده بود و با ملحفھ و روتختواری لولھ شده بود دشی کھ گوشھ ھایرنگ
 نی بیواری بخاطر وجود دی حال لوسنیاما با ا.  در تضاد کامل قرار داشتمتی ارزان قدارگل

 .تختخواب خودش و پاندا سپاسگزار بود
 
آشپزخانھ با .  گرفتشیشلوارش را عوض کرد و راھش را بھ سمت آشپزخانھ در پ        

 کوچک ی منظره نھرنکی سیپنجره باال.  شده بودزی تجھی و پارکت خاکستری فلزی ھانتیکاب
 قارچ مانند با یکی پالستزی ، می چوبی بھ اسکلھ ایکی در ھمان نزدی داد و دریرا نشان م

 . شدی ختم میریگی وسائل ماھی و مقداری کباب پز گازکی ،یری حصیی ھایصندل
 

 در ی نوشابھ ایقوط.  کرددای کھ بھ درختان اطراف نھر زل زده بود پیپاندا را درحال        
حداقل دوباره شکم .  اسکلھ ضرب گرفتھ بودی نرده ھای روشی خورد و با پایدستش تاب م

 یریگی کردن کباب پز و سپس چوب ماھدرحال چک.  بودنداختھی نرونیشش تکھ اش را ب
 ھوا رونی بنیا:"  باالخره گفتیلوس. سکوتش اعصاب خوردکن بود. ت گرفدهی را نادیلوس

 ."گرمھ
 

. دی از نوشابھ اش نوشی بھ خودش زحمت پاسخ دادن بدھد جرعھ بزرگنکھیپاندا بدون ا        
درک .  ناجور او کھ کل روز وانمود کرد متوجھ اش نشده، گرفتشرتی نگاھش را از تیلوس

 زی تمینی شلوار جدنی دوش گرفتن ساده و پوشکی از دن،یپاندا در مورد ظرافت در لباس پوش
 کھ لھش کرده بود درونش ی حساس و داماد خونسرد،یبخاطر تد دوست داشتن. ت رفیفراتر نم

 . کردندی ناخوشایاحساس سوزش
 

 ." خورهی بدرد می االن حسابی چتر آفتابھی:"  گفتیسلو        
 

 .فقط سکوت        
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 از علف دهی پوشیی کھ بخاطر وجود درختان سرو با تنھ ھایحی تفریقیدر دوردست قا        

 بھتر از ی موتور سوار بودم، اسمھیاگھ من . "  دادصی شد را تشخی مدهی مبھم دییای اسپانیھا
 .یدر دلش گفت مثال افع." م کردیپاندا انتخاب م

 
 اطی اسکلھ بھ سمت حی کھ از روینی نوشابھ را در دستش مچالھ کرد و درحیپاندا قوط        

 پاندا بھ سمت کھیدرحال.  پرتاب کردیکی داشت، آن را درون سطل زبالھ پالستی گام برمیپشت
 یتد آدم.  کھ آن را ترک کرده بود رھا کردی ای صندلی خودش را روی رفت، لوسی ماچھیدر

 . شناختی بود کھ در تمام عمرش می شنونده انی بھترو خوش صحبت
 

البتھ کھ .  شدهد،ی گوی می کرد کھ انگار مجذوب ھرآنچھ کھ لوسی وانمود میاو طور        
 اشخاص، اما با نی احمق تری برای داد، حتی ھم انجام میگری ھرکس دی را برای کارنیچن

 دهی زننده، ندی کردن کلماتانی درحال بای ی حوصلھ ، عصبانی ھرگز او را بیلوس...  حالنیا
.  او را کنار گذاشتھ بودی لوسنحالی بود و با امی صبور، بامالحظھ و فھربان،او مھ. بود

  کردند؟ی در مورد کارش چھ فکر مانیاطراف
 

 آن ی را روشی و پادی کشکتری نزدشی ھا را با پاشنھ پای از ھمان صندلگری دیکی        
 . شدکیپاندا بھ اسکلھ نزد. گذاشت

 
 چند یپاندا نگفتھ بود کھ خانھ را برا.  کانو پشت و رو کنار ساحل قرار داشتقی قاکی        

 خواھد آنجا را ترک کند و یروز اجاره کرده است، فقط او را آزاد گذاشتھ بود کھ ھروقت م
 داشت متقاعد ی اندهی بطور فزای خواست؟ لوسی را منیًاما پاندا واقعا ھم. ھ زودتر بھترھرچ

 پاندا نکھی توانست ترس کشنده اش از ای داد باھوشتر بود و نمیشد کھ پاندا از آنچھ نشان م یم
 کھ دی رسی مجھی نتنیاگر پاندا بھ ا. با روزنامھ ھا در موردش صحبت کند را از خود دور کند

 ی چھ ماوردی ھزار دالر بدست بکی از شتری بیلی تواند خیا فروش داستان او بھ روزنامھ ھا مب
 شد؟

 
ًعمدا .  بود، جلو رفتستادهی کانو اقی کھ پاندا کنار قایی بھ سمت آب جای چند قدمیلوس        

با خودش آرزو کرد، کاش .  بھ او نکردی اما پاندا توجھدی خاک کشی را روشی ھایپاشنھ کتان
 آزار دھنده ی و حفظ سکوتزی نفرت انگی کرد کھ طرفدار برچسب ھای انتخاب میھمسفر

 .نباشد
 

 متفاوت انتخاب کرد تا آزاد ی علت نامزدنیبھ ھم.  را داشتزھای چیلی خیاما ، او آرزو        
 .... ی کھ کاریباشد، کس
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 انجام نداد، و قسمت یاما تد کار. اوردی بسای محراب کلیتا او را رو... انجام دھدیھرکار        

 . بودی بھتر از لوسیلی از وجودش از او متنفر بود چون خیزشت
 

من دوست دارم :" گفت.  توانست افکارش را تحمل کندی ھم نمگری لحظھ دکی یحت        
 یمن ماھ.  دادمی انجام نممیبود کھ خارج از مرز ی را بھ جز مواقعنکاریمن ا.  کنمیریگیماھ

 ..." داشتم چونینگھ م
 

مثل قبل ."  ندارم بشنومیعالقھ ا."  بھ او انداختی طوالنیپاندا سرش را بلند کرد و نگاھ        
اما بھ .  دست برداشتھ بودنکارشی او از ااورد،ی او را در بی خواست لباس ھایبا نگاھش نم

 خودش ھم آنھا ی از وجودش را کھ حتیی کرد قسمت ھای کرد کھ او احساس می نگاه میشکل
سھ روز . بھ خانوادت زنگ بزن. یبھ تد زنگ بزن و بگو کھ متاسف." ندی بی بود مشناختھرا ن

 ." و حاال وقتشھ کھ دختر پولدار برگرده خونشی خودت رو انجام دادییتو ماجراجو. گذشتھ
 

 ." امدهیپولدار شن طعنھ در مورد دختر یبھ اندازه کاف        " 
 

 ."نمی بی گم کھ دارم می رو میزیمن چ        " 
 

 ."ینی ببی کھ دوست داریزیچ        " 
 

 کرد و سپس سرش را بھ سمت ی و ناراحت کننده او را بررسی طوالنی لحظاتیپاندا برا        
 ." بھ آبمی بندازنویکمک کن ا." کانو کج کرد

 
 یکی دعوت ی بدون منتظر ماندن برایلوس. ه و بھ سمت آب کشاندند را ھل دادقیآنھا قا        

 او ی سوار شود، ولاطیآرزو کرد کھ پاندا با احت.  گذاشتقیاز پاروھا را گرفت و قدم درون قا
 . تکان بخوردی بھ سختقی باال آمد کھ باعث شد قاقی برداشت و از قایگری دیپارو

 
 ی کھ با مناطق باتالقاچھی رنگ و زالل دریاقوتی ی آبی آبھای آنھا رونده،ی آکساعتیدر         

 انی و درماچھی درگری بھ انشعاب دی کھ از انشعابینیدرح.  کردندی رانقیمحصور شده بود قا
 ھ بی راندند، پاندا بھ زحمت کلمھ ای مقی از خزه قادهی پوشییدرختان سرو وھم آور با تنھ ھا

 زد حرکت ی کھ او پارو مینیدرح. او را برانداز کرد بھ عقب برگشت و یلوس. زبان آورد
 نوشتھ اهی اش و تکان خوردن کلمات سنھی قفسھ سی روشرتی شدن تدهی باعث کششیعضلھ ھا

 . شدی آن میشده رو
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 نی بود کھ درخورجییً بود نبود اما احتماال از آنھادهی خرًرای کھ اخیی جزء آنھاشرتی تنیا        
 موتورت ی رویاون برچسب ھا:"  گفتیلوس.  با خود داشتنتھیموتورش قبل از ترک شھر و

 پاندا."  تونھ بخوندشونی نشھ نمکی تا بھ موتور نزدی زشت ھستند اما حداقل کسیبھ اندازه کاف
من در مورد اون برچسب ھا . "  بود نگاه کرددهی پرتو آفتاب لمری کھ در ساحل زیلیبھ کروکد
 گذاشت و اجازه داد او شی زانوی پارو را رود،ی چرخشی درجایلوس."  داده بودمحیبھت توض

 . کندتی را ھداقیقا
 

 من اونھا ی ذاریخوب چرا نم.  موتور اون برچسب ھا رو چسبوندهی مالک قبلیتو گفت        " 
چون من اونارو دوست :"  منتقل کرد و گفتقی قاگری را بھ سمت دشیپاندا پارو" رو بکنم؟ 

 ."دارم
 

 . لباس اخم کردی نوشتھ شده روغامی بھ پیلوس        
 

 ." ھستھی ھدھی نیا:" پاندا گفت        
 

 "از طرف دوست دخترت؟: "  گفتیلوس        
 

 نیتو ا. "  شددی و سپس ناپدداری صورت پاندا پدی لرزان روی لبخندھی شبًبای تقریزیچ        
 ی را از علف آبقیاو قا." ی بکنی تونی مکاری در موردش چی دونی م،ی دوست ندارشرتویت
 . آزاد کردیگرید
 

 " نھ؟ی رو ببشرتی تنی بچھ اھی شھ اگھ ی میچ        " 
 

 من ی تو باعث شد؟یدی دی بچھ اچیتو امروز ھ. "  جابجا کردیپاندا وزنش را بھ نرم        
 یزی خوام چینم. " دی بھ سمت جلو چرخیلوس."  مورد عالقھ ام رو از دست بدمشرتیت

 ."بشنوم
 

 کھ معلومھ نطوریا."  بھ لرزه افتادقی گر گرفت و بخاطر برگشتنش بھ عقب، قایلوس        
بھ من بگو عقب افتاده، اما من فکر . ستی ننطوری من ای جک بزرگھ اما براھی تو ی برااستیس
 رونی برهی را از آب تشیپاندا پارو."  ارزشمندهگرانیرام گذاشتن بھ شأن و مقام د کنم احتیم

 ." آوردمی داشتم با خودم مشی رو کھ دو ھفتھ پیی از اونھایکی کاش ی ا،یلعنت. " دیکش
 

 ! "ھیمیمطمئنم فقدان عظ        " 
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 "  گھ؟ی می چنی نوشتھ ای بدونی خوایم        " 
 

 ."نھ        " 
 
 آب ی درحد زمزمھ کھ از ورایی خم شد و با صدایپاندا بھ سمت لوس.." گھی منیا      "   

 کردم، االن از دستت ی مکی کھ فرصتش بود بھت شلیاگر وقت. "  ادامھ داددی رسیبگوش م
 ."راحت بودم

 
 . صحبت کرده بودندیادیز        

 
 خودش ی بودند برادهی خری کھ از بقالی با خوارو باری بھ خانھ برگشتند، لوسیوقت        
 جا گذاشتھ بود را برداشت و خودش را در ی کھ نفر قبلی ایمی درست کرد، کتاب قدچیساندو

 او افتنی ی تد براایآ.  او را دربر گرفتنی سنگی مثل اورکوتییتنھا. اتاق خوابش حبس کرد
 بود؟  کردهیکار

 
اما .  نگھداشتنش نکردی برای تالشچی ھسایًظاھرا نھ، ھمانطور کھ ھنگام ترک کردن کل        

 ؟ی چنشیوالد
 

 کردن مکان او دای پیتی امنمی تیاو دو بار از تلفن ھمراه پاندا بھ مگ زنگ زده بود، برا        
 . نبودی کار سختقی طرنیاز ا

 
 ی کارو نمنی او را کنارگذاشتھ باشند؟ با خودش گفت اونھا ای شد اگر مت و نلیچھ م        

 توانست ینم. نندی او را ببی شده باشند کھ نخواھند مدتدی آنھا آنقدر از دستش ناامنکھیمگر ا. کنن
 . سرزنششان کند

 
در ابتدا .  بھتر شده بودیرپوستیرفتار پاندا بطور ز.  افتادیبی اتفاق عجیچند روز بعد        

 او یفقط وقت.  ھا و خود خاراندن ھا نشده بوددنی متوجھ فقدان آروغ زدن ھا، ھورت کشیلوس
 مرغ را شستھ رفتھ از استخوان جدا کرد و قبل از درخواست دستمال از ی کھ تکھ ادیرا د
 ی برایچھ اتفاق.  شودجی گی قورت داد، باعث شد او بھ طور کلدهیلقمھ اش را بادقت جو یلوس

 کرد افتاده بود؟ ی دستمال استفاده می بھ جانشی و از آستدی جویدھان باز غذا مپاندا کھ با 
 متوجھ زن بودن ی او بھ سختدی رسیحاال بنظر م...  دادی کھ می زشتشنھاداتیبرخالف آن پ

 .ود شی میلوس
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 تظاھر بھ ی بھ جایلوس.  و خواربارشان بھ شھر مارشال رفتندحتاجی ماھی تھیآنھا برا        
 و با توجھ دی کشنیی پای و کالھش را حسابدی خری آفتابنکی عکی کھ از آن متنفر بود یباردار

 . کردی بھ او توجھ نمی پاندا کسیبھ ھمراھ
 

***         
 

با باالتنھ .  کردی را باز و دوباره سرھم مییزھای رفت، چیپاندا داشت با موتورش ور م        
 آب موتور و ی کھ بھ سرش بستھ بود مشغول برق انداختن ، بررسیر آب و دستمال سانی عریا

 داد، ی ھاپ گوش مپی لبھ پنجره گذاشتھ و آھنگ ھی را روویراد.  ترمز بودی لنت ھاضیتعو
 آمد و شروع بھ رونی از خانھ بی درحال پخش بود کھ لوسوی از رادزی سحر آملوتآھنگ ف
 حواسش را پرت کرده و دستور ویم کرد کھ بھ کمک رادپاندا او را متھ.  با آھنگ کردیھمراھ

 . را عوض کندی لعنتییوی رادستگاهیداد تا آن ا
 

 وقت چی کرد، اما ھی صحبت می تلفنی مچ او را گرفتھ بود کھ با کسی اوقات لوسیگاھ        
 . تماسش نداشتھ باشدنی چک کردن آخری برای فرصتی گذاشت تا لوسیتلفنش را دم دست نم

 
 ی بود لوسونی بال از تلوزسی مسابقات بی و درحال تماشاداریشب ھنگام کھ پاندا ب        

 اچھی نشست و بھ آب دروانی ای رفت رورونیپاندا سپس ب.  کردیخودش را در اتاقش زندان
 . شدرهیخ
 

 کھ افتی ی خودش را در حالی شدند و لوسی اول کم کم داشتند محو می روزھای حسیب        
 . او شده بودیو تماشامح
 

***         
 

 پاندا        
 

او . دی کششی ھاھی خواست را درون ری کھ از رودخانھ کوچک برمی خوشیپاندا بو        
و با گذشت ھر — مرور کردنی برایادیخاطرات ز— فکر کردن داشتی برایادیزمان ز

 . گشتی تر مقیروز رنجش و خشمش عم
 

 اما او ھنوز بعد از ھفت روز اورد،ی کنارش دوام بشتری بی چند ساعتیانتظار نداشت لوس        
 خانھ اش در ای نتھی بھ شھر ودی داد؟ او بای انجام نمدی را کھ بای کاریچرا لوس.  بودنجایا

 خواست کھ ی رود، فقط می کجا می نداشت کھ لوستی اھمیزی پششیبرا.  باز گردداینیورج
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 اجرا کرد، او بھ شدت ی لوسی کھ او در شب دوم برای شرم آور ساختگشیبعد از آن نما. برود
 را دی گوی کھ پاندا بھ او میی متلک ھاشتری وانمود کرد کھ نصف بی نمود اما طوری مدهیترس

 کھ روز یاما کار.  منظبت و تحت کنترل استی با رفتاری انسانیلوس.  شنودیًاصال نم
 ظاھر و رفتار خوبش، پاندا ریدر ز... و ھنوز.  بودتشیًکامال خالف شخص  انجام دادشیعروس

 . دھدصی تر را تشخدهیچی پی کسای یزی توانست وجود چیم
 

.  باھوش و بھ اندازه جھنم سرسخت و لجوجی کننده اوانھی باھوش است، بھ شکل دیلوس        
 باعث یزیشرط ببندد کھ ھرگز چحاضر بود . ابھامات مثل خودش او را ھم در برگرفتھ بودند

 آنقدر مست نکرده است کھ ھوش و حواسش ای.  نشده استادی و فرغی با جی لوسدنیازخواب پر
 بوده کھ او در یی نبوده، قادر بھ انجام کارھاشی بی کودکی کھ لوسیو زمان. بدھد را از دست

 . انجامش را نداشتھیی توانایکودک
 

 موجودات ی سر و صداانیاز م. دی ارزی مقدار منیبرادر کوچکش ھم. پانصد دالر        
 ناھموار بھ ی روادهی پانی آنھا داشتند از مد،ی شنی برادر ھشت سالھ اش را میمرداب، صدا
 جلوتر از آنھا قدم شانی رفتند، مددکار اجتماعی سرپرست می کودکان بی برایگریسمت خانھ د

 تختخوابم یاگھ من دوباره تو: "  زمزمھ کردسیکورت.  گذاشتھ بوددهی سرپوشینبھ درون داال
پاندا ترس ."  کردنرونی بی خونھ با اردنگنی مارو از آخرنی بخاطر ھمشھ؟ی می کنم چی پیپ

 نیتو نگران ا:"  پانزده سالھ پنھان کرد و گفتی راه رفتن مغرورانھ پسرریخودش را در ز
من نصف شب . "  کردسی کورتی استخوانی حوالھ بازویشی مشت نماوا." نباش، احمق کوچولو

  شد ؟ی شد چھ می نمداریاما اگر او مثل ھفتھ گذشتھ ب." ی برم دستشوئی شم و تورو می مداریب
 
 
 

 نبرده نخوابد، اما بھ ھرحال ی را بھ دستشوئسی کھ کورتیبھ خودش قول داده بود تا وقت        
 ی گفتھ بود کھ آنھا مجبورند جای بھ مددکار اجتماعلبرتای گر،یعد خانم پچرتش برده بود و روز ب

 . کننددای پسی کورتی برایگرید
 

 او را از برادر کوچکش جدا کند و بھ مددکار زی چچیپاندا حاضر نبود اجازه دھد ھ        
 حرفش ستی بایخانم مددکار م.  گفت اگر آنھا را از ھم جدا کنند فرار خواھد کردشانیاجتماع

اما بھ او ھشدار داد کھ .  کرده بوددای پشانی ھردوی برایدیرا باور کرده باشد چون خانھ جد
 . آنھا باھم باشندی از ھردوی وجود ندارند کھ مشتاق نگھداریادی زی ھاادهخانو

 
 " ؟ی ترسیتو نم.  ترسمیمن م. "  پچ پچ کردسی کورتدندی آنھا بھ داالن رسیوقت        
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اگر او و .  چھارده سال داشت مادرش مرده بودی وقتیلوس.  شدرهی خرهیپاندا بھ آب ت        
 یلوس.  گرفتند، برادرش ھنوز زنده بودی قرار مکی جورای سر راه مت و نلسیبرادرش کورت

 —دیای را انجام داده بود کھ او نتوانستھ بود از پسش بربیکار
 

 سال اول ی برای خواھر لوسکھیو حاال درحال —او خواھرش را محفوظ نگھداشتھ بود        
 .دهی در گور خوابسی شود، کورتیدانشگاھش آماده م

 
 ی افتاد، اگر پاندا زندان نبود متکاری جنای گروھری تنھا ده سالش بود گی وقتسیکورت        

و اجازه دادند تا در مراسم دفن برادر کوچکش آنھا بھ ا.  کندیریتوانست از آن اتفاق جلوگ
 .شرکت کند

 
 آوردن خاطرات ادی بھ بی منتھسیخاطرات کورت.  ھم فشردی رویچشمانش را بھ سخت        

 خاطرات فکر نکند، نی راحت تر بود کھ بھ اشی داد برای گوش مکیاگر موز.  شدی میگرید
 آھنگ نی دوجکی ای گودنو سی اتلو، بورلیب از قینی درام سنگی ھاکی توانست بھ موزیاما نم
 کس در دور و اطرافش را چیتحمل ھ.  آن دور و اطراف گوش دھدیوجود لوس  باگری دیاوپرا

 .نداشت
 

دلش .  زدی آمد و با او حرف می مرونی از اتاقش بی کاش لوسیبا خودش آرزو کرد ا        
 خواست یم.  خواست از او دور باشدی حال منی خواست ، درعی خودش مکی را نزدیلوس
 .ردی بگمی مورد تصمنی توانست در اینم -- ترکش کند، بماند، یلوس

 
 ی بخصوص آدم مزخرفد،ی کشی را بھ چالش میبودن با او در تمام طول روز ھر مرد        

 .مثل او را
 

 کھ ییساختمان جا آورد و با خودش بھ پشت رونی ببشیدماغش را خاراند، تلفنش را از ج        
 . را بشنود بردشی نتواند صدایکس
 

  پاندا بند و آب داد        
 

 او ی لوسنکھی کند، و با ادارشی بی صبحگاھدنی دوی زدن او ادامھ داد تا براخیپاندا بھ س        
 . گرفت، باز ھم از رو نرفتدهیرا ناد
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 ."ی روادهی بھ ورزش و پی کنی دوباره شروع م،ی منو ترک کردنکھیبھ محض ا:" گفت        
 

 بود کھ بطور ی باشگاه ورزشکی رفت و عضو ی می روادهی بھ پیلوس.  داشتقتیحق        
 ی تا حاال خودت رو مربیاز ک. "  نداشتدنی بھ دوی کرد، اما عالقھ ایمرتب از آن استفاده م

 " ؟ی من فرض کردیشخص
 

 ی دلسوزتی کرد ھرچند لگدش آھستھ و با نھاھی بھ سمتش تنبیپاندا او را با پرتاب لگد        
 .بود

 
 پاندا ست،ین) نیانسان غارنش(  انسان ناندرتال کیً متقاعد شده بود کھ او کامال ھم یلوس        

 ھمراھش قی با قایریگی ماھی و براابد،ی شی در موردش افزای لوسیباعث شده بود کھ کنجکاو
 .شود

 
 ی صحبت می رفتی کھ میی با دوست دخترت در مورد جاھای درحال سفر بودیوقت        " 

 " ؟یکرد
 

 . خرخریصدا        
 

 " ًاصال اون االن کجا ھست؟        " 
 

 . "سمت شمال        " 
 

 "کلورادو؟ نوم؟        "
 

 "؟ی صحبت کنیمجبور        " 
 

 " د؟ی جدا شد؟یازدواج کرد        " 
 

 ." خودتھریاگھ پات بشکنھ تقص. اون چالھ رو بپا        " 
 

 ی از زندگیادی زاتیتو جزئ. " دی درحال سوزشش کشھی را درون ریشتری بی ھوایلوس        
 ." در مورد تو ندونمیچی کھ من ھستی منصفانھ ننیا. ی دونیمن رو م
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من ھرگز . "  بوداوردهی او نفس کم ن،یبرعکس لوس. ه جلوتر حرکت کردپاندا دوبار        
 ."ادی مرتی کھ از من گھی تنھا اطالعاتنیازدواج نکردم، و ا

 
 " ؟ی ھستیتو با کس        " 

 
 . بھ او انداختی نگاھی دلسوزی شانھ اش با اندکیپاندا از باال        

 
 " ؟ی کنی فکر میتو چ        " 

 
 عالمھ فرصت ھی کھ بھ تو ستی قلچماق انقدر بزرگ نی استخر پر از تمساح ھاھی یعنی        " 
 اخطار کھ بھ اندازه کی ای ی بر سرگرمیمبن—دی شنیی صدایلوس"  کردن بده؟ دایدوست پ

 شد مجرد بودن او ی لوسری کھ دستگیزیاما تنھا چ— استدهی احمقانھ او را شنی سوالھایکاف
 . توانست دروغ گفتھ باشدی ھم مرا بود کھ آن

 
.  بھتر شدهیلی رفتارت خم،یدی رسنجای ما بھ انکھیبھ محض ا. بھی عجیلیخ:"  گفتیلوس        

سوال :"  ادامھ دادیلوس.  جاده رفتگریپاندا بھ سمت د. "  خوب مردابھیًاحتماال بخاطر ھوا
و – یاروندن بھ زحمت انداخت اون ھمھ تف تف کردن و خی کھ چرا تو خودت رو برانجاستیا

 " اد؟ی نمیعی بنظر طبنیا— کنم کھ از کارھات شگفت زده شدماعتراف مجبورم
 

 . را نکردنکاری کند اما ای سوالش شانھ خالری انتظار داشت کھ او از زیلوس        
 

 کھ ی کھ از کاری ھستی خل و چل تر از اونیلی تو خدمی فھمی شدم وقتدی ناام؟یکھ چ        " 
 ."ی ترسی می دادیً فورا انجامش مدیبا
 

. "  او را بھ دل نگرفتنی توھی تا بحال او را خل و چل نخوانده بود ،اما لوسی کسچیھ        
 رو از دست ی کنم، متوجھ بشم کھ چی مسھی من رفتار تو رو با تد مقای وقتی بوددواریتو ام

 . " برگردمتنھیدادم و بھ شھر و
 

 کردم ی میداشتم سع.  و واضحھ بود کھ عاشقتھھیتد مرد خوب. ھی مانی تو ھمیزی چھی        " 
 تونم ی کھ می لطفنی متوجھ شدم بزرگتریاز کارھام دست برداشتم وقت.  بھش بکنمی لطفھی

 ."رمی برگشتت رو بگی کھ جلونھیبھش بکنم ا
 

 خاتمھ دنشانی داشت و آنقدر آزار دھنده بود کھ آن دو در سکوت بھ دوقتی حقشیحرف ھا        
 .دھند
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 شلنگ د،ی کشرونی از عرقش را از سرش بسی خشرتی بھ خانھ بازگشتند، پاندا تیوقت        

 و مرطوب بھ گردنش اهی سی مثل نوارھاشیموھا.  کردسیآب را برداشت و خودش را خ
 .دی صورتش را درنورددیمت آسمان بلند کرد نور خورش کھ سرش را بھ سینی درحدند،یچسب

 
پوست برنزه، .  گذاشت و با دستانش رطوبت را از بدنش زدودیباالخره شلنگ را کنار        

 کامل مردانھ تد ییبای در تضاد با زیری و دستان بزرگ و مشت شده اش تصوزی نوک تینیب
ً بقبوالند زمخت نبود، اما ھنوز کامال یوس خواست بھ لی کھ خودش میپاندا آنقدر. ساختھ بود
 . قرار داشتی لوساتی تجربلمروخارج از ق

 
بدن زنانھ اش بھ وضوح بھ سمت .  متوجھ شد کھ بھ او زل زده و نگاھش را گرفتیلوس        

 . شدی مدهی بود کشدهی کھ دیزیچ
 

 . احمق نبودیلیخوشبختانھ شعور زنانھ اش خ        
 شنا کرد، یلوس.  ماندنداچھی ھفتھ کنار درکی نکھی گذشتند تا ایگری بعد از دیکیروزھا         

 کھ یتنھا کار.  داشتی او طعم خوبی کھ برایی از اندک غذاھایکی نان پخت، ایمطالعھ کرد 
 . خانواده اش بوداینکرد صحبت با تد 

 
 کھ گرفتھ بود ی مرطوب از دوشیی سر و کلھ پاندا با موھای صبحگاھدنیصبح بعد از دو        

 بھ سرعت شی دانست کھ موھای می شد، ھرچند لوسدای مھار شده، در آشپزخانھ پییبا فرھا
 درون فر پختھ بود ی کھ لوسیی نان جونی گرمتریاو طبق حدس لوس.  کنندیخودشان را آزاد م

 نی دومدنیبعد از بلع.  آن پخش کردی پرتقال روی قاشق مرباکیاز وسط تا و  ،را برداشت
 ی میزی در مورد مھارتت تو پخت نون چ،ی تد اجازه بده ترکش کننکھیقبل از ا: " گازش گفت

 . بھ خوردن نداشتیی اشتھاگری گذاشت، دی سھم نان خودش را کناریلوس" دونست؟ 
 

 دوست یاما لوس نداشت، قتی حقنیا."  خوردی دار نمدراتی کربوھی غذاھاادیتد ز        " 
مھارت پخت و .  نان بپزدشی نبود کھ براکینداشت اعتراف کند کھ ھرگز آنقدر بھ نامزدش نزد

 بدست آورده بود، دی در آشپزخانھ کاخ سفختھی آولی شکل استیفی قی چراغ ھاریپز را در ز
ز  کھ او اییجا. بردی کرد بھ آنجا پناه می می خواھرانش او را عصبی دعوایت کھ وقییجا

 تد داشت از ی گرفت و حاال پاندا بھ جاادی کشور مھارتش را ی آشپزھانی از بھتریتعداد
 . بردیمھارت او سود م
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 ی ستاره خوش شانسھیتد از اون آدمھاست کھ با . " چاندی آن پی مربا را روشھیپاندا در ش        
.  ھل داد و درش را بستخچالی مربا را درون شھیش." دهیباھوش، پولدار و اتوکش.  اومدایبھ دن

 ." چرخھی داره آزادانھ منیودی تد باد،ی داره پدرش درمای دنی کھ باقیوقت" 
 

 ." پدرش در اومدیبلھ، خوب، اون ھفتھ گذشتھ حساب:"  گفتیلوس        
 

 ." گذرونھی رو ھم از سر منیاون ا        " 
 

 . باشدنطوری دعا کرد کھ ھمیلوس        
 

 توانست آنجا شنا ی نمی لوسنی خانھ، کم عمق و گل آلود بود، بنابرایکی در نزداچھیدر        
 یقرانی قااچھی دری برداشتھ بودند، روشانی کھ از خانھ اجاره ای کوچکقی آنھا با قایکند، اما وقت

پاندا ھرگز با او درون آب نرفت و ھشت روز بعد از .  کردی کردند، در آب شنا میم
 ی شنا مقی کھ اطراف قای درحالیلوس —ی روز بعد از فرار لوسازدهی—دنشان بھ آنجایرس

 ." مثل تو از آب بترسھی کھ مرد سرسختبھیعج. " دیکرد علت شنا نکردنش را پرس
 

ھرگز .  تونم شنا کنمینم:"  گذاشت گفتی مقی قای لبھ چوبی را روشی کھ پاھایدرحال        
.  استبی عجی ادعا کمنیشد با توجھ بھ عالقھ پاندا بھ بودن در آب ا متوجھ یلوس."  نگرفتمادی

  توان گفت؟ی پوشد چھ می مشھی کھ ھمینیدر مورد آن شلوار ج
 

 ی کھ من پاھای خوایتو نم. "  شدکی نزدقی و دوباره بھ قادی در آب بھ پشت لغزیلوس        
 توانست بدون ی از بدن او میتالبتھ اگر قسم."  مسخرت کنمی ترسیتو م. نمیالغرت رو بب

 .عضلھ باشد
 

 ." دوست دارمنیمن ج:" پاندا گفت        
 

 گرمھ و تو یلی خنجایھوا ا.  فھممیمن نم. "  آورد و بھ آب ضربھ زدنیی را پاشی پایلوس        
 "؟ی پوشی پس چرا شلوار کوتاه نم،یاری رو از گرما درمشرتتیت
 

ممکن است او راست گفتھ باشد، اما ."  خفھ شوگھیحاال د.  زخم دارمیمن چند تا جا        " 
 پوست ی رودی داد، پرتو خورشھی تکقی بھ قسمت عقب قایوقت.  مورد شک داشتنی در ایلوس

 داد تا ی حال نشان می بشتری بازش او را بمھی و چشمان ندی اش درخشییای دزد درھیسبزه و شب
 خواست کھ فکر یم.  را درونش حس کردندی خوشاری غی ھا از ھمان جنبشیلوس. ننده کدیتھد

 .یاری اختری حس غکی.  بودنھای از اشتری است، اما بیاری از ھوشی احساس تنھا ناشنیکند ا
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 کی گذشت، و او ھم ی کھ او و تد با ھم بودند می چھار ماه از وقتًبای تقر؟یخوب کھ چ        

 داشتند؟ شی برای کھ قصد نداشت بھ افکار نافرمانش توجھ نشان دھد، چھ ضرریوقت. انسان بود
 یلیخ. "  کندھی تنبدی کھ نبایی خواست پاندا را بخاطر منحرف کردن فکرش بھ جای حال، منیباا

 . شدکی نزدقی با پادوچرخھ بھ تھ قایلوس." ی نداریی تاتوچی کھ تو ھبھیعج
 

 بی صلھی ینھ حت.  قوزک پاھاتی رویکیزوت برقصھ، نھ  عضلھ بای کھ روینھ زن        " 
 سوسو زنان از ینور"  رون؟ی کھ از کلوپ موتور سوارھا بندازنت بیستینگران ن.  جالبیآھن

 ."من از سوزن متنفرم. " دی لبھ استخوان گونھ او درخشیامواج آب رو
 

 ھیًتو واقعا . ی ترسیاز نشون دادن پاھات م. یاز سوزن متنفر. ی کنیتو شنا نم        " 
 "ست؟ی ننطوری ا،یشی روان پرییجورا

 
 ."شی روانپری بگی اگھی بھ شخص دی کھ بتونیستی نی آدمًقایتو دق        " 

 
 ."ری منو بپذقی عمیعذرخواھ. ی گیراست م:"  او گفتشخندی در جواب نًبای تقریلوس        

 
 " ؟ی با خانواده ات صحبت کنی قصد داریتو ک:"  گفتینپاندا بطور ناگھا        

 
مگ بھ :" گفت.  کھ مجبور نشد بھ سطح آب برنگشتی آب رفت و تا زمانری بھ زیلوس        

 صحبت کردن خودش با آنھا را ری دانست گفتن او تاثیھرچند م." اونھا اطالع داده کھ من سالمم
 .ندارد

 
 ی حرفھا،یسی را از دست داده بود، درام زدن تری شارلوت و ھالیشگی ھمیاو دعواھا        

 و مت تنگ ی نلیدلش برا.  کھ خوانده بودی ای رمان فانتزنیدرھم و برھم آندره در مورد آخر
 د؟ی تواند بھ آنھا بگویچھ م.  کردی برداشتن تلفن و صحبت با آنھا فلجش مدهیشده بود، اما ا

 
 را قیموتور قا. دیای بقی بھ او کمک کرد تا درون قاین جنتلمنانھ اپاندا بصورت نھ چندا        

ِروشن کرد و آنھا قرقر کنان بھ اسکلھ بازگشتند  کھ پاندا مشغول خاموش کردن موتور ینیدرح. ِ
:"  گفتا شود پاندادهی پقی بتواند از قانکھی را گرفت، اما قبل از اشی آب موھای بود، لوسقیقا

 ."می کنی رو ترک منجایما فردا ا. گردممن مجبورم سرکارم بر
 

 ی برای برنامھ اچی تواند تا ابد ادامھ داشتھ باشد، اما ھنوز ھی برزخ نمنی دانست ایم        
 کھ االن بھ ی ھدفی و بجیً کھ قبال بود و زن گی آدمنی حس بود، بیب.  بودختھیحرکت بھ جلو نر
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 او بھ  مدت از او دور نشده بود بھ شدتنی کھ در تمام ایوحشت.  افتاده بودری شده گلیآن تبد
 ."ستمیمن آماده ن. " ھجوم آورد

 
 فرودگاه یمن سر راھم تو رو تو. "  را بھ اسکلھ بستقیپاندا قا."  مشکل خوتھنیا        " 

 ی منجایمن ا. ستی نیاجیاحت."  آب دھانش را قورت دادیلوس."  کنمی مادهیشھر شرپورت پ
 ."مونم

 
 "؟ی کنکاری چی دارمیدر مورد پول تصم        " 

 
 خواست یھرچند نم.  توانستی نمی کرد ولی االن حل منی مسئلھ را ھمنی ادیاو با        

 کیباعث تعجب بود وجود .  خانھ بدون او را دوست نداشتنی ماندن در ادهی ایاعتراف کند، ول
 آرامبخش تر از یلیوجودش خ.  باعث آرامشش بودی مرموز مثل او در اطراف لوسبھیغر

 . پاندا، مجبور نبود بھتر از آنچھ کھ بود تظاھر کندبا. بودن با تد بود
 

 ، ی کھ تو امشب بھ خانواده ات زنگ بزنھینظرت چ. "  گذاشترونی بھ بقیپاندا قدم از قا        
. "  کنان از اسکلھ باال رفت تقالیلوس." ی کنی با من موتور سواریشتری مدت بی تونیبعد م

 " شتر؟یچقدر ب
 

 ."ی کھ از من خستھ بشیتا زمان:"  زد گفتی را گره مقی کھ طناب قاینیاو درح        
 

 ."ی کنی نمادهی پی منو شھر بعدیعنیپس         " 
 

 ."بھش فکر کن.  بودنی ھمشنھادمی پنیبھتر        " 
 

 انجام دھد و سرش را بھ دی را کھ بای خوشحال بود کھ او مجبورش کرده کارًبای تقریلوس        
 .موافقت تکان داد

 
 الزم تلفن زدن ری مختلف و غی تمام تالشش را کرد تا با انجام کارھایشب ھنگام، لوس        

 ."بھشون زنگ بزن. "  پاندا صبرش تمام شدنکھی تا اندازدیرا عقب ب
 

 ."بھ درک:" پاندا با تمسخر گفت.  کنمی رو بستھ بندلیمجبورم وسا. ًبعدا:"  گفتیلوس        
 

 ." بھ تو ندارهی ربطچی موضوع ھنی ا؟ی ھستیتو نگران چ        " 
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 ." پرستانھ منھھنی مفھی وظنیمادر تو رئس جمھور بوده، ا. ًمطمئنا داره        " 
 

 بار کی داد، با خودش آرزو کرد یاره ھا را فشار م کھ شمینیدرح. دی تلفن را قاپیلوس        
 ی اسکلھ ھم می صحبت، روی اگر برایحت.  کند دستش بھ تلفن برسدی نمشی او تماشایوقت

 قلبش دی بداخالق مت را شنی صدایوقت.  کندشی توانست تماشای مشھیرفت او از پشت ش
 ..."پدر. "  مقاومت کردشی اشکھازشیدر مقابل ر. رد کدنیشروع بھ تپ

 
 

 " ؟یتو خوب! یلوس        "
 

 خواستم بھ تو و مامان بھ ی کھ نمی دونیم. متاسفم. ستمیبد ن. "  در گلو شکستشیصدا        
 ." برسونمبی آسی شکلچیھ
 

کلماتش . "  عوض کنھنوی تونھ ای نمزی چچیھ. تمی ما عاشق،یلوس. می دونی منویما ا        " 
 در نکھی بھ او داده بودند بدون ازیآنھا ھمھ چ.  تر در قلبش فرو رودقی گناه عمیچاقوباعث شد 

 مت مقاوشیدر مقابل اشکھا.  طور جوابشان را داده بودنی داشتھ باشند، و او ایمقابل انتظار
 ."من ھم عاشقتونم. "کرد

 
 چرا تو میبفھم. مین کھ افتاده صحبت کی و در مورد اتفاقمینیالزمھ کھ دور ھم بنش        " 

 . " خونھی خوام کھ برگردیم. ی مورد با ما صحبت کننی در ای تونی نمیاحساس کرد
 

 " بچھ ھا چطورن؟.  دونمیم        "
 

 ھیآندره . رهی گی مادی زدن تاری داره، و شارلوت داره گدی تخت خواب جدھی یھال        " 
 ی تصور کنی تونیم.  پدر بزرگتنطوریھم.  بدون تو افتضاحھیسیدوست دختر داره و تر

 بھش زنگ نکھی قبل از ای حسابیدنی نوشھی زنم یحدس م.  موضوع کنار اومدهنیچطور با ا
 سالت باشھ اما کی و یممکنھ س. ی با مادرت صحبت کندی اول از ھمھ بااما. شھی الزمت میبزن

 اندازه نی کھ تا ادی بگویگری دزی توانست چیپدرش نم." ی خانواده انی از ایھنوز عضو
 . بھ او بدھدیاحساس بد

 
 .پدرش تلفن را بھ او داده بود.  بودی نلی صدانیا" ؟یلوس        " 

 
 ."ًواقعا متاسفم. متاسفم:" او بھ سرعت گفت        
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ما . ی زن کاملھی خودت ی تو براست،یبرام مھم ن. ستیمھم ن:"  گفتیمادرش با سرزندگ        
 ." خونھی برگردمی خوایم
 

 .او لبش را گاز گرفت."  تونمیمن نم.. من        " 
 

 نکاری ای برای توان با مردم بحث کرد، و او تالشی اوقات نمی گرفتھ بود بعضادی ینل        
 " ؟ی برگردی بتونی کی کنیفکر م. " نکرد

 
 ."ستمیمطمئن ن...من         " 

 
 ! " منم باھاش صحبت کنمنیبذار. "  زدی مغی داشت جنھی در پس زمیسیتر        

 
 . "ی باشی تو ناراضمی کردیما فکر نم:"  گفتینل        

 
 . " بدمحشی تونم توضینم—اون فقط.  تونم بھش فکر کنمینم. نبودم        " 

 
 ."ی بکنتوی کنم سعیآرزو م        " 

 
 ! " بھ مننیتلفنو بد. " دی کشی داد میسیتر        

 
 ."ی و قول بده بھ پدر بزرگت زنگ بزنیقول بده با ما در تماس بمون:" مادرش گفت        

 
چرا بھ من . " دی تلفن را قاپیسی قول دھد، تریزی بتواند در مورد چی لوسنکھیقبل از ا        

 گھی کھ اون مییزھای ھرگز بھ چدیتو نبا. من ازش متنفرم.  مگھری ھمش تقصنای ا؟یزنگ نزد
 . " و اون نھی کردی ازدواج می کنھ چون تو داشتی میاون حسود. ی بدکوش

 
 ." مگ نبودری تقصنی کردم، اما ادتی دونم کھ نا امیم. سیتر        " 

 
 یچطور م. "  شده بودلی ھجده سالھ تبدنی آتش فشان خشمگکی او بھ یخواھر کوچولو        

 " ؟ی دوستشون نداشتھ باشگھی و بعدش دی لحظھ عاشق آدما باشکی ی تویتون
 

 ."ستی نی کنی اونطور کھ فکر مزیھمھ چ        " 
 

 ."یتو خودخواه و احمق        " 
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 ھی جراتش را از دست دھد، بھتر بود کھ با بقنکھیقبل از ا."  کردمتتیمتاسفم من اذ        " 

 ."؟ی بدھی رو بھ بقی شھ خواھش کنم کوشیم. " افراد خانواده صحبت کند
 

 در ی بازی برای با تد در ارتباط است، ھالی کھ آندره ھنوز تلفندی او فھمی بعدقھیدر ده دق        
با "  مستانوردیدر"  داده بود و شارلوت در نواختن آھنگ یشگی تست ھنرپلمی فکی از یقسمت

را قطع  ی گوشنکھیتنھا بعد از ا.  بودی دردناک تر از قبلشیھر مکالمھ برا. استاد شده بودتاریگ
"  سوال کھ نی ھرگز از او انشی والدنطوری موضوع شد کھ ھرسھ آنھا و ھمنیکرد متوجھ ا

 . بودنددهیرا نپرس" ؟ی تو کجا ھست،یلوس
 

 را از ی مکالمات را چک کند گوشستی لنکھیپاندا پشت سر او بھ اسکلھ آمد و قبل از ا        
 باالخره ی شد و وقتدی نھ؟ پاندا درون خانھ ناپدایاو با روزنامھ ھا در ارتباط بود . دستش گرفت

:" ت گفیلوس. دی دسبالی بی داخل خانھ شد او را درحال تماشا کردن بازیی خودش بھ تنھایلوس
 ." بزنمگھی تلفن دھی دارم ازین
 

شماره رو بده من برات . نی ھا خورده زمیتلفنم تازگ. "  کردی را بررسیاو چھره لوس        
 ."رمیبگ
 

 ." دستم نگھ دارمی تونم اونو تویمن م        " 
 

 ."ھی بدقلقیگوش        " 
 

 ." بندازمتی بھ گوشی نگاھھی خوام یم."  گرفتی را می بازنی ای جلودی بایلوس        
 

 ." دونمیم        " 
 

 ." بھش بندازمی نگاھھی ی بذاردی با،ی کردن ندارمی قای برایزیاگھ تو چ        " 
 

 ی برد و لوسیاو داشت از کارش لذت م"  پنھان کردن ندارم؟ ی برایزی گفتھ من چیک        " 
 نی در طول ازی چچی اما من ھ،ی دونی رو درباره من مزیتو ھمھ چ. "  را دوست نداشتنیا
 ." دونمی تو رو ھم نمی اسم واقعیمن حت.  نشدهرمی روز گذشتھ در مورد تو دستگازدهی
 

 ." بارتمپسونیس        " 
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 " نم؟ی تماسھات ببستی لی رو توری من شماره روزنامھ نشنال انکوای ترسیم        " 
 

 ."ینی بینم        " 
 

 " ؟ی با روزنامھ قانون تماس گرفتدی شاای ھست؟ گھی روزنامھ دھیپس شماره         " 
 

 " ره؟ی گی مثل من با روزنامھ ھا تماس می ای آدم منزوی کنیًتو واقعا فکر م        " 
 

 ." مونمی خوشمزه می غذاطی بلھیمن مثل . دیشا        " 
 

. " دی کشرونی ببشی را از جی داد و گوشی را کشششی باال انداخت و پاھایپاندا شانھ ا        
 ." در و اون در نزننیخودت رو بھ ا

 
 را ی رازی بود کھ لوسقتی حقنی ایای کرد گومیل تسی را بھ لوسی کھ او گوشقتی حقنیا        

 یلوس.  تماسھا مربوط بھ تماس خودش بودستیتنھا شماره تماس درل. افتیدر آن نخواھد 
 . را بھ او پس دادیگوش

 
من تو رو . " دی خشن او را شنی آرام و اندکی شد، صدای قدم زنان دور می لوسیوقت        

 ."ستی خوشمزه جزوش نی غذاطی بلھی اما نمی بی مزھای چیلیخ
 

 . استدهی وانمود کرد کھ نشننی حرف چھ بود بنابرانی منظور او از ادی نفھمیلوس        
 

 اسکلھ ی کرد، رھا کرد و بھ روی را کھ از قبل نگاھش ھم نمسبالیپاندا برنامھ مسابقھ ب        
 کار نی دو ھفتھ بود کھ اًبایتقرچون .  با خودش داشتھ باشدی جدییوقتش بود کھ گفتگو. بازگشت

 . انداختیرا عقب م
 

 کھ ی باش و از کارنی بھتریدی کھ خوب انجامش میتو کار."  شعارش بود شھی ھمنیا        
 . " دور بمونیستیتوش خوب ن

 
 .یمزخرفات احساس        

 
 و شرتیبا آن ت.  کردی موانھی را دی شکل ھر مردنی آنھم بھ ای بودن بھ لوسکیاما نزد        

 کشش ات ی جلودی شد کھ بای پانزده سالھ می درست مثل دختر بچھ ھادی پوشی کھ میشلوارک
 . او کھ پانزده سالھ نبودی ولی گرفتیبھ او را م
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 شد رهیبھ درون شب خ.  خشم و ترسش بدام افتاده بود،یختی احساسات برانگانیپاندا در م        
 .دام از احساساتش نشود اما شکست خورد کچی ھمی کرد تسلیو سع

 
***         

 
 فکر کرد کھ فردا نی فرخورده اتاق خوابش بھ ای ھایواری کاغذ دی درحال بررسیلوس        

 شی کھ سوار موتورش شد برای بارنیصبح آنجا را ترک خواھند کرد و پاندا بھ اندازه اول
 کھ او را بھ دانستیو از ھمھ مھم تر نم.  دانستی او را ھم نمی اسم واقعیحت. مرموز مانده بود

 . نھای ھا فروختھ مھروزنا
 

 کاسھ غالت کی بھ آشپزخانھ رفت تا خودش را نی شام خورده بود، بنابرایبھ زحمت اندک        
.  شده بودرهی خاچھیً کھ قبال بھ دریی ھمان جاد،ی اسکلھ دی پنجره پاندا را روانیاز م. مھمان کند

 . کندی فکر میزیود کھ او بھ چھ چنگران ب
 

 جمھور سیسخنان رئ.  بردمنی و با خود بھ اتاق نشختی غالت درون کاسھ ریمقدار        
 کھ از ی کوشھ کارتند،ی خواست بنشنکھیھم.  شدی پخش مونی بدون صدا داشت از تلوزکایآمر

 .دی کشرونیآن را ب.  زده بود توجھش را جلب کردرونی مبل بمنی تشک نشریز
 

 یتی چررهی جزی کشتطیبل        
 

 اجازه اقامت        
 

 #        ٣٥٨٣ 
 

 دی شروع کننجای را از اگانیشی خود در مییماجراجو        
 

 جاگذاشتھ بودند؟ تنھا نجای آن را ای قبلی مستاجرھاای پاندا افتاده بود فی از کطی بلنی اایآ        
 یی بالشتک مبل درست ھمانجاریاو کارت را بھ ز.  کردن جواب وجود داشتدای پی راه براکی

 .کھ برداشتھ بود بازگرداند
 

 . آنجا نبودگریصبح روز بعد د        
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 فصل پنجم        

 
.  بداندیزی خواست درباره شان چی کھ او نمدی در مورد پاندا فھمییزھای باالخره چیلوس        

 ی کودا را ترک کند و وقتاچھی خواست دری داد، اما نمی بھ او میر موضوع احساس بھتنیا
 در یپاندا را وادار کرد تا توقف.  کردی می شدند احساس دلتنگیداشتند از آنجا دور م

 ی با خط اعتبارلی موباکی ی کھ او با تمارض دوباره بھ حاملگییداشتھ باشند، جا" تکسارکنا"
 . اش اضافھ کندی را بھ حساب بدھدشی خرنھی از او خواست تا ھزیلوس. دی خودش خریبرا
 

 پل کی ری اجتناب از باران زیدرست بعد از گذشتن از تکسارکنا، آنھا مجبور شدند برا        
 . نداشتی کجاست، ھرچند انتظار پاسخشانی مقصد بعددی پرسیلوس.  توقف کنندییھوا

 
 ."می برسسی ممفھیکی بھ نزددی شب بادنیبا رس . " بعد او جواب دادیاما اندک        

 
 کرد، آنھا ی مسافرت مانایزی تگزاس بود، و داشت در مرز لوالتیموتور پاندا پالک ا        

 گانیشی واقع در میی جارهی جزکی بھ ی رفتند و او اجازه عبور با کشتی میِداشتند بھ سمت تنس
 آواره کی ی ساده تر مدل زندگای بود ی کارگر ساختمانکی مسافرت وهی شنیا. را داشت
 ؟ سرگردان

 
 تی تمام زندگی توانست ھمانقدر مرموز باشد، اما وقتی آرزو کرد کاش او ھم میلوس        

 ی مرموز بودن کار سخت،ی نوجوان ھستکی ی عموم گسترده باشد آنھم درست از وقتدی دیجلو
 . شودیم
 

 با یآنھا اتاق.  بودی مرز تنسکی موتل در آرکانزاس نزدکیمحل اقامت شبانھ آنھا         
 یلوس.  آمدرشانی زشت گی آلبالوئی با مالفھ ھایی و تختخواب ھای بھ رنگ خاکسترییوارھاید

 ." ھا ھستیکی نزدنی اتی ھای شعبھ از ھتل ھاکیمطمئنم " گفت 
 

واسھ .  رو دوست دارمنجایمنم ا. "  بھ در گذاشتکی تختخواب نزدی را رولشیپاندا وسا        
 ." دارهتیخودش شخص

 
 ی تو و توانی کردن در رو نشکونن ننی کمرونی کھ بییاگھ مواد فروشھا. تیشخص        " 

 . "میخواب ما رو بقتل نرسونن شانس آورد
 

 . "ی داشتھ باشی اتاق خصوصدی کھ تو نبالھی دلنی بھ ھمًقایدق        " 
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. ی کنتی اذی کھ تو دوست دارنھی داشتھ باشم ای تونم اتاق خصوصی من نمنکھی الیدل        " 

" 
 

. "  انداختی بھ لوسیاو سرش را کج کرد و نگاه حسابگر متورسوارانھ ا. " درستھ        " 
 . "نمی ممکنھ تو رو بدون لباس بب،ینطوری انکھ،یعالوه بر ا

 
 در کودا بودند ی را کھ وقتیشرتی و تیاحت شلوار ریلوس. " ی راه موفق باشنی ایتو        " 

بخاطر گذراندن . دی کشیقی وارد حمام شد نفس عمیوقت.  و بھ سمت حمام رفتدی بود، قاپدهیخر
 موتور دی شدی از تکان ھای ناشی بھ پشت پاندا بھ ھمراه لرزش ھادهی روز کامل چسبکی

 . بھ نخ دادن پاندا نبودیازی نگرید.  و سردرگم بودجی گی کافاندازه بزرگ بھ
 

 ی تکان می باجھ تلفن بود و ھروقت لوسکی بزرگتر از یاتاقک دوش شل و ول بھ سخت        
 در ی کرد پاندا را تصور کند کھ سعیسع.  کردی برخورد میکی پالستوارهیخورد آرنجش بھ د

 . داردی مکان ناراحت و تنگنیچرخاندن بدنش در چن
 

 بھ او ی جدول سفرچی دانست، ھرچند کھ پاندا ھی را منیا.  بودانیبھ پامسافرتشان رو         
 ی برای شانس بھترچی بھ بعد ھنی از اایآ.  کردی روزھا، پاندا او را رھا منیھم. نداده بود

 ی اتفاق می بار در طول زندگکی فرصت نی رابطھ آزا و بدون تعھد خواھد داشت؟ اکیداشتن 
  فرصت از دست برود؟نی او قصد داشت بگذارد اایآ. ادافت

.  کھ ھنوز بھ اشکال گوناگون عاشقش بودیمرد - بودیگری مشتاق مرد دش،یدو ھفتھ پ        
 .دی رسی می مثل پاندا بھ نظرش نابخشودنیبودن با شخص

 . ھم زننده نبودیلی خدهی انیاما حاال، ا        
 با ی مردشھیاو ھم. کردن با تد درخودش احساس کرد صحبت ی برای منطقری غیازین        

 . مطمئن نبودزی چچی درحال حاضر در مورد ھیفھم و شعور بود و لوس
.  کردی باره فکر منی کرد، ھنوز داشت در ای کھ داشت خودش را خشک مینی درحیحت        

 .واستھ خیً دانست قبال چھ می بود کھ نمنجایمشکل ا.  خواھدی دانست االن چھ میم
 د،یچی مندرس ھتل پیخودش را در حولھ .  گرفتمی انسان ترسو تصمکیباالخره مثل         

 ."نگاه نکن:" در حمام را باز کرد و گفت
 

 کرد باعث شد ی می را بررسی کھ او لوسیاما طور.  نگاه کردی ظرافتچیپاندا بدون ھ        
 ی کھ میدر مورد کار. "  گذشت تا شروع بھ حرف زدن کردی طوالنیمدت. پوستش داغ شود

 . درکار نبودینی مقدمھ چچیھ"  ؟ی مطمئنی بکنیخوا
 . زد بھ ھدفمیمستق.  پانداچارهیب        
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 ."نھ        " 
 ."یً کامال مطمئن باشدیتو با        " 
 ."ستمین        "
 . انتظار داشتی از آنچھ کھ لوسشتری بیلیخ را بھ فکر کردن گذراند یادیاو مدت زمان ز        
 دارم دوش ازیمن ن. " دی کشرونی را از سرش بشرتشی تخت بلند شد و تیباالخره از رو        

 ."ارمی برگشتم تو ھنوز اون حولھ تنت باشھ، درش میاگھ وقت. رمیبگ
 دانست کھ یدرواقع م - را دوست نداشتردی کھ او قصد دارد دوش بگقتی حقنی ایلوس        

 را یشتریاما دوست نداشت وقت ب— ھستندفی چقدر کثی طوالنیآنھا بخاطر موتورسوار
 نی بدترای فراموش کردن تد بود ی راه برانی بھترنی اایآ. صرف فکر کردن بھ خواستھ اش کند

 راه؟
 بود نیق جا گذاشتھ بود و نشانگر اپاندا تلفنش را در اتا.  بستھ شدی بنگیدر حمام باصدا        

 . گرفتی شماره ایلوس. کھ دوباره اطالعاتش را پاک کرده است
 ..."مگ        " 
 "؟ی تو خوبزم،ی عز؟یلوس        " 
 ."خوبم... من        " 
 "؟ی کنی آروم صحبت میچرا دار        " 
 باشم آدم گھی نفر دھی با قھیده دقبنظرت اگھ من االن واسھ . "  مکث کردیلوس.." چون        " 

 "  ھستم؟یبد
 ."دیشا.  دونمینم        " 
 ." کنمی فکرو منیمنم ھم        " 
 " ؟یدوستش دار        " 
 .." ،اماستی ننیودیاون مثل تد ب. یی جوراھی        " 
 ."ی کارو بکننیً حتما ادیپس تو با        " 
 .." خوام، امایمن م        " 
 ." برات خوبھنیا. یاشکال نداره لوس        " 
 ی اگھی بھ شخص ددی منصرف بشم، بانکاری خواستم کھ از ایً کنم اگر واقعا میفکر م        " 
 ." زدمیزنگ م

 ."زھاستی چیلی کارت نشونھ خنیپس ا        " 
 دوش نیعتریپاندا رکورد سر.  دوش آب در حمام قطع شدزشی ریصدا." حق با توئھ        " 

.  زنمی تونستم بھت زنگ میوقت. من مجبورم برم:"  با عجلھ گفتیلوس. عمرش را زده بود
 .تلفن را قطع کرد." دوستت دارم

 بودند، پاندا چاندهیُ مندرس متل را دروشان پی آنھا حولھ ھایحاال ھردو. در حمام باز شد        
 .ندی توانست تمام شکم تخت او را ببی میس لونی بود بنابراچاندهی پنیی پایلیحولھ اش را خ
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 اش نمناک بودند، دهیچی بلند و درھم پی دست گرفت، موھاکی را در فشی کثیاو لباس ھا        
 کرد و ی چکھ مشی و پاھانھی سیآب رو.  بحالت اخم نازک شده بودندی بخاطر فکرشیلبھا

 . بدشکل بودی از ھرگونھ زخمھایً رفت کامال عاریھمانطور کھ انتظار م
.  بود چون آنھا بھ شدت برنزه بودندزی بود تعجب برانگدهی رسشی کھ بھ پاھایمقدار آفتاب        

 .ختی انگی را برمیشتری آورده است تعجب بی صورتش کھ انگار خوش شانسدیاما ، حالت پل
 . بھ سمت حولھ او کج کردمیسرش را مستق        
 ." کنمیم فکر ممن ھنوز دار:"  گفتیلوس        
 ذھن یتو دار. ی کنینھ، تو فکر نم."  آوردرونی بیزی پولش کرد و چفیاو دست در ک        

 .ی دارم، پس بھتر خوب باشنھای از ایکیمن فقط . ی کنی میخودت رو دستکار
"         
 ...دی را درنوردی خطرناک لوسیجانیھ        

 
 ......نھی نقطھ چشمیبق        

 
چشمانش را بھ زور باز .  کرد کھ صبح شده استاری را ھوشیُ در اتاق متل لوسیصدا        

 ستادهی از دفتر متل آورده باشد در دست داشت آنجا ادی قھوه کھ باوانی دو لکھیپاندا درحال. کرد
 ی دلش میلوس.  صبح روز بعدشیالبتھ نھ بھ سرگرم کنندگ - بودیدی تجربھ جدشبید. بود

اما مالفھ را . رونی سرش باال بکشد و بھ پاندا التماس کند کھ برود بی را تا رومالفھ خواست
 یمن قھوه استارباکس م. "  گرفتن قھوه دست دراز کردی گذاشت و برایھمان جا کھ بود باق

 ."خوام
 

 . گذاشتشی آرازی میپاندا قھوه را رو." خودتو تکون بده و لباستو بپوش        " 
 

 ی شد کھ او احساس بدی فقط باعث مفتادهی نی اتفاقچی شب گذشتھ ھنکھیوانمود کردن بھ ا        
 "  برات افتاده؟یچھ اتفاق. " داشتھ باشد

 
 ی منتظرت مرونیمن ب. ی واقعیزندگ:"  جواب دادروزی از ددهی نتراششیپاندا با تھ ر        

 ."مونم
 

 را گری خط قرمز دکی داد؟ او ی متی اھمی بھ چی اما لوس،یچھ خوش وبش گرم        
 . کردی کھ او را بھ تد وصل میری حلقھ زنجنی خط قرمز؟ آخرنیآخر—شکستھ بود

 
 یمنی آمد، کاله ارونی از اتاق متل بی لوسی بود و وقتستادهی کنار موتور اصبرانھیپاندا ب        

بخاطر طوفان رخ داده در شب . ود بگرشی و فنجان قھوه در دست دزانی دستش آوکی از یلوس
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 ی بمب ساعتکی شک داشت کھ شباھت پاندا بھ ی و مرطوب بود، اما لوسنیگذشتھ، ھوا سنگ
 کھ از زمان ی کرد تمام جسارت و شجاعتیسع.  آب و ھوا باشدی بعلت بدانفجار درحال
 تی اما پس شخصرد،ی مورد بکار گنی در خود سراغ داشت را در اشی چھارده سالگیباکرگ

 کرد و کی زمانش گذشتھ بود؟ او چشمانش را بارگری شد، دیچھ م" یافع"  شیموتور سوار
 ."پی خوشتق،ی رفیھ:" گفت

 
  حرف را زده بود؟نیً او واقعا اایآ!  منیاوه خدا        

 
و د. "  پر از آشغال پرتاب کردی قھوه اش را بھ سمت سطل حلبوانیپاندا اخم کرد و ل        

 ."زمانت تمام شده. یھفتھ گذشتھ لوس
 

 کھ زد ھمانقدر کھ تعادل پاندا را بھم یحرف." من تازه شروع کردم. زمی من عزینھ برا        " 
 ی داری کنی کھ فکر میھرکار:"  گفترهی خیپاندا با نگاھ. زد خودش را ھم شگفت زده کرد

 ." رو تمومش کنی دیانجام م
 

 و یستی بانجای تمام روز ای تو بخوادیشا. " دی اش را از دست او قاپیمنی کاله ایلوس        
 ی اش را میمنی او داشت بند کاله اکھیدرحال."  کنمی خوام موتور سواری اما من م،یحرف بزن

 ادیز.  نشد و سپس آنھا حرکت کردنددنشی موفق بھ شنی غرغر کرد کھ لوسیزیبست، پاندا چ
 پاندا از روز،یتا د. دندی رسسی ممفی کھ از مرز آرکانزاس گذشتند و بھ مرز خارجدیکشطول ن

 خط نی را رد کرد، چندسلندی گریاو تابلو.  قصد را نداشتنی کرد، اما امروز ایاتوبان عبور م
 کی نگذشتھ بود کھ موتور را بھ سمت یھنوز مدت.  شدیگریعوض کرد و وارد اتوبان د

 دنی دست داده بود با دی کھ بخاطر شجاعت کاذب بھ لوسی ایوزریپ احساس.  بردیخروج
 . شددی رو ناپدشی پیتابلو

 
 ."سی ممفی المللنیفرودگاه ب        " 

 
 " ؟یری میکجا دار. "  زدادی پاندا را فشرد و فری دنده ھایلوس        

 
 . ندادیجواب        

 
 . توانست تحملش کندی او آنقدر بزرگ بود کھ نمانتی دانست، و دامنھ خی میاما لوس        

 
 کھ یطور.  نگھ داشتی ووی اس نی دو ماشنی مسافران بی در ورودکیدرست نزد        

 باد زدن خودش تکان ی انتظارش را داشتھ، دستش را برای و لوسستی نیانگار موضوع مھم
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 را گفت و اتفاق ی لوسیبازو. د شادهی نکرد، پاندا پی حرکتی لوسیوقت." آخر خطھ:" داد و گفت
اش * پاندا چانھ.  بودندستادهی آنھا کنار موتور ای بود کھ ھردونی آورد ای مدای بی کھ لوسیبعد

 . موتور محکم کردی را روشی را در آورد و جایمنیرا گرفت کاله ا
 

 بود کھ تد ھم احساس کرده یزی کھ االن داشت ھمان چی حالنیا. نفسش بھ شماره افتاد        
 . "رمی بگدی کھ من خودم باھیمی تصمنیا:" او گفت.  خوردهبی و فرریغافلگ. بود

 
بھ سمت .  رو گذاشتادهی پاندا ساکش را از موتور باز کرد و کنار پ،ی پاسخچیبدون ھ        
 . چپاندی و در دست لوسدی کشرونی پاکت نامھ از آن بکی رفت و نیخورج

 
 ." تو ھستنی ای الزم داریھرچ        " 

 
 . شده بودرهی بھ او خیلوس        

 
 ." شغل دارم کھ منتظرمھھی من گم؟ی می چی فھمیم. دو ھفتھ. یدو ھفتھ گذشتھ، لوس        " 

 
 . او را بفھمدی صحبت ھایمعن— خواستینم— توانستی نمیلوس        

 
 زن کی شی برایلوس.  ھم کالفھ بودی کمدیشا. ستادیرش ا تفاوت و خونسرد کنایپاندا ب        

 ...گری شغل دکی. گری بدن زنانھ دکی.  بودگرید
 

 .رهی گی خدا موش نمی محض رضای گربھ اچیھ        
 
 
 

 شیپلکھا.  پاندا شکل گرفتاهی سی ابروھانی کوچک بیاریش.  افتادیو سپس ناگھان اتفاق        
 بھ نام پاندا کھ ی کھ مرددی را دییزھای چی او دوباره چشمانش را باز کرد، لوسیبستھ شد و وقت

  کھ او بھدی را دی ھوش و ذکاوتیلوس.  کرده بود سرکوبشان کندی سعی شناخت بھ سختیاو م
 و گرسنھ را قی عمی را در چشمانش و روحیمانی پشدی و شادیرنج، ترد.  پنھانش کرده بودشدت

 . زشت نداشتی با شکلک ھا و نوشتھ ھایی ھاشرتی با تیرک وجھ مشتچی کھ ھدید
 

اما .  را پاک کندری پذبی خواھد آن احساسات آسی تکان داد انگار کھ میپاندا سرش را کم        
 را باال آورد و دستان بزرگش نرم شی موفق شده باشد چون بازوھانکاری در ادی رسیبنظر نم

 و رنج ی مملو از مھربانیخی ی را قاب گرفتند، و آن چشمان آبیتراز بال پروانھ صورت لوس
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 در تمام طول شب گذشتھ نگذاشتھ بود ی را انجام داد کھ لوسیاو سرش را خم کرد و کار. دشدن
 .دی بوسقی را عمیاو لوس. انجام دھد

 
 دری را بگشی بتواند جلوی لوسنکھی کرد و قبل از اشی رھای اخطارچیو سپس بدون ھ        

موتور .  بعد، او رفتھ بودقھی دقکی.  را دو سمت موتور گذاشت و روشنش کردشیپاھا. دور شد
 مدت نی کرد در ای فکر می کھ لوسی سپرش، مردی روی غرش با برچسب ھاکی با اماھای

 . او خارج کردیایدن شناختھ است را از
 

 کرده بود و ری گشی کھ در گلوی ھمچنان با قلبی شدنش، لوسدی بعد از ناپدی طوالنیمدت        
 ھا از یتاکس.  از کنارش گذشتندی خطیاتوبوس ھا. ستادی رو اادهی کنار پشی پانیی پایکولھ پشت

.  کرد کھ پاندا در دستش گذاشتھ بودیباالخره نگاھش را متوجھ پاکت.  عبور کردندشیجلو
 .دی کشرونی را باتشی در پاکت سراند، آنرا باز کرد و محتوری را زگشتشان
 

 کھ یی فرودگاه، جاتیو محل اداره امن.  اشی اعتباریکارتھا.  اشی رانندگنامھیگواھ        
 . را بدھدی سی سفر او بھ واشنگتن دبی منتظر بود تا ترتیشخص

 
 ی دانست کھ اگر آنھا بخواھند میم.  بھ او بودندنشی گواه عشق و عالقھ ناگفتھ والدنھایا        
چون آنھا ازھمان .  بھ دنبالش نگشتھ بودندنشی بود کھ چرا والددهیحاال فھم.  کنندشیدایتوانند پ
 . استخدام کرده بودندگاردی بادکیچون آنھا .  دانستند او کجاستی مًقایاول دق

 
 .یدو ھفتھ، لوس        

 
 اوقات اتفاق افتاده ی سالھا گاھنیدر ا.  داده اندبی برنامھ را ترتنی کھ آنھا ادی فھمی مدیبا        

 زی آمدیاو چند نامھ تھد...  داشتھ باشندی تھاجمی از حد رفتارشی اطرافش بیبود کھ آدم ھا
 .. کرده بودافتیدر
 

بعد .  کنداری بود تا آنھا را ھوشی نبود، اما کافی ای جدزیچ— شده بوددی بار کھ تھدکی        
 گرفتند و در مراسم دهی اعتراضاتش را ناد نبود، آنھایتی امنسی تحت نظر سروگریاز آنکھ د

.  استخدام کردندی محافظ شخصیروی بزرگ کھ احتمال بھ خطر افتادنش وجود داشت نیھا
 حد در رسانھ ھا نی کھ تا اشی گذارند تا بدون محافظ در عروسی منشی کرد والدی مکرًواقعا ف

 قرار داد کوتاه مدت کی.  بودنشی والدریانعکاس داشت شرکت کند؟ پاندا از اول ھم حقوق بگ
 کم رنگ ی منفغاتی تا تبلیمدت زمان کاف.  شده بوددیکھ بعد از فرار او بھ مدت دو ھفتھ تمد

و حاال وقت تمام شده . دو ھفتھ.  شودنی تامزی او نی جسمانی آنھا در مورد سالمتینشوند و نگرا
 .بود
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 آورد، و رونی را بشی آفتابنکی و ع بالسی اش را برداشت، کاله بی کولھ پشتیلوس        

 ی بھ پاندا منشی خودش تصور کرد کھ والدشیپ.  گرفتشی درپنالیراھش را بھ سمت ترم
 . باشھتی رو کھ الزم داره داشتھ باشھ اما مواظب باش کھ تو امنی ایبذارآزاد: ندیگو
 

.  شدی مدی شده بود کھ باشیدای پی کرد چرا پاندا درست در ھمان کوچھ ایحاال درک م        
 در یھمھ جا حت.  رفتھ بودرونی بقی خودش با قای وقتینھ حت.  را تنھا نگذاشتیاو ھرگز لوس

 آمد رونی بانوان بی از دستشوئی لوسی بود و در رستوران وقتدهیفروشگاه مثل کنھ بھ او چسب
 بود تا دهیر ورز اتاق مشترک در ھتل ھا اصراکیبر اجاره کردن ...  منتظرش بودآنجا او

 ترساند تا بھ خانھ بازگردد، فقط داشت ی داشت او را میو وقت.  محافظت کندیبتواند از لوس
 دی چقدر گران است، او بای محافظ شخصنھی ھزنکھیبا توجھ بھ ا.  دادیاش را انجام م* فھیوظ

 . باشددهی دادن ھزار دالر خندی برای لوساملھ بھ معیحساب
 

 چیدر کل بدون ھ.  و تار شدرهی تفکراتش تستاد،ی انالی درون ترممکتی نکی  کناریلوس        
 دیشا.  رسانده بودانی بھ پای را کھ برعھده گرفتھ بود شب قبل با سربلندی پاندا کار،یتالش

 تا او شتری بسی سروی بود، اندکشی کارسی از سروی خانم ھم جزئی ھایرابطھ داشتن با مشتر
 . داشتھ باشندبخاطر را
 

.  گشتی بھ دنبالش می کرد، کسی نمی فرودگاه معرفیتیاگر زودتر خودش را بھ دفتر امن        
 . را کرده باشندنکاری تا االن ھم ادیشا
 

 یخاطره آن بوسھ و آن احساسات درد آور.  تکان نخوردشی حال ھمچنان از جانیاما با ا        
 خواست االن فقط احساس یدلش م.  خوردیوول م بود در ذھنش دهیکھ در چشمانش د

 بود؟ دهیچرا او آنقدر آشفتھ بنظر رس.  رای و دودلدی احساس تردنی داشتھ باشد نھ اتیعصبان
  بود؟دهیچی آنقدر پی او بھ لوسلیر؟ چرا کشش و تمای پذبیآنقدر آس

 
 از شتری بیزی چدی کھ در چشمان پاندا دییزھای کند، چی خواست خودش را راضیم        

 . نور در آنھا نبودبکارانھیدرخشش فر
 

 یمھربان.  بود فکر کرددهی کھ او صورتش را در دستانش گرفتھ و بوسی بھ نحوه ایلوس        
 ...اش

 
پس چرا .  دانستی در مورد او نمزی چچی ھیلوس!  توھم خودخواستھ بودکی نی اایآ        

  داند؟ی را مزی کرد کھ ھمھ چیاحساس م
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 بستھ ی با خانواده اش چھ قراردادنکھیصرف نظر از ا.  گفتی می را بھ لوسقتی حقدیبا        
 . کھ پاندا در آن ناتوان استستیاما روراست بودن کار.  بودی با او روراست مدیاست با

 
 ی را بھ لوسقتی بودند، او با چشمانش حقستادهی ایی آنھا در پرتگاه جدانکھی رغم ایعل        

 از چک شتری بیزی پاندا چی فھماند کھ دوھفتھ گذشتھ برای بوسھ بھ لوسنیآخر. گفتھ بود
 . اش بوده استیدستمزد پرداخت

 
 گذاشت رونی قدم بھ بنالی در ترمانی اش چنگ انداخت و از می بھ کولھ پشتیلوس        

 . رفتھ بودشیھمانطور کھ از عروس
 

  دوباره فرار کرد        
 را ترک سی کھ اجاره کرده بود ممفیی سنتراسانی ننی با ماشی بعد، لوسمی ساعت و نکی        

 را ارائھ داد، او را نشناخت شی رانندگنامھی گواھی لوسی وقتنی شرکت اجاره ماشیمنش. کرد
 ی دانست کھ روی می کار کند و لوسوتری قادر بود با کامپی خاطر بود کھ بھ سختنیآنھم بھ ا

 . تواند حساب کندیوباره نم دین شانسیچن
 

 قرار داشت کھ از یلی نقشھ موبایباال.  بغل انداختی صندلی بھ نقشھ پھن شده روینگاھ        
 . کردی خانواده اش استفاده می براامی نوشتن پیآن فقط برا

 
 . برگشتن بھ خانھ آماده نبودیھنوز برا        

 
 فصل پنجم        

 
 یاو با نام.  توقف کردینویلی شب ھنگام در مسافرخانھ ھمپتون واقع در مرکز ایلوس        

 درون پاکت از دستگاه ی کھ توسط کارت بانکی کرد، با پولیسی در دفتر مسافرخانھ نام نویجعل
 تواند توسط ی می نداشت کھ کارت بانکیشک. ً را نقدا پرداخت کردنھیعابر بانک گرفتھ بود ھز

 اش را از ی حاملگزی وارد اتاقش شد، بالشتک نفرت انگنکھیبھ محض ا.  شودیری رھگنشیلدوا
 را کھ ساعت ھا قبل انجام شیدھای بلوزش در آورد و درون سطل آشغال پرتاب کرد و خرریز

 . گذاشتیداده بود کنار
 

 و شی دو دختر با آرادنی بود، با دستادهی ای کنتاکالتی مرز اکی استراحت نزدی برایوقت        
 بھ ذھنش ی ادهی بودند، اری شورولت مدل کاوالنیکھ سوار ماش) پانک(  متال ی ھورهیلباس ت

 آشنا ی منتظره و بھ شکل مبھمری غی آنھا احساسیخی سخی سی و موھارهی تشیآرا. خطور کرد
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 کی توسط ی وقترستانی کھ از دوران دبی از حسادت بھ او القا کرد، احساسی حاکیسوزش با
 . دادی شد بھ او دست می گرفتھ مدهی نادرستانی از دختران در راھرو دبیسر

 
 ... شد اگریچھ م        

 
 باالتر از دختران ی در سطحدی نکردند کھ باجادی احساس را در او انی ھرگز ایمت و نل        

 ھجده ی باالیدنی کھ در آن نوشی ای مھمانی قبل از ماجرایھم سن و سالش ظاھر شود، اما حت
 عجق وجق و ی لباس ھادنی سوراخ کردن دماغ، پوشی براالتشی تمایسال خورده بودند، لوس

 . گرفتی مدهی بدنام را نادی با بچھ ھان شدیقاط
 

 . نھگریاما حاال د        
 

 . بود خواند و دست بکار شددهی کھ خرییزھای جعبھ چیاو دستورالعمل ھا را از رو        
 

***         
 

 شد و معده اش از داری بود، صبح روز بعد زود بدهی خوابروقتی شب دنکھیبا وجود ا        
 دیشا.  بھ سمت غرب بروددی شاای را بھ سمت خانھ براند نیمجبور بود ماش. دی کشریاضطراب ت

 را از ھمانجا کھ وقفھ افتاده ٦٦ تمامش جاده مھی مسافرت نی روشنگرانھ در پییھم در جستجو
 . دھددامھبود ا

 
 بد اخالقش گاردیروح و روان او شکننده تر از آن بود کھ در مورد رمز و راز باد        

  تواند بھ شناخت خودش کمک کند؟یً واقعا باور داشت کھ شناختن پاندا مایو آ. جستجو کند
 

  گرفت وعی سری برخاست دوششی از جانی سوال جواب دھد بنابرانی توانست بھ اینم        
 باتری را زنشی بدون آستی بلوز تنگ مشکن،یُطرح رز خون. دی بود را پوشدهی کھ خرییلباسھا

 کمرش با ی کوتاه سبز رنگش قرار داشت کھ روی توریکرده بود و در تضاد کامل با دامن پف
 یی رنگ کماندواهی سی ھانی را با پوتشی ھایکتان.  شدی سگک دار سفت میرم کمربند چکی

 . داشتھ باشدی ھمخواناھشی کرده بود تا با الک ناخن درھم و برھم سنیگزیجا
 

با استفاده از .  کرده بودی پرکالغیآنھا را مشک.  بودندشی موھاریی تغنیاما بزرگتر        
 ی را تابانده و با اسپرشی از موھای ایی دستھ ھای موم، بصورت تصادفشھی شیدستور رو

 اش را ینی زده و حلقھ برهی تھی چشمانش را با مداد چشم سانییسپس باال و پا.  کرددینارنج
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 کھ یدختر.  شده بودرهی بھ او خنھی آی از ورایدختر سرکش ھجده سالھ ا.  کردحکم مشیسرجا
 . نبودی عروس فرارکی و کسالھی و ی سخنران پارلمان سکی ھی شبزشی چچیھ
 

 ی برود، وانمود کرد کھ نگاه ھانشی گذشت تا بھ سمت ماشی می کھ از البینیًبعدا، درح        
 گشت، دامن ی بازمنگی کھ داشت از پارکیزمان. ندی بی بھ خودش را نمگری دنی مسافریدزدک
 ی متشی اذششی ناراحت بودند و آراشیچکمھ ھا.  شده بودشی اش باعث خارش رانھایتور

 . احساس آرامش داشتنحالیا کرد، اما با
 

 .یختر موتور سوار، افعد        
 

***         
 

 . گرفتشی درپاچھی کنار درری اش را در مسی صبحگاھیپاندا موتورسوار        
 

 .فتادی اتفاق ننی کرد، اما امروز ای ذھنش را آزاد مکاگوی افق شییبایدرحالت معمول، ز        
 

 از سی خیشانی پشرتشی تنیبا آست. لی بھ چھار مالیسھ ما. دی رسلی بھ سھ مالیدو ما        
 گشت، اما بعد از آرامش ی کھ بھ آن تعلق داشت باز مییداشت بھ جا. عرقش را پاک کرد

 . شلوغ و پرسر و صدا بودیلی شھر خنی کودا، ااچھیدر
 

بھ درون علف ھا منحرف .  را بند آورده بودندشی روشی پری سوار احمق مستیدو اسک        
 .عبور کند، سپس دوباره درون جاده بازگشتشد تا از آنھا 

 
 نیاما نکرده بود و ا.  کردی کار را مینجای اینی بشی پدیبا.  بودی زن باھوشیلوس        

 . انجام داددی را کھ بایاو کار.  او نبودریتقص
 

 یکی دانست حاال بھ ی رسانده بود و مبی آسیادی بھ افراد زشی حال، در طول زندگنیبا ا        
 ی کھ نمیبیآس— فراتر گذاشتھمشی را از گلشی دانست چقدر پای مًقایدق - زدهبی ھم آسگرید

 .توانست فراموشش کند
 

 توانست ی کاش می داد، اشیپاندا سرعتش را افزا.  با سرعت از او گذشتیموتور سوار        
 .از خودش جلو بزند
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 نی زمی خارج شد و خودش را روریساز م.  از ناکجا ھوا را شکافتی انفجاریصدا        
 نھیقلبش محکم بھ س.  و در دستانش فرو رفتنددندی ھا چانھ اش را خراشزهیسنگ ر. پرت کرد

 . زدی زنگ مشی و گوش ھادی کوبیاش م
 

 . انداختی سرش را بلند کرد و بھ اطراف نگاھیبھ آرام        
 

 بخاطر احتراق معکوس یمی جانکر قدونی کامکیفقط اگزوز .  درکار نبودی انفجارچیھ        
 . کرده بودجادی ای بلندیصدا

 
.  دونده سرعتش را کم کردکی.  شدرهی و بھ او خستادی اری مسی ھمراه سگش رویشخص        

 .ماندی باقوی شوردرااچھی خارج شد و فقط دود اگزوزش بر فراز آسمان دردی از دونیکام
 

 کی جورای بود، اما دو ھفتھ را با لوسفتادهی نشی برای اتفاقنیسالھا بود کھ چن. یلعنت        
درس .  حال و روزش استنی پھن شده وانی زمی پر از خاک رویگذرانده بود و حاال با دھان

 . استستادهی ای زندگی است و کجای نکند فراموش کند کھ چھ کسی شد تا دفعھ بعد سعیعبرت
 

 ی ھاتیالی با ھای پرکالغی موھاط،ی غلشی بھ خودش با آرای ھا آنطرف تر، لوسلیما        
 نی قصد داشت تا بھ اایاما آ.  شدیحالش داشت بھتر م.  شده بودرهی خنھی در آیتابانده شده نارنج

 ر بتی موقعنی توانست از پس ای ھا باھوش بود، نمنھی تد، کھ در ھمھ زمیروند ادامھ دھد؟ حت
 .دیایب
 

 ی بھ او دست مدی پوست انداختن جدنی بود کھ از ایانست، اما عاشق احساس تویاو ھم نم        
 ی تد روزایآ.  حرکت کردگانیشی را پشت سر گذاشت و بھ سمت مینویلیبعد از مدت ھا ا. داد

  خانواده اش چطور؟د؟یاو را خواھد بخش
 

  قابل بخشش نبودند؟ری غزھای چیبرخ        
 

 ی بھ شمال غربی منتھی بزرگراه را ترک کرد و وارد راه فرعالک،ی منطقھ کادکینزد        
 شانی ھانی در صف سوار شدن با ماشگری دنی ماشنی دوجکیحدود غروب، او و .  شدگانیشیم

 ی مکانش را روی کھ بھ سختی ارهیجز.  بودندیتی چررهی امروز بھ مقصد جزی کشتنیبھ آخر
 سرخ شده و احساس خوبش یمانش از خستگعضالتش گرفتھ بودند، چش. بود  کردهداینقشھ پ

 ی داد احمقانھ بود، اما نگران بود کھ اگر بھ دنبالش نمی کھ داشت انجام میکار. محو شده بود
 مرموز درون رختخواب ی ابھی ماند کھ چرا با غری پاسخ می بشی سوال برانی عمر ایرفت باق

 لی دلکیدنبال .  بودنی بھترشیا کھ بری از فرارش از دست مرددرفتھ است آنھم دو ھفتھ بع
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 قرار شی حالت روحنی روزھا در بھترنی مسافرت نبود، اما انی اھی توجی برایًکامال منطق
 . توانست انجام دھدی بود کھ می کارنی بھترنینداشت و ا

 
 سوخت، کپک و فی خفی زرد، رنگ شده بود و بوکی رنگ با نوار باراهی سیمی قدقیقا        

 یی از آنھا، دانشجویکی.  مسافر ھمراه او سوار شدندیادیتعداد ز. دی رسیطناب از آن بمشام م
 رود ی کجا بھ مدرسھ می لوسنکھی ادنی کرد، با پرسی با خود حمل می ایبود کھ کولھ پشت

 فارغ سی بھ آن پسر گفت کھ از دانشگاه ممفیلوس. صحبت را با او باز کند خواست سر
 . عرشھ از او دور شدی رونشی سنگی پاشنھ چکمھ ھادنی شده و با کوبلیلتحصا

 
 نور ری نشست کھ زرهی جزی و بھ تماشاماندی عرشھ باقی زمان مسافرت را رویباق        

 کیسرش در — بوددهی خوابی سگھی شبرهیشکل جز.  شدی مداریدرحال محو شدن ذره ذره پد
 مثل ییای ساختمان فانوس درگرشی لنگرگاه در قسمت شکمش واقع شده و سمت دره،یسمت جز

 جلوتر لی پانزده مارهی جز،یبر طبق اظھارات مجلھ گردشگر.  بودده ھوا گرفتھ شخیدم سگ س
 تی نفر جمعصدی عرض و سلی درازا و دو مالیده ما.  قرار گرفتھ بودگانیشی ماچھیدر دل در

 .دی رسیھ ھزار نفر ھم مداشت کھ در طول تابستان ب
 

 ،ی اختصاصی بھ گردشگران، ساحل ھایتی چررهی جز،یبنابر اعالم سازمان گردشگر        
 ی در فصل زمستان اسکنی شکار و ھمچن،یریگی بکر و دست نخورده، ماھیجنگل ھا

 . جواب سوالش بودافتنی فقط بھ دنبال یاما لوس.  دادی مشنھادی پی و سورتمھ سواریصحرائ
 

او درتمام .  اش را برداردی اھی کرانی رفت تا ماشیلوس.  بھ اسکلھ برخورد کردقیقا        
 نجایاما ھنوز ا.  ماندن بھ او بدھندی برایی داشت تا جاینقاط کشور و تمام نقاط جھان دوستان

 و ی بوسھ خداحافظکی بخاطر قدرت اچھ،ی دری روی ارهی جزی شدن روادهی پیبود، آماده برا
 آورد و بھ خودش گفت رونی بشی را از کولھ پشتنی ماشدیکل. ی مسافر برقی عبور قاطیبل کی

 . نداشتقتیً استفاده از وقتش ندارد، کھ واقعا حقی برایکھ کار بھتر
 

 ساخت، اما تا ی دوباره مدی داشت کھ بای ای اجرا کردن داشت، زندگی برایاصالحات        
 . ماندی منجای دوکار را انجام دھد، انی دانست چطور ای کھ نمیزمان

 
 دکی کی کوچک و یحی تفری ھاقی قا،ی اھی کرایریگی ماھی ھاقیلنگرگاه مملو از قا        
 رمپ بھ یبی را از سراشنشیماش.  کوچک لنگر انداختھ بودقی قاکی کی بود کھ نزدیمیکش قد

 . کردتی مشخص شده بود ھدای کھ با عالمت اسکلھ شھرداری ای شننگیسمت پارک
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 ی شده بود کھ بھ دستھ ای بلوار موج خروشان اسم گذار،یی بھ شکل با مسماابانیخ        
 آنھا ی از فروشگاه ھا بخاطر آب و ھوا فرسوده شده و باقی بعضینما.  شدی میفروشگاه منتھ

ھا را بھ سمت خود  ستی پر زرق و برق توری ھانیتری درخشان و ویی آراستھ، رنگھاییبا نما
 دو کی رستوران، ی، تعداد"یمکنل" سوپر مارکت ،ی جری بازرگانمبادالت—د خواندنیم
. دی شد دی را می آتش نشانستگاهی اکی بانک و کی ،ی فروشگاه خرت و پرت فروشنیج

 جک ی و فروشگاه غواصیریگی تور ماھی ھاسی سروابانی خری اعالنات در طول مسیتابلوھا
 . کردی غرق شده میھای از کشتدی بازدبھ  را دعوتستھای کردند کھ توری مغیرا تبل

 
 . کجا برود نداشتنکھی در مورد ای ادهی اچی بود ھنجایحاال کھ ا        

 
 ی کوچکتراز مرغ با منقاریپرنده ا(  کی بنام آبچلی بارکی نزدنگی را در پارکنشیماش        

 افراد صی تشخشی شد، براادهی پیاول کھ از کشت. ذاشتگ)  گرددی شنھا دنبال غذا منی کھ بزیت
 آفتاب ری را زی طوالنی روزدی رسی کھ بنظر می آفتاب سوختھ ای ھاستی از توریمحل

 . سخت بوددگذرانده ان
 

 در ی شدند، افراد محلی کوچک جمع می چوبیزھای ھا دور مستی کھ گروه تورینیدرح        
 .بار نشستھ بودند

 
 نجایا: "  بار گفتیمتصد.  شدکی کرد نزدی بار کھ مشکوکانھ نگاھش میبھ متصد        

 ."میدستگاه کارتخوان دار
 

خوب پس . " دی خندی می اش را از دست نداده بود حسابی حس شوخ طبعیاگر لوس        
 "ھ؟ی چتی اسپریدنینظرتون درباره نوش

 
 دی کنم بای گردم کھ فکر می نفر مھیدنبال :" رد گفت اش را آویدنی بار نوشی متصدیوقت        

 " ؟ی شناسی بھ اسم پاندا میشما شخص.  باشھنجایا
 

 . بلند کردندشانی ھایدنی نوشی نشستھ در بار سرشان را از رویاشخاص محل        
 

 "؟ی شناسیاون رو از کجا م. ممکنھ بشناسم:"  گفتیمتصد        
 

 ." از دوستام انجام دادهیکی ی برای کارھی... اون        " 
 

 "؟یچھ جور کار        " 



 76 

 
 . داشتھ باشددی نبای رفتارنی چنی کھ افعافتی لحظھ درکیدر         

 
 "  نھ؟ای شی شناسیم        " 

 
رفت . " نمشی بی دور و اطراف منی اوقات ایبعض. "  باال انداختی بار شانھ ایمتصد        

 .برسد یگری دیتا بھ مشتر
 

اون . "  پرحرف تر نشستھ بودندی سالمند و اندکی بار زوجگریخوشبختانھ در سمت د        
 گوس رو جی خلکی نزدنگتونی رمیمی قدیالی شد و وداشی اطراف پنی اشی سال پنیچند
 ای ی عمومقی و اگر با قاامدهی نمایًمطمئنا با ھواپ. ستی نرهیاون تو جز: "  گفتگرینفر د." دیخر

 کی بھ یباالخره لوس." میدی شنی می از ما در موردش خبریکی آمد ھم، ی مت دربسقیقا
 بھ جواب سوالش ندی مجبور باشد او را ببنکھی توانست بدون ای مدیشا. افتی دست تیموفق
 .برسد

 
 یی جوراھی.  زنھی حرف نمیلیاون خ. "  گذاشتشخوانی پی آرنجش را روریمرد پ        

 ." کنھی می بگھ چطور زندگدمیھرگز نشن. رهیگوشھ گ
 

 " دوره؟یلی خنجای گوس از اجیخل. ھینطوری اًقایبلھ، دق:"  گفتیافع        
 

. ستی دور نیلی کجا خچیھ.  درازا دارهلی فقط ده مارهیجز: "  جواب دادی کنارقیرف        
 ." نقاط ھستھی جاھا سخت تر از بقی بھ بعضیھرچند دسترس

 
 خشک شده، و تختھ ی درختده،ی پوسیقی کننده مثل، مکان واقع شدن قاجی گییآنھا آدرسھا        

پانزده .  داندی شده بود را بھ لوسی نقاشی و با اسپردنشی نامی مکی ھا اسپای کھ بعضیسنگ
  کرد وی بدون ھدف رانندگیمدت.  گم شدی کننده ادی بھ شکل نا امی بعد از ترک بار، لوسقھیدق

 یریگی فروش لوازم ماھلی گرفت کھ بھ جاده اصل بازگردد، کنار مغازه تعطمی تصمسرانجام
 . گرفتشی کننده بود درپجی گی را کھ با اندازه قبلیدی جدری توقف کرد و مسیاندک

 
 توقف نگتونیمی با نام ری صندوق پست درب و داغانی شده بود کھ او جلوکیھوا تار        

جاده را بھ سمت .  کردی اشاره می صندوق نصب شده بود و بھ سمتیباال ی چوبیتختھ ا. کرد
 . در دولنگھ گاراژ پارک کردکی دور زد و نزدریمس
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 ھا ساختھ شده بود اما با گذشت ی در زمان استعمار ھلندیمی بزرگ و قدیخانھ ساحل        
 کوتاه آنجا، ی با سقفیگری کوچک دوانی انجا،ی ادهی سرپوشیوانیسالھا، بطور نامنظم با ا

 نما در اثر سالھا در معرض آب و ھوا قرار گرفتن بھ رنگ ی ھایتختھ کوب.  بودافتھیگسترش 
 زده رونی چند تکھ بی دوقولو از سقف ھای آب آورده در آمده بودند و دودکشھای ھاهتختھ پار

 .بودند
 

 خانواده کی ی زندگی خانھ برانیا.  خانھ بھ پاندا تعلق داردنی توانست باور کند کھ اینم        
 کودکان آفتاب سوختھ، تا از ساحل بھ سمت خانھ بھ دنبال ی برایمکان— شده بودیطراح

 شوھرانشان مشغول روشن کردن زغال دستگاه ی کھ وقتی مادرانی برای بدوند، مکانگریکدی
و مادر بزرگھا در  کھ پدر بزرگھا یی کنند، جای را رد و بدل ملی فامعاتی باھم شاد ھستنلیگر
پاندا بھ .  خانھ دراز بکشندی آفتاب جلوری را بزنند و سگ ھا زمروزشانی چرت نوانی اھیسا

اما آدرس درست و آن مرد در مورد . یی جانی کھنھ تعلق داشت نھ بھ چنیریگی ماھنی کابکی
 . مطمئن بودًامال کنگتونیمیاسم ر

 
 پاگرد یرو.  خانھ قرار گرفتھ بودیِدرست سمت راست در دولنگھ گاراژ، در ورود        

 کھ کای آمری رنگ و روی خشک و مرده و پرچم بی با خاکی در گلدان لب پر شده سفالیجلو
 .در قفل بود. دی شد دی آنجا فراموش شده بود را میاز چھارم جوال

 
 شی در آن رشد کرده بودند را بھ سمت آب درپھیو ری کھ علف ھا بی جاده ایلوس        

 پنجره فی و ردعی وسی عرض، اسکلھ ایوانیا— کرددای کھ قلب خانھ را در آنجا پییگرفت، جا
 . قرار گرفتھ بودندگانیشی ماچھی رو بھ منظره درجی کھ در پناه خلییھا
 

 ورود بگردد، اما ھمھ ی برای گشتن بھ دور خانھ ادامھ داد تا بھ دنبال راھیراھش را برا        
 از مھمانخانھ ی بود، بعضدهی مسافرخانھ دنی کرده بود چندی کھ رانندگیریدر مس. جا قفل بود

 اول اما.  کرددای شد پی ماندن می برایادی زی جاھانی خواب و صبحانھ داشتند، بنابرایھا جا
 .ندی خواست درون خانھ را ببیاز ھمھ م

 
.  در آن را باز کردی رورهی رساند و گاچھی رو بھ دروانی ایخودش را بھ نرده ھا        

 دی رسی کپک زده کھ بنظر می پارچھ ای دراز با کوسن ھای ھامکتی نانی کھ از مینیدرح
 کی.  بھ غژغژ افتادندشی پاری زوانی ای گذشت، تختھ ھای بوده اند می بھ رنگ آبیروزگار

 ی دستگاه خنک کننده گوشھ اکی بود و زانی کج شده آویاز قاشق، گوشھ ا بادسنج درست شده
 ی را نمی افعی شد قفل بود، اما جلوی می کھ بھ درون خانھ منتھیدر.  رھا شده بودگرید

 کوچک قاب در را ی ھاشھی از شیکی ی زنگ زده باغبانلچھیبا استفاده از ب. ردیتوانست بگ
 . باز کردرا شکست، دستش را داخل برد و قفل
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 از بستھ بودن درھا و ی ناشیدگی پوسی بوستادی ایمی آشپزخانھ قدی در آستانھ ورودیوقت        

 رنگ ی کھ بھ رنگ سبز نظامی بلندی ھانتیدر نظر اول، کاب. پنجره ھا بھ او خوشامد گفت
 رهیدستگ نصب بود و با شانی روی اصلیمی قدی ھارهیھنوز دستگ.  آمدندیشده بودند بھ چشم م

 ساختھ شده بود، ییایکتوری از سبک ودیً واقعا زشت کھ با تقلیزیم.  داشتندیھمخوان کشوھا
 ،یمی قدیماکروفر.  قرار داشتدی رسی آن کوچک بنظر می کھ براییگوشھ آشپزخانھ در فضا

 ی کج و کولھ و قاشق ھایرھایُ نگھدارنده چاقو و خمره نمک کھ با کفگھی پاد،ی جدیقھوه ساز
مجسمھ .  رنگ قرار گرفتھ بودنددی سفیلی زخم و زشخوانی پی شده بود، روپر  سوختھیکیپالست
 . گرفتھ بودی جانکی بود کنار سدهی لباس پوشی فرانسویشخدمتھای کھ مثل پی خوکیکیسرام

 
 قدم زد وی و پاسمنی اتاق نشانی کند، در می را بررسنییبرق ھا را روشن کرد تا طبقھ پا        

 در انتھا بھ اتاق خواب بزرگ طبقھ نکھی فرو کرد تا ای کپک زده اگاهیسرش را در ھر مخفو 
(  با طرح قرقره یی ھایزی کھ بھ می و سرمھ ادی با طرح سفی بزرگاریتخت بس. دیاول رس

 درآور کشودار و دو مبل کھ با مبلمان و کی شد، ی میمنتھ)  کلفتیمخصوص کابلھا قرقره
 با عکس متیدو قاب ارزان ق.  دھنده اتاق خواب بودندلی تشکلی نداشتند وسایپرده اتاق ھمخوان

 ن،ی شلوار جر،ی بادگکیکمد لباس با .  بودزانی آوواریبھ د" سیاندرو و"  ی ھای از نقاشیچاپ
 زی سادی رسیبنظر م.  پر شده بودتیتروی دیرھای بال با مارک شسی کاله بکی و یکفش کتان
 کھ ی بر درست بودن خانھ ای قطعیلی توانست دلی می پاندا باشند، اما بھ سخت اندازهًقایلباسھا دق

 .درش را شکستھ بود باشد
 

 دشی جددی اش و اتاق دوش سفیمی رنگ قدی اروزهی فی ھای بھ اتاق با کاشدهیحمام چسب        
 ی کرد و سپس در قفسھ دارو را بازکرد کھ حاویمکث.  کردی را آشکار نمشتریاطالعات ب

 . بودی صورت تراشغی و تنوفنی نخ دندان، استامردندان،یخم
 

 ی نامتعارف آنجا پرداخت، قھوه ساز ھنری تنھا شیبھ آشپزخانھ بازگشت و بھ بررس        
 باال کھ عاشق قھوه خوب ی با دستمزدی محافظ شخصکی کھ ییزھای از آن نوع چًقای دق،یآلمان

 .است، ممکن است صاحبش باشد
 

.  آمده استی درستی را ھم کشف کند و متقاعد شود کھ بھ جاخچالی کار باعث شد کھ نیا        
 کرد کھ دای را پی ای از مارماالد پرتقالماندهی باقشھی شخچال،ی ی خالی از قفسھ ھایکی یرو
 .دی مالی پختھ شده او می خانگی نانھای روادی بود کھ پاندا بھ مقدار زی ھمان مارکًقایدق
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 نوع مربا نی بود کھ او از ھمدهی دی لوسی کودا، وقتاچھی درکی نزدیدر خواربار فروش        
اگھ تو .  گمی میپاندا دارم جد.  خورهی انگور می مربای مرد واقعھی:" برداشتھ بھ او گفتھ بود

 ."ی شناسنامھ ات رو عوض کنی توتی جنسدی با،ی مارماالد پرتقال رو بخرنیا
 

. ی ایدنی نوشچی شد بدون وجود ھی مکی کیی دو جعبھ شش تای حاونی ھمچنخچالی        
 بود ی صبحنی در اتوبان مشغول فکر کردن بھ اولیشماری بیلھای کردن مای طنی در حیلوس

 کھ پاندا شب یی از باکس شش تایدنی نوشی خالیھای شد و بطرداریکھ در کنار رودخانھ و پاندا ب
 فکر ی کند؟ اما با کمی است مست متی در ماموری وقتیکدام محافظ.  بوددهیرا د  بوددیقبل خر

 نکھی کھ شاھدش بود شامل چند جرعھ کوچک قبل از ای واقعدنی کھ، تنھا نوشدی رسجھی نتنیبھ ا
 درختان پرت انی را بھ می خالی کھ برگشت پاندا بطری درختان برود بود و وقتانی بھ میلوس

.  بوددهی بود کھ او در شب اولشان در متل خری ای بعدیدنیوش شش نوبتسپس ن. کرده بود
 کودا ھم اچھی بود کھ او بنوشد؟ در طول اقامتشان در دردهی ھا را دیدنیًواقعا چھ مقدار از نوش

 . بوددهی دو جرعھ کوچک ننوشیکی از شتریب
 

 . نبودی معتاد الکلھیپاندا         ... 
 

 آنجا ی بازرسی برایاقی اشتچی شد اما ھرهی شدند خی می کھ بھ طبقھ باال منتھییبھ پلھ ھا        
 .نداشت

 
اما دوست .  ماندن داشتی برایی بھ جاازی شده بود، و او ھنوز نکی تاریھوا حاال بھ کل        

 خانھ بزرگ شبح زده با خاطرات نی در ھمنجای خواست درست ھمیم.  کجا برودچینداشت ھ
 . گذشتھ بخوابدیستانھاخانھ در تاب

 
 ی را کھ بھ اسکلھ باز میی زشت درھای عمودیپرده ھا.  بازگشتیبھ اتاق خواب اصل        

 ی دفاعلھی داده شده بود تنھا وسھی شکستھ کھ بھ در تکییشد را پوشانده بودند و دستھ جارو
 ھمان ھی شبپی اسلیرشلواری زی کپھ ا،ی لوسشتر،ی بیبعد از جستجو.  آمدیموجود بھ حساب م

 دای پی و مشکدی شنا مردانھ سفوی ماکی برداشتھ بود بھ ھمراه دشانی ھنگام خرپاندا  کھییھا
 یرونی در بی از ورود موجودات وحشیری جلوگی آورد، برارونی بنی را از ماشلشیوسا. کرد

 .تراس را بست و داخل رفت
 

 صبح با ی ھایکیختل کرد، و نزد خانھ خوابش را محی قابل توضری غژ غژ غیصدا        
 .دی نداشت از خواب پری راه خروجچی اتاق کھ ھیادی با تعداد زی در خانھ ادنی دویای رودنید
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 صبح نور دنیبا رس.  بوددهی بھ تنش چسبشرتشی اتاق، تیبا وجود خنک بودن ھوا        
 داد و ی خودش را کش و قوسیلوس.  بھ درون نفوذ کردی عمودی پرده ھاانی از مدیخورش

 . قفل در ھمان تختخواب خفخان گرفتکی کلی صدادنیسپس با شن
 

 نفس یلوس.  کھ شب گذشتھ قبل از خواب قفل کرده بود وارد شدی درانی پسر از مکی        
 ."رونیگمشو ب:" زنان گفت

 
ده بود، اما زودتر بھ  او تعجب کردنی شکھ بود از دیپسر بھ نظر بھ ھمان اندازه کھ لوس        

 ی طوری کرد و بھ لوسکی بارانھی مبارزه جویچشمان گشاد شده اش را با حالت. خودش آمد
 . مزاحم استکینگاه کرد کھ انگار 

 
 بھ نھای شد اگر بعد از ھمھ ای چھ میوا. نشست.  آب دھانش را بھ زور قورت دادیلوس        

  آمده باشد؟یخانھ اشتباھ
 

 نبرده بود بھ ھمراه یزی از تمی کھ بھره ای گشاد خاکستری شلوارک ورزشکیر آن پس        
 فرسوده بدون ی ھای آن و کتانی در جلوی برقتاری از گی زرد روشن با طرحشرتی تکی

 درجھ روشن تر از برادر نی چندی بود با پوستییقای آفرییکایاو آمر.  بوددهیجوراب پوش
 . سالھ بودازدهی ای حدود ده دی و الغر، شازهی مزهیر". آندرو"  یکوچک لوس

 
 زی خصومت آمی الغر و چھره ایی بستھ، بازوھانھی پی کوتاه و پرز مانند، زانوھایموھا        

 زشیحالت خصومت آم.  اعالم کندای اش را بھ تمام دنیداشت انگار کھ قصد دارد سرسخت
 بلند ژستش را خراب ی با مژه ھایی طالی موثر بود کھ آن چشمان فوق العاده قھوه ایدرصورت

 . کردینم
 
 

 ."دی باشنجایشما قرار نبود ا:" پسر چانھ اش را جلو داد و گفت        
 

 ." بمونمنجای تونم ایپاندا گفت م."  مغزش را بکار انداختعی سریلوس        
 

پس خانھ را درست آمده ."  بھ مادر بزرگم نگفتھ بودیچی موضوع ھنیاون در مورد ا        " 
. دی لرزی بدنش ھنوز می آمده بود ولرونیاگرچھ مغزش از شوک ظاھر شدن پسربچھ ب. بود
 "؟ی ھستیتو ک.  بھ من نگفتھ بودیچیاون درمورد تو ھم ھ:"  گفتیلوس
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 پسر نیا.  داندی خودش شک کرد کھ نکند جواب را مشی پد،ی سوال را پرسنی ایاما وقت        
 ی االن تونی و حاملھ پاندا درست ھمبای زییکای آمرییقایو زن آفر. ًاحتماال بچھ پاندا بود

 ر مادکھی کرد، درحالی تعطالت تابستان خانواده آماده می خانھ را برانیآشپزخانھ بود و داشت ا
 . بودنددهید کھ سر راه آمدنشان خر بوی با خواربارخچالیزنش مشغول پرکردن 

 
 "؟ی ھستیتو ک.  ھستمیمن توب. "  اسمش را بھ زور بھ او گفتبایآن پسر تقر        

 
 "؟یتو پسر پاندا ھست. " مجبور بود بپرسد        

 
 ی و چون می معتادھی تو ست؟ی ننطوری ا،ی دونی از اون نمیچیًتو کال ھ. بلھ، درستھ        " 

 را راحت الشی او خزیجواب تمسخر آم."  توی و اومدی درو شکستی ساحل بخوابی تویدیترس
 ."ستمیمن معتاد ن:" کرد گفت

 
 یدلش م.  شدند و در سرش زنگ زدندی زبانش جاریکلما رو." ھیاسمم افع...اسمم        " 

 .اردشیخواست دوباره بھ زبان ب
 

 . داد و بھ در نگاه کرد سرنی زمی را از کنار تخت روشیدرعوض پاھا        
 

 "؟یچرا تو قفل در اتاق خواب منو شکوند        " 
 

مادر . قرار نبود قفل باشھ. "  را خارداندگرشی دی پای پشت ساق پایپسرک با کتان        
 ."نجاستی ای کنمی و منو فرستاد تا ببدی رو دنتیاون ماش.  کنھی خانھ مراقبت منیبزرگم از ا

 
 دهیبا توجھ بھ د.  کردی است خودداریفی نکتھ کھ مادربزرگ او زن کثنی از گفتن ایلوس        

 چند تا از ی نقاط جارو شده بود و مادربزرگ فقط روی کف طبقھ ھمکف فقط در بعضش،یھا
 یاونجا با ھم صحبت م. مینی آشپزخانھ ببی توگروی ھمد،یتوب. "  کرده بودیری را گردگزھایم
 . آمدرونیورده اش را مرتب کرد و از تختخواب ب خچی پژامھیپ." میکن
 

 ." زنگ بزنمسی خوام بھ پلیم        " 
 

 ھی گم ی زنم و بھش میمنم بھ پاندا زنگ م.  بکنی خوای میھرکار: " در جوا ب گفت        
 ."بچھ ده سالھ در اتاق خوابت رو شکونده

 
 ."دوازده سالمھ! ستمیده سالھ نمن . " دی او از خشم درخشیی طالیچشمان قھوه ا        
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 ."پس من اشتباه کردم        " 

 
 چطور ردی بگمی بتواند تصمی لوسنکھی بھ او کرد و قبل از ایزیپسرک نگاه خصومت آم        

 ھم کھ بھ آشپزخانھ رفت یوقت.  پاندا از او سوال کند، اتاق را ترک کردیراجع بھ اسم اصل
 . شده بوددیپسرک ناپد

 نا متناسب و ی اھی دار داشتند و مملو از اثاثبی شی طبقھ باال سقف ھایاتاق خواب ھا        
 خوابگاه چند تختھ بزرگ در عرض خانھ گسترش کی.  درھم و برھم بودندیمی قدیپرده ھا

 کرد، مجموعھ ی گرد و خاک گرفتھ بھ درون تراوش می پنجره ھاانی کھ از می بود، نورافتھی
 لولھ ی راه راھشان کنار پاتختی نازک و درب و داغان کھ تشک ھای سفریوابھا از تختخیا

 ی شکافھانی مانده از تابستان گذشتھ در بیشن و ماسھ برجا.  ساختیشده بودند را آشکار م
 و آنطرف نطرفی سابق انی را تصور کرد کھ ساکنیسی خی لباس ھای شد و لوسی مدهیکف د

 .انداختھ بودند
 

 ای کاگوی از شنگتونیمی کھ انگار منتظر بازگشت خانواده ردی رسی بنظر میخانھ طور        
 ی خانھ ادی بھ خربی پاندا را ترغیزیچھ چ.  کھ رفتھ بودند استیگری دی ھرجاای دیگرند رپ

  کرد؟ی بھ ماندن مبی خودش را ترغیزی کرده بود؟ و چھ چنیمثل ا
 

 ی درست کرده بود را با خود از در پشتی کھ با استفاده از قھوه ساز تجملیفنجان قھوه ا        
 تر وتازه خاطرات صبح یھوا.  و آسمان صاف بودیامروز صبح ھوا آفتاب.  بردرونی باطیح
 آورد، خاطره خواھرانش کھ ادشی گذرانده بود را بدیوی کھ در منطقھ کمپ دی فوق العاده ایھا
 یی کھ دو تانشی و والددندی دوی آسپن بھ دنبال ھم مییالیدر کلبھ و استخر واقع یلبھ سنگ یرو

 ی فرسوده و متالشزی می درخت بلوط کھنسال رونجایا.  رفتندی می روادهیبا ھم بھ گردش و پ
 ی شروع بازی آماده بود برانی فرو رفتھ در زمی فلزلھی مکی انداختھ بود و ھی ساکیکنیشده پ
 . نعل اسببپرتا

 
 .دی را نفس کشاچھی درفی لطیانگشتانش را دور ماگ قھوه حلقھ کرد و ھوا        

 
 یقی کھ بھ خانھ قای زھوار در رفتھ ای چوبیبا پلھ ھا.  واقع شده بودیبی سراشیخانھ رو        

 شده ی نرم و خاکستراچھی دری ھواشی شد و ھردو در اثر فرسای می اسکلھ منتھکی و یمیقد
 یگانی سقف خانھ ھمسای از وراای ی و جنگلی ساحل صخره اانی از میگریسکلھ د اچیھ. بودند
 . شدی نمدی ددندی کشیدور سرک م کھ از

 
 . گوس استجی تنھا خانھ خلنگتونیمی خانھ ردی رسیبنظر م        
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 بھ لی مای در مرکز، آبرهی تی شدند، آبی مدهی نقاش دکی مثل تختھ رنگ جی خلیآبھا        

 ی از تپھ ھاای کھ دری بھ زرد در نقطھ الی مای از قھوه ایی در کناره ھا و رگھ ھایخاکستر
 سطح ی شد، آفتاب صبح روی می منتھاچھی بھ درجی کھ خلیدر نقطھ ا.  شدی مزی متمایشن

 . پراکندی می نقره ایپولکھا ناھموار آب
 

 پدربزرگش کھ عاشق ادی او را بھ یندی در دوردست بھ شکل ناخوشای بادبانقی قانیچند        
فنجان . ندازدی بری کار را بھ تاخنی تواند ای نمنی از اشتری دانست کھ بیم.  بود انداختندیقرانیقا

 .قھوه اش را کنارش گذاشت، تلفن را برداشت و باالخره بھ پدربزرگش زنگ زد
 

 دانست معاون سابق ی مًقای دق را بشنود،لدیچفی لمزی جی اشرافی صدانکھی قبل از ایحت        
 دتییًکال تا. ستمی موافق نی کھ کردی ، من با کاریلوس. "  چھ خواھد گفتکای جمھور آمرسیرئ
 ." کنمینم
 

 ."باعث تعجبھ        " 
 

 ." کھ از طعنھ متنفرمی دونیم        " 
 

 . را کنار گوشش نگھ داشتی با احساس خطر گوشیلوس        
 

 " وحشتناک بود؟یلی خکارم        " 
 

 شیصدا."  رسھ مت توسط روزنامھ ھا تحت فشارهی نبود، اما بنظر مندیخوش آ        " 
 قتی کمک و تشوی بھ نوعی خوای چون می کنم تو بھ من زنگ زدیو من فکر م. " سردتر شد

 ."کنم
 

 ."ی کنی منکاروی بندم اگھ ازت بخوام ایباھات شرط م. "  سوختیچشمان لوس        
 

 ."ی مادرتھی شبیلیتو خ        " 
 

سپس .  از او ممنون بودی حال لوسنی محسوب شود با افی نزد کھ تعریحرفش را طور        
 آنھا ی اشاره کرد کھ ھردوی بھ موضوعی او بتواند صحبت را عوض کند، لوسنکھیقبل از ا

 . دانستندیم
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 عمل نطوری من ھم ھمیمطمئنم برا.  کردلی تبدی رو بھ شخص بھتریفرار از خونھ، نل        " 
 ." کنھیم
 

 ساده یلیخ. یستی مطمئن نزی چچیتو در مورد ھ. " دی ھوا قاپیپدربزرگ حرفش را رو        
 ."ی اعمالت روبرو بشجھی با نتی خوای نمھ،ی چتی حرکت بعدی دونیاست، تو نم

 
 آدم ھیمن . نطورهیھم:"  نبود بھ او گفتنشی را کھ قادر بھ گفتنشان بھ والدیی حرفھایلوس        

 ." کارو کردمنی چرا استمی ممطمئن نیکامل رو دور انداختم، و حت
 

 امی مجبور بشم بنکھی کنم قبل از ای اما آرزو م،ی خودت رو داشتلیمطمئنم تو دال        " 
 ."دای چقدر بدم مالتی کھ از اون ای دونیم. یاریتگزاس خودت سر و تھش رو ھم ب

 
 سال یاون انتخابات مال س. شونی ببخشی تونی کھ نمنھی ھا بخاطر ایتنفرت از تگزاس        " 

 ."ی فراموشش کندی بادیشا.  بودهشیپ
 

 "؟ی تعطالتت رو ادامھ بدی قصد دارگھیچھ مدت د:"  کرد و گفتیِاو اھم        
 

 ."شتری بدمی ھفتھ؟ شاکی.  دونمینم        " 
 

 ."یی کجای گیمطمئنم بھم نم        " 
 

ً مورد اصال خوب نی ایکھ تو. ی در موردش دروغ بگیاگھ بھت بگم ممکنھ مجبور بش        " 
 "  قرار بدم؟یتی موقعنی چنی رو تورمردی پھی پس چرا یستین
 

 نیاز ا." گمنم عاشقتم پاپا بزر.  دونمیم. "  لبخند زدیلوس." ی ادبی بیلی بچھ خھیتو         " 
.  کار را کرده بود تا حواسش را پرت کندنی کند، اما او اشی پاپا بزرگ صدایمتنفر بود کھ لوس

 ."یلوس" 
 

 ی شی متوجھ میًاما احتماال بھ زود.  موندمرهی جزھی ی از دوستانم تویکیمن خونھ         " 
 نھی اش ھزی با کارت اعتباری وقتی متوجھ نشده باشد، بھ زودحاتشیاگر از توض." کجا ھستم

 زشی عزنی مطمئن بود والدًبایچون تقر.  کجاستدی فھمی را پرداخت کند، می اجاره انیماش
 . کنندی میری اش را رھگیتبارکارت اع

 
 "ھ؟ی چی تماس تلفننی بھ من بگو منظورت از اًقایدق        " 
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 ازت بخوام با مامان مھربون نکھی او.  کردمدتیمن متاسفم، ناام.... تا بھت بگم من        " 

 ." ماجرا براش سختھنیا. یباش
 

 ." بشم کھ با دخترم چطور رفتار کنمحتی ندارم از طرف نوه ام نصازین        " 
 

 . " ندارهقتیًکامال حق        " 
 

 تی درھم و برھم در مورد احترام، صداقت و مسئولی گوش کردن بھ سخنرانیبھ جا        
 ی خودش را درحال مرور ھمان مکالمھ ا،یلوس.  کھ بھ او سپرده شده اندی در قبال کسانیریپذ
 . با ماردش داشتشی کھ چند ماه پافتی
 

 ." کھ من در مورد روابطت با اون حسودمی دونیم:"  گفتینل        
 

 کھ از رستوران مورد عالقھ شان در لی نارگی پای نگاھش را از برش مثلثیلوس        
 ." تو بودهی پدر وحشتناک براھیاون . "  بودند بلند کرددهیجورجتاون خر

 
 ."استی پدر بزرگ دننی تو، بھتریو اون فقط و فقط برا        " 

 
 کردند، ی می شده از پدربزرگ دورتیمی بھ ھر قیخواھرھا و برادر لوس.  داشتقتیحق        

 ی مالقاتشان لوسنی در اولی وقتی ازھمان اول با ھم جور بودند، حتی و لوساما پدربزرگ
 .دی پسندی بود کھ پدربزرگ متشی شخصنی ھمدیشا.  گستاخ و پرحرف بودیدختر

 
 ." عاشق تونطوریاون عاشق منھ و ھم:"  گفتیلوس        

 
 رو ی تو با اون دار کھیاما من ھرگز رابطھ ا.  دونم عاشقمونھیم:"  تکرار کردینل        

 ."نداشتم و نخواھم داشت
 

 "  برات مھمھ؟یلیًواقعا خ        " 
 

 ھمونقدر کھ تو ری پسیاون خس. ستمیدر کل روش حساس ن. نھ. "  آوردادی را بیلبخند نل        
 . از آن حرف چھ بودی ھنوز مطمئن نبود منظور نلیلوس."  دارهاجی بھت احتی دارازیبھش ن
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 بھ او گفت کھ عاشقش است، ی رساند، لوسانی را بھ پاشی پدربزرگ باالخره سخنرانیوقت        
 . غرغر کندیسی کرد کھ درست غذا بخورد و درخواست کرد تا کمتر سر خواھرش تریادآوری
 

 .پدربزرگ در جواب گفت کھ سرش بھ کار خودش باشد        
 

اما .  و از جا بلند شددیه اش را بھ سمت درخت ھا پاشبعد از قطع تلفن، تھ مانده قھو        
 کھ ییصدا.  انسانکی یصدا. دی شنیبی عجی شروع بھ حرکت بھ سمت خانھ کرد، صدانکھیھم

صدا از سمت .  کندی مجادی را جلب نکند ای خواھد آرام راه برود تا توجھ کسی می نفر وقتکی
 .دی رسی شد بگوش می شروع می جنگلشھی کھ چمن ھا تمام و بییشمال جا

 
 درختان انی کھ مدی زرد رنگ دیشرتی تی برگشت تا بھ آن سمت نگاه کند، لحظھ انکھیھم        

 . شددیصنوبر ناپد
 

 .  کردی را مشی داشت جاسوسیتوب        
 

 فصل ھفتم        
 

 با سرعت تختھ د،یچی بھ چپ پی از کنار کنده بزرگ درختد،ی درختان دوانی در میتوب        
 را پشت سر گذاشت و پشت تنھ افتاده درخت بلوط قرمز کھ در طوفان تابستان کریسنگ غول پ

.  شدی می منتھیی کھ بھ خانھ روستادی رسیریباالخره بھ مس.  زدرجھیگذشتھ سقوط کرده بود ش
 .دود توانست بی از ھمھ آنھا تندتر می تر بود ولزهی مزهی از ھم سن و ساالنش رھنکیبا ا
 

 . بوده استیعی گفت پدرش ھم دونده سریمادربزرگ م        
 

 گاری نشستھ سی پشتاطیآن زن در ح.  شد سرعتش را کم کردکی بھ خانھ نزدیوقت        
 آمده بود نجای کھ بھ اشی کھ از دو ھفتھ پی شده بود، کاررهی خاطی کرد و بھ حی دود میگرید

 کاشت ی برااطیح.  انجام دادن نداردی برایگری خاطر کھ کار دنینھ بھ ا.  دادیداشت انجام م
 ھا را کاشتھ بود، باغچھ مادربزرگ اهیگ" ونزل"  ی شده و آقای و فلفل کرت بندیگگوجھ فرن

 ی پشت کندوھایادی زی و گالببیدرختان س.  ھرز نداشتی کردن علفھانی بھ جز وجیزحمت
 . ونتزل نبودی آقاالسی تر از باغ گکید نزی اوهی باغ مچیعسل وجود داشتند، اما ھ

 
 دیشا.  نکردی بھ بازگشت توبی توجھی فرستاد ولرونی بی را طوالنگارشیآن زن دود س        
 شد او ی مدی ناپددی کھ بای خواھد شد، اما کسدی نگاه نکند خودبخود ناپدی کرد اگر بھ توبیفکر م

 بھ نست توای بودند تا منجایھنوز ا" نریاتان با"و " یال" با خودش آرزو کرد کاش . یبود نھ توب
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 تابستان بھ یاما برا - تنھا دوستانشیبھ نوع – دوستانش بودند نیآنھا بھتر. خانھ آنھا برود
 .رندی طالق بگگریکدی داشتند از می تصمنشانیً رفتھ بودند چون احتماال والدویاوھا

 
 خواد یم:" ل رز مادربزرگ تکاند و گفت گی بوتھ ھانی را بگارشیزن خاکستر س        

.  شدرهی بھ کندوھا خیتی با نارضایتوب."  گردنیھمھ زنبورھا دارن بھ کندو برم. ادیبارون ب
مادربزرگ .  ونزل قرار داشتندی آقاوهی بھ باغ مکی و نزداطی حیپانزده تا از آنھا در انتھا

.  ماندی از آنھا دور منیمتنفر بود، بنابرا شدن توسط آنھا دهی از گزی بود، اما توبورھاعاشق زنب
 کرد، اما بعد خودش ھم ی ونزل از کندوھا مواظبت می شد، آقاضی مادربزرگ مری وقتلیاوا
 او وهیحاال پسرش بھ باغ م.  کندی زندگرهی شد و مجبور شد در خانھ سالمندان وسط جزضیمر
 کرد فقط چند نفر را استخدام کرده بود تا از ی نمی زندگرهی و چون در جزرد، کی میدگیرس

 . ھا مواظبت کنندوهیم
 

 از حد ادی کرد و اگر آنھا زی نمیدگی کس بھ کندوھا رسچی ونزل رفتھ بود ھی آقایاز وقت        
 خواست بھ ی نمی حتی کھ توبیزی کردند بھ ازدحام و حملھ، چی شدند، شروع می متیپرجمع

 .آن فکر کند
 

 . خواست فکر کندی نمزھای چیلی بھ خاو        
 

 ھی زد، دودش را درون رگارشی بھ سیقی ھم انداخت و پک عمی را روشیآن خانم پا        
 بلند قرمز داشت و یاو موھا.  ضرر داردشی چقدر برانکاری داند ای نگھداشت انگار نمشیھا

 توانند درون بدنت فرو ی مشی زده بود انگار کھ استخوانھارونی بییبلند قد، الغر با استخوانھا
 . کجا بودهدی نپرسی توباز. روند

 
 ھا بھی ھم مثل مادربزگش بود و از غریتوب.  متوجھ نشده بود کھ او رفتھیًاحتماال حت        

د او گفتھ بو. شده بودشیدای پنگتونی در خانھ رمدی خانم جدھیو حاال .  آمدیاطرافش خوشش نم
 . باشدشی اسم واقعنی کرد ای فکر نمیمطمئن نبود ول.  استیکھ اسمش افع

 
 . کھ پاندا صاحبش بودی بود، خانھ انگتونی در خانھ رمیتمام صبح مشغول جاسوس        

 
 ی بھ جایً بود، اما کامال مطمئن بود اگر بفھمد کھ توبدهی ھرگز پاندا را ندیتوب        

 ی دھد، پولی مراقبت از خانھ را انجام مفھی شده بود وظضیگذشتھ مر ھیمادربزرگ کھ از ژانو
 بھ ی زندگی نقشھ اش برانکھی اای داشت اجی پول احتنیبھ ا.  فرستاد را قطع خواھد کردیکھ م

 ی برای بود، و وقتنجای اشی بار دو ماه پنیپاندا آخر.  آمدی درست از آب در نمنجای در اییاتنھ
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 اش خوب یزکاری در نظر گرفت کھ تمنطوری ای بھ مادربزرگ نزده بود، توبی تلفنچی ھتیشکا
 .بوده

 
 ی خوایم. "  پلھ ھا گذاشتھ بود خاموش کردی کھ روی ای را در نعلبکگارشیزن تھ س        

 " خوردن برات دست و پا کنم؟ی برایزی چھی
 

 مادربزرگ گریاما حاال د" گشنھ"  دی داد بگویمادربزرگ بھ او اجازه نم." ستمیگشنھ ن        " 
 تواند مواظب خودش باشد ی فھمد کھ او می خانم منیزنده نبود و او مجبور بود مطمئن شود ا

 . گذاردی رود و او را بحال خودش می منیبنابرا
 

 دی زن سفکی ی برایحت. دیی را بھ ھم ساشی داد و زانوھایزن خودش را کش و قوس        
 باورش یتوب.  داشتشی بازوھای روی کوچکی رنگ و رو بود و لک ھای بیادیپوست ھم ز

 کھ کرد گرم ی آمده بود تنھا کارنجای بھ ای کند چون از وقتیً شد او واقعا بداند چطور آشپزینم
 تواند خودش یانگار نم.  گذاشتھ بودشی بزرگ برازریبود کھ مادربزرگ در فر ییکردن غذاھا

 .آنھا را گرم کند
 

 ینم. " ندی خواھد او را ببیً کھ انگار واقعا نمیزن باالخره بھ او نگاه کرد، اما طور        
 کرد کھ انگار خستھ ی وانمود میاو طور."  بمونمنجای ای خوای کھ تو میزی از چشتریخوام ب

 ی آمده کاری از وقتکھی تواند خستھ باشد درحالی کرد او چطور می درک نمیشده است، اما توب
 . نداده بودانجام

 
 "؟ی ری نمنجایپس چرا از ا:"  گفتیتوب        

 
 دونم یو من نم.  تو رو بھ من سپردتیومی گذاشت و قنجایچون مادربزرگت منو ا        " 

 ." بکنمدی باکاریچ
 

 ." تونم مواظب خودم باشمیخودم م. ی بری تونیم. ی انجام بدی کارستیتو مجبور ن        " 
 

انگار کھ عالقھ اش را بھ بحث .  شدرهی عسل خی را برداشت و بھ کندوھاگارشیسپاکت         
 .از دست داد

 
  رفت؟یچرا آن زن نم.  کردی سنگ فرش دور خانھ را طری پا کوبان مسیتوب        
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 و دی را بشوشی خودش شام بپزد، لباسھای توانست خودش بھ مدرسھ برود، برایم        
 شود ضی مادربزرگ مرنکھی کارھا را قبل از انی انکھیمگر نھ ا. م دھد را انجاگری دیکارھا

 ونزل گذرانده بود، ی با آقای را کھ بعد از مراسم خاکسپاریا* دوھفتھی داد؟ حتیھم انجام م
 بھ جز نی بنابراد،ی کشی کنار مگرانیمادربزرگ خودش را از د.  دادی انجام مودشکارھا را خ

.  نداشتیادی رساند دوستان زیً گنده کھ قبالھا مادربزرگ را بھ دکترش مکی ونزل و مایآقا
 . دادی را انجام مشی کارھای بود کھ باقی تنھا کسیتوب
 

 و ی آبیاو و مادربزرگ تابستان سھ سال قبل خانھ را با رنگ ھا. دی خانھ رسیبھ جلو        
 رنگ کند، اما یرا ارغوانمادربزرگ قصد داشت خانھ .  روشن رنگ کرده بودندیخاکستر

 کھ ی کرد گذاشتھ بود ھر رنگیحاال آرزو م.  کردرونی فکر را از سرش بنی با صحبت ایتوب
 ی سعای کرد ی کرد ھرگز بد با او صحبت نمی آرزو منطوریھم.  بزندانھدوست داشت بھ خ

 ھرکار ای کند دای پی احساس بدشی برای بازستمی سدنی کرد باعث شود او بخاطر نخرینم
 . کھ انجام داده بودیگرینادرست د

 
 ی کھ مادر بزرگ میی را گرفت، درخت افرااطی حی درخت جلونی بزرگترینییشاخھ پا        

 بھ ی شد ولدهی خراششی رفت زانوی کھ از درخت باال مینیدرح. گفت از او ھم کھنسال تر است
 ی در باره بانوی زنبورھا و نگران رفت از آن زن،یباال رفتن ادامھ داد چون ھرچھ باالتر م

 بھ نطوریھم.  شدی مکترینگتون دور تر و بھ مادربزرگ و پدرش در بھشت نزدیخانھ رم
 . کردی در موردش فکر نمادی زنی بچھ بود او مرد، بنابرای توبیمادرش، اما وقت

 
 از شتریب پوست بود، و اهی بودند، اما او مثل پدرش سدپوستیمادربزرگ و مادرش سف        

 . پدرش را از دست دادیچھار سالھ بود وقت. مادربزرگ، دلتنگ پدرش بود
 

 داوطب ی کسچی کھ ھای شغل دننی کرد، خطرناک تری داربست برج ھا کار میپدرش رو        
 ای افتاده بود از دنری برج مخابرات گی کھ روگری دیاو ھنگام نجات جان شخص. انجامش نبود

 . صفر رخ داده بودری زیآن اتفاق در زمستان ھنگام کوالک برف و دما. رفت
 

بدھد تا پدرش زنده  – را شی پاای حاضر بود دست یحت– حاضر بود ھرچھ کھ دارد یتوب        
 . باشد

 
 در خانھ ی تجملاکی کاقی قاکی کوھستان در گاراژ و متی دوچرخھ گرانقکی یلوس        

بعد .  مانده باشندی باقنگتونی بودند کھ از خانواده رمی از آندتری آنھا جدی کرد، ھردودای پیقیقا
 دهیچی اش شده بود پی رفتن بھ شھر آنقدر کھ شب اول باعث سرگردانری متوجھ شد مسنکھیاز ا

 در یھمھ جور آدم.  خوار و بار و آوردنشان بھ خانھ استفاده کرددی خریست، از دوچرخھ براین
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 توجھ شی و چکمھ ھاینی حلقھ ب،ی نارنجی ھاتیالی ھانی شد، بنابرای مدای پیتی چررهیجز
 . کردندی را جلب نمیادیز
 

 یدر مدت.  دھدلی برد تا تحوی بھ خشکی اش را با کشتی اجاره انیبعد از چند روز، ماش        
 موقت یتاتو نی بھ عالوه چنددش،ی کمد لباس جدی دست لباس اضافھ برانیکھ آنجا بود چند

 .دی خریباور نکردن
 

 زی تا سقف تمنی خانھ گذراند، آشپزخانھ را از زمنی کھ در ای ھفتھ انی اولانیبعد از پا        
 نھ تنھا زشت زیم.  شدی از قبل متنفر مشتری بزرگ بزی شد از میھروقت کھ وارد آنجا م. کرد

 شده بود تا با رنگ یزی رنگ آمیی بزرگ بود، بلکھ بھ رنگ سبز نعنااری بسمنی نشیو برا
 . نشده بودنطوریً داشتھ باشد کھ اصال ھم ایوارھا ھمخوانید
 

 . قرص نان ھم پختنی چندیدر آشپزخانھ حت        
 

 چی کرد، ھی را مشی درختان جاسوسانی پسر دوازده سالھ کھ از مگاهی گاه و بدنیبھ جز د        
 پروژه نوشتن ی داشت تا رواری زمان در اختی کل کرد و اوی حواسش را پرت نمیگری دزیچ

 تا سپتامبر شی ھای سخنرانیری از سرگی برای کھ برنامھ اییاز آنجا. کتاب پدرش کار کند
 یمت م.  کتاب را شروع کندی داشت بھ محض بازگشت از ماه عسل کار بر روصدنداشت، ق

 باور بود کھ نی کنند خستھ شده است و بر افی را تعری نلنامھی زندگگرانی دنکھیگفت، از ا
 . جمھور زن کشور ھستندسی رئنی اولی شخصنھیشی سزاوار دانستن پندگانیآ

 
 سد،ی روزنامھ نگار با تجربھ بود و در اصل قصد داشت خودش کتاب را بنوکیپدرش         

 . محدود کننده استاری بسدگاهی دکی کھ نوشتن از دی رسجھی نتنی ماه کار بھ انیاما بعد از چند
 

 را مشخص کنند، ی نلی جنبھ از زندگکی ھرکدام دگاه،ی دنی خواست کھ چندیاو م        
 ی بخش از زندگکی خواست تا ھرکدام یمشاور نل"  آکرمنیتر"  از از پدربزرگ و نیبنابرا

 توسط دیی تای برای گام نلنی اولیلوس.  خواستی را می لوسدگاهی از ھمھ دشتریب. سندیاو را بنو
 ی مادر مکی بھ عنوان ی را شاھد بوده، و در مورد نلی جمھوراستی بھ ردنی رسو مجلس سنا

.  کلمھ ننوشتھ بودکی ی را از دست داده و مدت ھا بود کھ حتشیفرصت ھا. سدیتوانست بنو
 . شروع نوشتن بودی زمان برانی تا سپتامبر فرصت داشت، حاال بھترنکھی با ایحت
 

 ی پاکسازی کھ از ھرگونھ اطالعات شخصوتری کامپکی— کرددای لپ تاب در کمد پکی        
 کھ ینیدرح.  بردوانی صبحانھ اش را تمام کرد، آن را با خودش بھ انکھیو بعد از ا—شده بود

 ی شد، تاتوی مری را پوشانده بود جاگشی تراس کھ با حولھ بزرگ روی ھامکتی از نیکی یرو
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 یمی قدی بھ شکل باشکوھشیتاتو.  کردی بود را بررسنی خونیغی بھ شکل تکھ شی بازویرو
 البتھ ن،ی بھ اھی شبیزی چشی فقط عاشق نمادی شاای عاشقش بود، ی و لوسدی رسیبنظر م

 . باشدی کھ موقتیدرصورت
 

 ماند، اما درعوض ی می بدن باقی گفت کھ تاتو دو ھفتھ روی بستھ می روحاتیتوض        
 . کردی نمدمی کرد و شای از آنھا استفاده مدی بود کھ شادهی خرگری دی تاتو طرحنیچند

 
.  فکر کردسدی خواھد بنوی چھ منکھی برداشت و در مورد انی خونغی تیچشم از تاتو        

 . گذاشت و نوشتدھای کلیباالخره انگشتانش را رو
 

 .... جمھور شدسی مادرم رئیوقت        
 

توجھش را دوباره بھ .  حواسش را پرت کرددشی دھی خارج از زاوی خش خشیصدا        
 . بازگردانددیصفحھ کل

 
 دنی اش قبل از ساعت شش صبح با دوی کاری جمھور شد، روزھاسی مادرم رئیوقت        

 ... شدی آغاز ملی تردمیرو
 

 ای باران ریانھ ز از خرونی بشتری بنی استفاده از ماشیبھ جا.  متنفر بودلی از تردمیلوس        
 . زدیبرف قدم م

 
 . ورزش کردن باور داشتدیمادرم بھ فوا        

 
 کھ نجاستینکتھ ا.  بردی معنا نبود کھ از آن لذت ھم منی بھ ای ھم باور داشت، ولیلوس        

 .یستی نزاری کھ از انجامش بی کندای را پیکار
 

 در ییً کرد، اما او و پدرم معموال بھ تنھای ممی اش را تنظی برنامھ ورزش،ی مربکی        
 . کردندیباشگاه ورزش م

 
 . آمدی اصال از باشگاه خوشش نمیلوس        

 
 — کردند و سپسی ساده شروع می را با حرکات کشششانیآنھا برنامھ ورزش        
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 از او یص شخیزیمت چ. سدی کسل کننده را بنوی جملھ ھانی تواند ای میھرکس. اخم کرد        
 . باشددی نبود کھ بایزی آن چنھایخواستھ بود و ا

 
 بود کھ وقتش را ی تر از آنبایامروز صبح ز.  را خاموش کردوتری را پاک و کامپلیفا        

 بھ دنی رسی زھوار در رفتھ برای چوبی و از پلھ ھادی بالش را قاپسیکاله ب. صرف نوشتن کند
 ی بزرگ بود، اما بھ ھر حال بندھاشی برایلی خقی نجات درون قاقھیجل.  رفتنیی پاقیاسکلھ قا

 . آوردرونی را بقیرا سفت تر کرد و قا آن
 

 گوست احاطھ شده بود جی کھ توسط خلی ساحلی داشت اطراف صخره ھانکھی با ایحت        
 . استتی گراچھی واقع در دری ارهی شد درون جزی باورش می زد، بھ سختیپارو م

 
 محافظت از او استخدام ی کھ خانواده اش برای مردی آمده بود تا از رازھانجایاو بھ ا        

 مانده نجای بھ او نداده بود، پس چرا ھمچنان ای سرنخچی اما خانھ ھاورد،یکرده بودند سر در ب
 بود؟

 
 . را ترک کندنجای خواست ایچون دلش نم        

 
 را بھ قی و او قاد،ی سرعت بخشقی زد باد بھ قایھ مھمچنان کھ او با پارو بھ آب ضرب        

 خون آلودش را غی تی تاتوی استراحت داد و روشی بھ بازوھایلحظات.  کردتی امواج ھدایرو
 کھ میتی بچھ کی درھم و برھمش بود؟ یاو ساختھ کودک.  شناختی خودش را نمگرید. دیمال

 از خانواده ی کودک معروف کھ بھ قسمتکی نوزادش را برعھده گرفتھ؟ اھر خوتیمسئول
  شده؟لی تبدییکای آمرکیسمبل

 
.  بودی سخنران حرفھ اکی و ی اختصاصی مددکار اجتماعکی دانش آموز نمونھ، کیاو         
 یلی خی شد کھ زندگی قانونبی جمع کرده و باعث تصویادی زی ارزشمند پولھای اھدافیاو برا

 ًرا،ی اخیحت.  استزاری کارھا بنیمھم نبود کھ خودش چقدر از اًاصال . ھا را دگرگون کرده بود
 ی باشد روشی کھ قرار بود عشق زندگی شده بود و از مردلی تبدی عروس عصبکی او بھ

 .گردانده بود
 

 سرش شلوغ ی عروسی برایزی بھ شغلش، خانواده اش و برنامھ ریدگیآنقدر بخاطر رس        
 بھ خودش دنیشیحاال کھ وقت داشت، با اند.  بھ خودش نداشتدنیشی اندی برایبود کھ فرصت

 آب انیمجبور بود خالف جر.  بھ سمت خانھ پارو زدنی شد، بنابرای میندیدچار احساس ناخوشا
 . دادی بھ او می تالش احساس خوبنی ای پارو بزند، ولدتریدحرکت کند و ش
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 .احت کند مکث کرد تا استری و اندکدی رسجیبھ محدوده خل        
 

 ریصورتش غ. دی لنگرگاه دی روستادهی را ای شخصکلی لحظھ بود کھ ھنیدرست ھم        
 پھن، کمر یشانھ ھا.  شناختی ھم بود میگری دی رخ را ھرجامی ننی بود، اما اصیقابل تشخ

 . اطراف سرششانی پری آماده حرکت و موھای دهی کشی پاھاک،یبار
   تونھ باشھی میبنظرتون ک        

 
 ی اندکی النھ سگ آبی بررسی براقشیبا منحرف کردن قا.  کرددنیقلبش شروع بھ تپ        

 را بھ سمت قی کھ در آب سقوط کرده بود قای تنھ درختی بررسی سپس دوباره براد،یزمان خر
 .حرکتش را آھستھ کرد.  منحرف کردیگرید
 

.  کردی آنطور نگاھش مدیھرگز نبا. دی بوسی مسی ھرگز او را در فرودگاه ممفدیپاندا نبا        
 بھ یلوس— کردی در چشمانش او را نگاه نمیاگر با آن ھمھ آشفتگ— بودشدهیاگر نبوس

 . آشنا نبودکی از شتری بیزی چشی سر شغلش بازگشتھ بود و پاندا براکاگویش
 

 گرفت، نھ فقط از پاندا کھ از دست ی شدت متشی شد، عصبانی مکتریھرچھ بھ اسکلھ نزد        
 کرده؟ درواقع بشی تعقنجای تا ای کرد کھ لوسی شد اگر فکر میچھ م.  بودیخودش ھم عصبان

 .دی رسی بنظر منطوری از نظر او ای نبود ولنطوریا
 

 شی را براقی قادنی کشرونی بیساحل صخره ا.  کردتی را بھ سمت اسکلھ ھدااکی کاقیقا        
اما .  بستی کھ ھوا خوب بود طناب آن را بھ نرده اسکلھ می تا زماننی کرد بنابرایمشکل م

 یی انتھاوارهیبھ د— شل و ولیلیخ— را شل و ولقیدر عوض قا.  کار را نکردنیاالن ا
 .اسکلھ وصل کرد

 
 .باالخره بھ پاندا نگاه کرد        

 
 نباری بود، ادهی سرش قد کشی باالشرتی و تنی شلوار جیعنی معمولش یپاندا در لباسھا        

 محو آن استخوان یلوس.  شدی مدهی دتیتروی دسی پلرهی دای رنگ و روی آرم بشرتشی تیرو
 بھ او یپاندا چشم غره ا.  رنگ شده بودی آبزی و چشمان تکی باری لبھا،ی قوینی بده،یگونھ کش

 .رفت
 
 

 فکر ؟ی کنی مکاری چاچھی دری رورونی بنی ایی تو تنھا و؟ی بھ موھات زدیچھ گند        " 
 "  خواد نجاتت بده؟ی می کًقای دقی اگھ غرق بشیکرد
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 بھت نای کدوم از اچی ھنی تمام شده بنابرافتیدوھفتھ وظ. "  زدادی در جواب فریلوس        

 ."عضلھ ھام گرفتھ. امی از اسکلھ باال بی شم اگھ بھم کمک کنیاالنم خوشحال م. ستیمربوط ن
 

مثل .  رای شناخت نھ افعی را میاما او فقط لوس.  کردی رفتار را منی اینیشبی پدیپاندا با        
 دراز ی رود بھ سمت لبھ اسکلھ حرکت و دستش را بھ سمت لوسی کھ بھ کشتارگاه میبره ا
ده کرد و بھ و از ھمھ قدرتش استفا —دیخودش را عقب کش— مچ دست او را گرفتیلوس. کرد

 .دی با شدت او را بھ سمت خود کشیانتور ناگھ
 

 ی ولنطوری ھم ھمی شد، لوسدهی کشنییپاندا تعادلش بھم خورد و بھ سمت پا.  احمقیا        
 خواست را سر پاندا ی کھ میی شکل بالنی بود کھ بھ بھترنیفقط حواسش بھ ا.  مھم نبودشیبرا

 .اوردیب
 

.  تف کردرونی آب سرد را بسشی و خی وحشیپاندا شروع کرد بھ فحش دادن و با موھا        
 کی داشت نگھ داشتن ازی کھ نیزی تنھا چییای پرچم دزدان دری شدن بھ جمجمھ روھی شبیبرا

. " دی کشادی چشمانش را کنار زد و فری جلوسی خی موھایلوس.  بودشی دندانھاانی مریشمش
 ."ی شنا کنی تونیم کردم نیفکر م

 
 ."بلد بودم. "  زدادیپاندا در جواب فر        

 
 ی دونیم. "  آوردی بغلش فشار مری نجات بھ زغھی دور شد، جلقی شنا کنان از قایلوس        

 ." مزدور احمقی دروغگوھی. ی احمقھی تو ھ؟یچ
 

 . و قدرتمند بودنددهی بھ آب کششیبھ سمت نردبان شنا کرد، ضربھ ھا. " تمومش کن        " 
 

و تو . "  بودندتی از عصبانی او چلپ چلوپ و حاکی بھ دنبالش شنا کرد، ضربھ ھایلوس        
 ! "یکی کودن درجھ ھیتو . "  کرددای کلمھ درست را پیافع...."  ھی
 

 . بھ او انداخت و از نردبان باال رفتیپاندا نگاھ        
 

 "؟ی ھم مونده کھ بھم نسبت بدی اگھی دزیچ        " 
 

 اش را از ی بھاریآب ھنوز سرما.  نردبان را گرفتی او روی پانیی قسمت پایلوس        
 . کھ ممکن بود بشکندخوردی چنان محکم بھم مشیدست نداده بود و دندانھا
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 دای پ او دنبالش بود رای پای کھ روی ای برآمدگنکھیھم" —ھی اد،ی شھی دروغگو، ھی        " 

 . تمام گذاشتمھیکرد حرفش را ن
 

 یا. " تقال کنان بھ دنبالش از نردبان باال رفت.  بود کھ انتظارش را داشتیی ھمانجاًقایدق        
 ."نھ؟ چھ بد شد. کاش اون اسلحھ ضد آب بود

 
 اهی سی راستش را باال زد، جلد چرمی پانی لبھ اسکلھ نشست و پاچھ شلوار جیپاندا رو        

 ی محی کودا را توضاچھی اجتناب از شنا کردن در دری او برالی دلنیرنگ اسلحھ آشکار شد و ا
 . آورد و خشاب گلولھ اش را باز کردرونیاسلحھ را ب. داد
 

 زد، ی چشمانش کناری را از روسشی خیموھا"  تت؟ی سر ماموریبرگشت: "  گفتیلوس        
 . کردری خورده اش گچی پی موھانیانگشتانش ما ب

 
 "  کردن؟دی قراردادت رو تمدنمیوالد        " 

 
من فقط کارم .  حلش کن نھ با مننتی با والد،ی کھ افتاده مشکل داریاگھ بخاطر اتفاق        " 

 .خشاب را کف دستش کوباند." رو انجام دادم
 

 ."یینجای کھ انھی ھمیبرا. اونھا دوباره استخدامت کردن        " 
 

 کس بھت نگفتھ کھ چیھ.  خونم لنگر انداختھی تویکی کھ دمی چون شننجامیمن ا. ھن        " 
 . اسلحھ فوت کردی خشاب رویدر قسمت خال" شکستن پنجره و ورود بدون اجازه جرمھ؟ 

 
 خودشون رو دی کس بھت نگفتھ محافظ ھا باچیھ. "  کرده بودی از شدت خشم قاطیلوس        
 "  کنن؟یمعرف

 
 شروع شیموھا.  از باال بھ کلھ او نگاه کردیلوس." با خونوادت حلش کن. من کھ گفتم        " 

 یکدوم مرد.  قابل کنترل و حلقھ حلقھری غ،ی وحشیاز ھمان فرھا. کرده بودند بھ فر شدن
از دست — بود، آنقدر از دست اوری نجاتش درگقھی با سگک جلشھ؟ی مینطوریموھاش ا

 کھ ی ھمھ راه را بخاطر بوسھ انیا.  توانست آنھا را باز کندی بھ سختکھ  بودیعصبان—خودش
 . حق داشتیو تا اندازه ا.  دارد آمده بودی خاصیخودش را متقاعد کرده بود معن
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 از خودت ینطوریا. "  را از تنش کندقھیجل.  بود کھ عقلش را از دست دادهنی اش ایمعن        
 . "ی رو انجام داد اتفھی تو فقط وظ؟ی کنیدفاع م

 
 ی خالی وقت صرف فوت کردن درون جایپاندا بھ اندازه کاف." آسون نبود. باور کن        " 

 ی لوسی بازوی خون آلود روغی تی بھ موھا و تاتوی دزدکیخشاب کرد تا در خالل آن نگاھ
 بیعج.  نباشنی دائمی موھات و بازوت کردی کھ رویی کدوم از کارھاچی ھدوارمیام. " ندازدیب

 ."یای ی مر بھ نظبیغر
 

 ی نتوانستند کلمات را بھ خوبی لوسیاما لبھا." یلعنت. "  ادامھ دادیافع. " لعنت بھ تو        " 
 بشھ؟ بودن با تی آخرش باعث سربلندتی اھمی شغل بنی ایمطمئنم دوست داشت. "  کنندانیب

 ."یای بی براشون قپگارھایراحت باد کھ تو اتاق استدهی حق رو بھت منی جمھور اسیدختر رئ
 

 " ؟ی کنی کھ تو فکر مھیزی چنیا. " دی رسی تر از او بنظر میحاال پاندا عصبان        
 

. "  سوال بردمری رو زتمی تمام شخصنجای کھ با اومدن بھ انھی کنم ای کھ من فکر میزیچ        
 کھ بھم نھی اشیمعن. ی عمل کنی حرفھ اھی مثل دی پس بای ھستی حرفھ اھی کنم کھ تو یمن فکر م

 ."ی کھ دستات رو کنار خودت نگھ دارنھیمھم تر از ھمھ، ا. ی ھستی کیبگ
 

 اون لونھ ی کھ توییتمام اون روزھا!  کارو کردمنی ھمیمن لعنت. " دی پرشیپاندا از جا        
 و اونطرف نطرفیتو تمام مدت با اون لباس شنا ھمش ا. می کرده بودری کودا گاچھیموش تو در

 ." خوب دستھام رو کنار خودم نگھ داشتمیلی خیپس من لعنت. تی و اون تاپ صورت،ی رفتیم
 

 . غرورش بودی کوچک روی مرھمشی او را در چنگ گرفت، حرف ھای بازویلوس        
 

 ھیتو .  ھستتی اسم واقعکھی ھرچای— پاندا،ی دونستی در مورد من مزویتو ھمھ چ        " 
 در مورد خودت کی کوچقتی حقھی ی اما تو حت،یپرونده پر از اطالعات در مورد من داشت

 ."ی دادی آدم احمق منو بازھیتو مثل . یبروز نداد
 

 فمی بھ شغل و وظی ربطچی کھ اون شب افتاد ھیاتفاق.  نکردمیًمن اصال باھات باز        " 
 ."ی سادگنیبھ ھم. می خواستی مگروی کھ ھمدمیانسان بودما دوتا . نداشت

 
 . آمدی نمنجایاگر ساده بود ھرگز تا ا.  نبودی سادگنی بھ ای لوسیاما برا        

 
 ."ستمی بھت بدھکار نیحی توضچیھ. من کارم رو انجام دادم:" پاندا گفت        
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 تی لبش شکل داد تا اھمی روی پوزخندیو افع— بود بپرسدمجبور—دی فھمی مدیبا        

 "شھ؟ی فرودگاه ھم میشغلت شامل اون بوسھ پر از احساس غم و گناه تو. " سوالش را پنھان کند
 

 " ؟ی کنی صحبت می داریدر مورد چ        " 
 

 . را شکستی از عزت نفس لوسیگری دھی پاندا، الیجیگ        
 

 تو دنبال یبھ نوع. تو رو با خودش داشتاون بوسھ وجدان گناه آلود : "  گفتیلوس        
 ."ی کردی چقدر کوتاھی دونی چون خوب می بودشیبخشا

 
 ی قصدچی ھ،ینی بی مینجوریاگھ موضوع رو ا. " ستادی آنجا ای سنگیپاندا با صورت        

 کھ دی بگویزیچ.  دوست داشت کھ او نظرش را عوض کندیلوس."  نظرت ندارمریی تغیبرا
 نگفت، و یزیاما چ.  داشتھ باشدی احساس بھترشدی اندی با او می بھ گذشتھ و موتورسواریوقت
 . دادی نشان مزی زد خودش را ترحم آمی می اضافھ اگر حرف ایلوس

 
 دوش خارج از خانھ یجلو.  او نکردبی تعقی برای اسکلھ را ترک کرد پاندا تالشیوقت        

 پاک کرد، سپس حولھ اچھی را با شامپو از آب درشیو موھا ستادی دوش اریبا لباس، ز. ستادیا
 . و داخل خانھ رفتدیچیحمام را دور خودش پ

 
 دهی مفیدعوا دوست دارم دعوا ک        
  تازشم دلم خنک شد پاندا افتاد تو آب        

 
 
 

در اتاق خواب را پشت .  گذاشتی کف آشپزخانھ بھ دنبالش برجای مرطوب رویرد        
 سبز با کمربند ی رنگ، دامن پفاهی مرطوبش را کند و درون تاپ سیسرش بھم کوباند، لباسھا

 .دی اش خزیی کماندویچرم و چکمھ ھا
 

 اش را ینی کرد، و حلقھ بشی کردن لبھای کردن چشم ھا و قھوه ااهی وقت صرف سیاندک        
 می ساعت و نکی یکشت.  چپاندشی را در کولھ پشتزی ھمھ چسپس تا آنجا کھ توانست. ختیآو
 .باالخره وقتش بود بھ خانھ بازگردد.  کردی آنجا را ترک مگرید
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 بھ خانھ ی در جاده منتھزینویلی با پالک ای نوک مدادیمی مدل قدی ووی اس نی ماشکی        
 یسوار دوچرخھ کوھنورد.  بودبی عجینی ماشنیفکر کردن بھ پاندا پشت فرمان چن. پارک بود

 .شد و بھ سمت شھر پا زد
 

 شد، اما با ی شروع نمی تابستانھ تا چھارم جوالالتیتعط.  بودی و گرمیبعد از ظھر آفتاب        
 ی قاطی کوتاه گردش کنان با مردم محلی ھا با شلوارھاستی در بلوار موج خروشان، تورنحالیا

 یزھای و میری جری جی با درھای ساحلیده از کلبھ ا سرخ کرینی زمبی سیبو. شده بودند
 نوی کاپوچروزی کھ دییاز کنار کافھ قورباغھ، ھمانجا.  کوچک درھوا شناور بودکین کیپ

 شروع بھ یوقت.  بوددهی خوابی سگ،ی جری دفتر بازرگانھیجلوتر در سا. خورده بود گذشت
 ی را دوست دارد و چقدر دلش نمنجای کھ چقدر ادی مناظر کرد، فھمنیبخاطر سپردن تمام ا
 .خواھد کھ ترکش کند

 
 چوب یدفتر بو.  قرار داشتی کشتطی دفتر فروش بلواری بھ دواری دکی جیمغازه غواص        

.  دادھی اسکلھ تکی و دوچرخھ را بھ نرده ھادی خرکطرفھی طی بلکی یلوس.  دادیکھنھ و قھوه م
 . مھم نبودشیبرا.  نھدمیشا.  کردی مشیدای پنجای پاندا ادیشا
 

 از صف یمادر.  کھ شروع بھ سوار شدن کرده بودندوستی پیی ھاستیبھ صف تور        
 خودش را با بچھ تد تصور کرده یچند بار لوس.  را مھار کندطانشی تا کودک شدی پررونیب

 بود؟
 

 . نھای خواھد یً دانست کھ اصال بچھ میحاال نم        
 

 یً بود، مثال کدام محافظ کارکشتھ ادهی سوال پرسشتریو کرد کاش از پاندا ببا خودش آرز        
 ؟ی ببری سفر جاده اکی و بھ ی ات را پشت موتور بنشانی کھ مشترستی خوبدهی کرد ایفکر م
 تا یلوس.  اش برخورد کردی شد و بھ کولھ پشتکی بھ او نزدادی پشت او در صف زیشخص

 جفت چشم کیبرگشت و درون .  اتفاق دوباره تکرار شدنیتوانست جلو رفت اما ا ی کھ مییجا
 . شدرهی خیخی یآب
 

اون . "  بدون لبخند بودندشی خشن و لبھاشیصدا. "  بودقتی بھت گفتم حقیھرچ        " 
 ."من اونا رو اونجا نچسبوندم.  بودندهی موتور چسبیبرچسب ھا از قبل رو

 
ً ھنوز کامال شی کھ با آن درون آب افتاده بود را بتن داشت و موھایسیس خاو ھمان لبا        

 . "ستی برام مھم نگھید. "  را حفظ کندتشی گرفت شخصمی تصمیلوس. خشک نشده بود
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 پاندا بھ رهینگاه خ. " دمی پوشی کردن تو متی اذی ھا رو فقط براشرتیو من اون ت        " 
 کھ ی رسی نوجون بنظر مھیتو مثل . "  شددهی او کشیی کماندوی و چکمھ ھایسمت دامن پف

 ." کنھی می پول مواد مخدرش ھرکاریبرا
 

 از یکیمطمئنم .  رو بھم قرض بدهشرتھاتی از اون تیکی. " ً متقابال جواب دادیلوس        
 ." کنھیاونھا ظاھرم رو بھتر م

 
 دهیچی پتی وضع،ی لوسنیبب. " آوردنیی پا راشیپاندا توجھش را بھ او بازگرداند و صدا        

 ایتمام دن. " ھمراه او در صف جلو رفت." ی ھست کھ دلت بخواد در موردش بدونیتر از اون
 . "ی داشتازی نتیتو بھ امن.  تو بودیپر از اخبار عروس

 
من محافظت : یگفتی مدیبا.  نبوددهیچی پچمیھ. سھ کلمھ. " امدی ننیی از موضع اش پایلوس        
 . "ھستم

 
. خانوادت منو استخدام کردن. " دی رسی ورود بھ کشتی دار برابی سطح شنییصف بھ پا        

 ،ی ھستی دونستن کھ تو مخالف داشتن محافظ شخصیاونھا م. دنیاونھا بھ من دستور م
 ." از من خواستن کھ خودم رو نشون ندمنی بنابرا،ی تو ماه عسل باشیًمخصوصا وقت

 
  ماه عسلم ھم محافظ داشتھ باشم؟یقرار بوده تو" " ماه عسلم؟ . "  بزندادی بود فرکینزد        
" 
 

پاندا ھم اجازه .  دادلی را تحوطشی بلیلوس"  ؟یای از پسش بر بی خواستی میچطور        " 
 . اش را نشان دادیعبور با کشت

 
 دونست یتد م. " کرد از رمپ باال رفت ی تختھ ھا تلق تلق می روشی چکمھ ھاکھیدرحال        

 ."ی خواستی اگھ تو نمیکھ داشتن محافظ الزمھ حت
 

 پا بکوبد، خشمش را آزاد کند و بھ نی خواست بھ زمی دلش میلوس"  بود؟ انیتد در جر        " 
 . مشت بزندیکس
 

 توقف دی خری برایمن شب اول وقت. نتی والدنطوریو ھم. ی لوسھ،ینیاون آدم واقع ب        " 
 کی یاون گفت اگھ بفھم.  نکنمیاون گفت کھ خودم رو بھت معرف.  بھ پدرت زنگ زدممیکرد
 نی دوست نداشتم، اما اون منو استخدام کرده بود، بنابراینطوریمن ا. یری از دستم در میجور
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 کرد از او دور شود، اما ی سعیلوس. " رمی بگدهی رو نادی مشترکی درخواست ستم خواینم
 .دی کشی را محکم گرفت و بھ سمت عقب کشتشیاندا بازوپ
 

"         
 

 ما دست از ،ی گشتی برمنتھی شد و تو بھ شھر وی ماه عسلت تمام منکھیبھ محض ا        
 و رسانھ ھا یتو فرار کرد.  نرفتشی پدی کھ بایاما کارھا اونجور. می داشتیمحافظت از تو برم

 از توجھات رو بھ سمت تو جلب یاری داستان بزرگ بود و بسھی واقعھ نیا. ھمھ جا ھستند
 ."کرد

 
 ." کس منو نشناختچیھ        " 

 
 ." شناختنتی م،ی بود، و اگھ تو تنھا بودکی نزدًبایتقر        " 

 
 از یکی.  سوت حرکت را زدی کشتدندی رسی کشتی بھ انتھایوقت."  نھدمیشا. دیشا        " 

 رسد، ی آورد کھ چقدر جوان بنظر مادی بیلوس.  را برانداز کردیوس لی با کنجکاونیمسافر
 نی بودند باعث شده بود مرد مسافر بستادهی کھ ای شود و حالتی مدهی دزی آمدیپاندا چقدر تھد

 . نکندسکی گرفت رمیآخرش تصم.  نکردن مردد بماندای کردن ینایپادرم
 

 ."ی با تد دوست بودیتو گفت. " دی کنار کشیلوس        
 

 . " مالقاتش کردمیمن سھ روز قبل از مراسم عروس        " 
 

 ."گھی دروغ دھی        " 
 

 ." دونستم درستھ انجام دادمی کھ می شکلنیمن شغلم رو بھ بھتر        " 
 

  روشی محافظ مشترھی موضوع کھ نیا. ی ھستی حرفھ اھیًتو واقعا . "  زدادیدرجواب فر        
 "  کار معمولھ؟ھیپشت موتور سوار کنھ 

 
 رو یزی چگھی دی نشدادهی پقی قانیتا تو از ا. "  لجوجانھ سخت شدیپاندا چانھ اش بھ حالت        

 . " دمی نمحیتوض
 

 . "گمشو        " 
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 و می دوتا ھمبرگر بخرم،ی شادهیبذار پ.  فھممتیم. ی ھستی دونم کھ عصبانی من،یبب        " 

 . "میردش صحبت کندر مو
 

 . "می خوب بذار با اسمت شروع کنلھی خ؟ی صحبت کنی خوایحاال م        " 
 

 . "دی شکیپاتر        " 
 

 . " کنمی من باور نمک؟یپاتر        " 
 

 "  اسمم رو از خودم درآوردم؟ی کنیفکر م        " 
 

 ی میکجا زندگ. "  اش حلقھ کردی کولھ پشتی را دور بندھاشیشصت ھا. " شک نکن        " 
 ."ی کنی نمی زندگمی ترکش کردشی کھ چند لحظھ پی خونھ ایً چون قطعا تو؟یکن
 

 . "ی بشادهی پی از کشتدی بای بدونشتری بی خوایو اگھ م.  دارمکاگوی خونھ تو شھیمن         " 
 

.  کنم کھ کنجکاومیاعتراف م. "  بداند اما نھ آنقدر کھ باج دھدشتری خواست بیالبتھ کھ م        
 با من یاگر دوست دار. "  اخطار قبل از حرکت را دادنی آخریسوت کشت. "  شمی نمادهیاما پ

لم رو ی کنم تا وسادای اتاق خانم ھا رو پدیاما اول با. می حرف بزننجای ھممی تونی م،یصحبت کن
 ."بذارم

 
 . "می کنی صحبت منجایھم.  خوبلھیخ. " اوردی گرفت بھ او فشار نمیپاندا تصم        

 
."  بشھرهی نباشھ کھ بھ تو خی کن تا کسدای نشستن پی برایی جاھی ی تونی اگھ منیبب        " 

 اش را بھ ی کولھ پشتچدی خواست بپی می حرکت کرد، وقتی کشتی ھانی بھ سمت کابیلوس
 ی کشتنکھی درست قبل از ادی رسی کشتگری چند در بھ سمت دقیاز طر.  کوباندیکپسول آتشنشان

 ستادهی اابانی خی راھنمای تابلوھی بعد، در ساقھیچند دق. دی پرنیی شود از رمپ پادااز اسکلھ ج
 . عرشھ درحال دور شدن بود تماشا کردی را کھ با سر و صدا بھ ھمراه پاندا بر رویبود و کشت

 
 نی کھ ھمی داد، اما اگر تا زمانی بھ لوسی کھ با او کرده بود احساس خوبیدرک کار        

 ی بود احساس بھترفتادهی نری گنجای در ااورد،ی شک پاندا را با خود بی باز گردد و بیکشت
 اما ،ی افتاد، نھ لوسی مری در آن گدی بود کھ مگ بایی ھاتی از آن نوع وضعنیا. داشت

 . بھ خودش افتخار کردیحداقل مقدار کم.  نبودانبخاطرش پشم
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.  پارک شده بودی عمومنگی در پارکزینویلی با پالک ای نوک مدادی ووی اس نیماش        
 بتواند آنجا را ترک ی بعدی کشتدنی گذراندن وقت داشت تا با رسی کل بعد از ظھر را برایلوس

 . خواست وقتش را در شھر بگذراندیکند، و نم
 

.  گذشتی بازنی زمکی کھ با دوچرخھ در راه بازگشت بھ خانھ بود، از کنار ینیدر ح        
 مادرش مرد، خواھر نوزادش را ده بلوک با خود حمل کرد تا او را بھ نکھی روز بعد از اکی

 دختر بچھ پانزده سالھ کیدرک — ببرد و خواھرش را سوار تاب کندنی مثل ای ای بازنیزم
 . بوددهی کشغی تمام مدت جیسیتر.  بودنیبودن ھم یاز مادر خوب

 
  بود؟ی چھ اسمگری دنیا... دی شکیپاتر        

 
 شد دوباره با ی ببرد، مجبور نمی کرد تا او را بھ خشکی مھی تند رو کراقی قاکیاگر         

 . ارزشش را داشتی شد ولیگران تمام م. پاندا روبرو شود
 

 . برگشتی غواصزاتیبا دوچرخھ دور زد و بھ مغازه فروش تجھ        
 

 کن ھم نای و دی جی مرقیقا. می کل امروز رزرو ھستیبرا: "  گفتشخوانیمرد پشت پ        
 ... "نی فردا برنیاما اگھ بخوا.  ھستنرونیب
 

 ."باشھ خوبھ: " ً اصال خوب نبود، گفتنکھیبا ا        
 

 . مجبور نبود دوباره با پاندا روبرو شودینطوری ادیشا        
 

 در مورد کباری از شتریکوپنش را خرج کرده بود، و پاندا از آن نوع مردھا نبود کھ ب        
 . دھدحیخودش توض

 
.  شامش سرخ کرده بودی داد کھ شب گذشتھ برای را می گاز و ھمبرگری بویخانھ اندک        

 نجای از او در ای ای نشانھ شخصچی باشد و ھنی مثل ای خانھ ا توانست مالکیپاندا چطور م
 بود را دهی از شھر خرروزی کھ دی اش تلق تلوق کنان کتابیی کماندوی نشود؟ با چکمھ ھادایپ

 . بردنیی فرسوده پای ھمراه خودش از پلھ ھاو برداشت
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 یزی لبھ اسکلھ نشست، اما نتوانست چیرو.  ساحل آورده بودی را رواکی کاقیپاندا قا        
 بھ نکھیبعد از ا.  بھ جز فرونشاندن وحشت و اضطرابش نتوانست انجام دھدی کارچیبخواند، ھ

  برگشت چکار کند؟ کجا برود؟یخشک
 

ً کھ قطعا پاندا نبود و دی را دیسرش را باال گرفت و مرد.  حواسش را پرت کردییصدا        
پلھ ھا لق بودند و تمام توجھ .  بودکلیبلند قد و درشت ھ.  آمدی منییا خانھ پیداشت از پلھ ھا

 مو حالت داده متی روشن و براقش با محصوالت گران قی قھوه ایمرد معطوف آنھا بود، موھا
 . بودندهشد
 

 ! " اونجاستی کیھ. "  صدا زدیبا خوش روئ        
 

 مدل ش،یصدا— بودندزی اغراق آمزشی ھمھ چد،ی رسی بنظر مافھیھرچند کھ خوش ق        
 ی طال و انگشتر مخصوص کالجش کھ ھر مرد باھوشنی دست بند سنگش،ی کت ورزشبیج

 ی تاتو و موھایاو درحال بررس.  شودی اش تمام شد از شرش خالص میی دوران دانشجویوقت
 در رو باز ی کچیاما ھ.  برگشتھرهی پاندا بھ جزدمیشن: "  و حرکت بھ سمت اسکلھ گفتیلوس

 ."نکرد
 

 . "ستی ننجایاون ا        " 
 

 . گشاد، دستش را دراز کردیبا لبخند. " چھ بد        " 
 

 با او یلوس. " یدی منو دی بندم تو تابلوھایشرط م.  گندهکیما.  ھستمی مودکیمن ما        " 
 .شد مانی ادکلن تند او کھ بھ دستش منتقل شده بود پشیدست داد سپس بخاطر بو

 
 دهی خررهی جزی توی ملکیھرکس.  گندهکی و امالک مایمشاور کارگزار:"  گفتکیما        

 چندتا ی کنھ من حتی نمی فرقکی کوچای بزرگ ق،یخونھ، قا— شناسھی فروختھ باشھ منو مای
 یابی دندانپزشک قابل دستی صندلی مرتبش تنھا با نشستن رویدندان ھا." اسب ھم فروختم

 ." رو بھ پاندا فروختمونھ خنیمن ا. " بودند
 

 " ًواقعا؟        "
 

 . " دونمیمن اسمت رو نم        " 
 

 ." صدام کنیافع... ام        " 
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 کیمثل ." ی ھا ھستیپی از اون دختر ھیکیتو . ی کنی میدر مورد اسمت شوخ        " 

 .نھ بود تا منتقدازی آمنی تحسشتری بشیفروشنده خوب، صدا
 

 ."پانک. "  جواب دادزی تمسخر آمیبا حالت        
 

 کنم ممکنھ ی دارم کھ فکر مقی قاھی اومدم چون نجایا. آره درستھ. " سرش را تکان داد        
 نی قوانی بود، اما افعشقدمی پشھی ھمگرانی در کمک بھ دیلوس." پاندا بھش عالقھ داشتھ باشھ

 مورد نی خواد درای دونم میم. شش پھلو گرفت برگرد ساعت ی کشتیوقت. " خودش را داشت
 ھی دی تونی شما دوتا مینطوریا.  بد نباشھیاری ھم با خودت بتزای پھی دیشا.  کنھصحبت باھات
 ."نی داشتھ باشی طوالنیگفتگو

 
 شناسمش، اما ی خوب نمادیز. ھیپاندا آدم خوب. تیی از راھنمایمرس: "  گنده گفتکیما        
 ." دارهی جالبتیشخص

 
 گرفت با می ھم تصمی افعاورد،ی بدست بگری اطالعات ددی پا و آن پا کرد تا شانی ایاندک        

 ." با االنش فرق داشتیلی بره زندان، خنکھیاون قبل ازا. "  کندیاو ھمکار
 

 گنده کیما.  نگذاشتی کھ انتظار داشت را ھم برجایری دھم تاثکی ی کھ زد حتیحرف        
 ی آشنا بنظر مافتیتو ق" و سپس، ."  شانس مجدد ھستھی سزاوار یھرکس: " موقرانھ گفت

 بھ صورت کی گنده از نزدکی ماد،یشی اندی او می داشت بھ حرف قبلی کھ لوسینیدرح. " رسھ
 " ؟ی بودرهی جزی ھم تونی قبل از اوت. "  شدرهیاو خ

 
 . "نجاستی سفرم بھ انیاول. نھ        " 

 
ھرگز چھره . ادی مادمیباالخره . "  گذاشت دستبندش برق زدی مبشیدستش را کھ داخل ج        
 ی مدی رسیبنظر م.  نداشتھ باشدقتی حقشی بود ادعادواری امیلوس."  کنمی رو فراموش نمیا

 . بھ سمت پلھ ھا راه افتادی لوسنی معطل کند، بنابراشتری صحبت بیخواھد برا
 

 . "امی پلھ ھا می انجام بدم، باھات تا باالدی خونھ دارم کھ بای تویی کارھاھی        " 
 

 الزم یھرچ. "  دوباره با او دست داددند،ی پلھ ھا رسی باالی را دنبال کرد و وقتیاو لوس        
 ی تویاز ھرک.  شھی گنده فقط محدود بھ فروش نمکی خدمات ماسیسرو.  بھ من خبر بدهیداشت
 ."گنیس، اونھا بھت م بپری خوای مرهیجز
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 ." مونھی مادمی        " 

 
 از ی خش خشی بھ سمت خانھ برنداشتھ بودکھ صداشتری دو قدم بیلوس. باالخره رفت        

 ی شکست و لوسیشاخھ ا.  موش خرما باشدکی کھ کار دی رسی و بنظر نمدیسمت درختان شن
 .دی قرمز رنگ را دیشرتی لحظھ تکی
 

توقع جواب نداشت و ! "  من برداری کارھایدست از جاسوس! ی توبدمت،ید. " صدا زد        
 . ھم نکردافتیدر
 

 چی ھی کھ حاوامی پکی.  درست کرد، اما بعد از چند گاز آن را کنار گذاشتچی ساندوکی        
 یم.  ھم انجام دادنشی والدی مگ فرستاد، سپس ھمان کار را برای نبود برایاطالعات مھم

 یبخاطر ساعت ھا. سدی بنوشی دانست چھ برای نمی تد بفرستد ولی ھم براامی پکیخواست 
 . خانھ کج کردری را بھ سمت قسمت نورگرشی گذراندن داشت، مسیکھ برا ی اماندهیباق
 

 ی مشبک کھ تا سقف ادامھ داشتند و منظره افی کثی کامل از پنجره ھاواری با سھ دیاتاق        
 . گذاشتندیم شی را بنماجیرو بھ خل

 
 محبوب ی پشت بلند کھ با پارچھ ھای تک نفره چوبی کج و کولھ، مبلھاییاتاق با کاناپھ ھا        

 اطراف اتاق ی خط و خش افتاده کھ بطور تصادفیزھای قرن نوزدھم مبلھ شده بودند و ملیاوا
 ییزھایچ.  بوده باشدی خانوادگیی محل گرد ھمادی ھا بامی قدنجایا.  شده بودنیزایپراکنده بودند، د

 زرد یجلد کتابھا:  بودندی عمر خانھ تابستانافتنی انی پایای بودند گودنیکھ در کتابخانھ قابل د
 ھم ی شکستھ کھ روی تختھ در جعبھ ھای ، بازیمی قدی ھالمی از فییویدی ویشده، نوارھا

 او از ھھ وجود داشت ک خاننی در مورد ایزیچ.  بستھ شده بوندکی پالستیانباشتھ شده و با نوار
) ی و خانھ داری آشپزی کتابھاسندهیخانم نو( ابتدا عاشقش شده بود، و مارتا استوارت درونش 

 .دی و پنجره ھا را تا حد برق زدن بسازدی کھنھ را درو بری خواست تا ھمھ آشغالھایم
 

 سمت کی ی کردن پنجره ھازی حولھ پرز بلند آشپزخانھ برداشت تا با آن شروع بھ تمکی        
 .حاال بھتر شد. دشی ھا کرد و دوباره سابشھی شیرو.  شدی مرونی مربوط بھ بیفی کثشتریب. کند

 
 گرفتھ بود، و ادی دی اش در کاخ سفی زندگی نبود کھ او در طول سالھای تنھا کاریآشپز        

 با چند قطره مواد زی سطل آب تمکی بود، دهی کھ در حمام طبقھ باال دی ای بعد با تقھیپانزده دق
 ردن کزی کھ تمدی طول نکشادیز.  شدزی کھ از گنجھ برداشتھ بود تجھی در آن و نردبانندهیشو
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 ی کھ جا انداختھ بود رساند، و وقتیخودش را بھ لکھ ا.  را تمام کندری از اتاق نورگواری دکی
 . آمدنیی نردبان پای شد از پلھ ھای اش راضیزیاز تم

 
 ستادهی ای در چشمانش، کنار در ورودی در دست و مبارزه طلبی نوشابھ ایپاندا با قوط        

 ."ی بودیتی امنسی بندم تو فرد محبوب سرویشرط م. "  کردی مشیبود و تماشا
 

 فصل ھشتم        
 

ل شستن  داد او مچش را درحای اجازه مدیً گشت، و مطمئنا نبای ھرگز بھ خانھ باز مدینبا        
 زی محافظت از خودش بھ نردبان چنگ انداخت و لبخند تمسخر آمیبرا. ردی بگفی کثیپنجره ھا

 "  زدم؟بیبھ غرورت آس. "  را دوباره امتحان کردیافع
 

 ."ینابودش کرد: "  گفتیپاندا بھ خشک        
 

 ." رو گول بزنمی حرفھ ادهی آدم آموزش دھی افتھ کھ بتونم یھر روز اتفاق نم. ھیعال        " 
 

 . " ذارمیمن اسمش رو گول زدن نم        " 
 

 را در آورد و شی کفشھاشی پاندا خشک شده بودند، بھ کمک پایلباس ھا."  ذارمیمن م        " 
 یکشت. "  رشد کرده بوداھشی سشی کھ قالش گذاشتھ تھ ری توانست قسم بخورد از قتی میلوس

معلومھ تو شانس . "  اش را با دست درست کردیدامن پف."  گشتیقبل از ساعت شش برنم
 ."ی داشتی خصوصقی قاھی اجاره یرا از من بیبھتر

 
 . "اسلحھ ام کمکم کرد        " 

 
پاندا انگشت .  دانستی در مورد او نمزی چچیھ.  نھای گفت ی مطمئن نبود کھ جدیلوس        

 یحاال م. "  دادھیشانھ اش را بھ چھارچوب در تک کی و دی نوشابھ کشیشستش را دور لبھ قوط
 شدنت دی مھارت ناپدی رویتو دار.  نکنمیفھمم چرا پدرت اصرار داشت خودم رو بھ تو معرف

 . "یکن ی منیتمر
 

 . " از دستت در رفتمی مدت کوتاھیمن فقط برا        " 
 

 . مچالھ کردی نوشابھ اش را درست بھ سمت لوسیپاندا قوط        
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 ."ی از دستم در بری تونستی بودم، نمتیًاگھ من واقعا درحال انجام مامور        " 
 

 داد یکھ نشان م.  چشمش دور شودی داد از جلویھرگز بھ او اجازه نم.  داشتقتیحق        
 .خانواده اش دوباره او را استخدام نکرده اند

 
 "  موندم؟نجای بھت خبر داد کھ من ایک        " 

 
 ."فقط بذار بھت بگم کھ صورت حسابھات رو دنبال کردم        " 

 
 ."من باھاشون در تماسم. " نشیوالد        

 
 ی خوایم. "  کرد اشاره کردی کار مشانی داشت روی کھ لوسییبھ آن قسمت از پنجره ھا        
 "؟ی کردی مزی تمناروی ای چرا داشتیبھم بگ

 
اگھ . ھمھ جا پر از گرد و خاکھ. "  ادامھ دادزی آمتی شکایبا حالت. "  بودنفیچون کث        " 

 ."ی ازش مواظبت کندی با،ی دارنی مثل ای کھ خونھ ایتو انقدر خوش شانس
 

 ."ادی کردن مزی تمی ھر دو ھفتھ برای خانمھی.  کنمیم        " 
 

 ." دهی کارو انجام منی داره ای کھ در چھ سطح باالینی ببی تونیو م        " 
 

فکر . " ندی بی بار منی اولی مکان را برانی شد کھ انگار ارهی بھ اطراف خیپاندا طور        
 . " شدهختھی بھم ری کمھی کنم یم
 

 "؟ی کنیفکر م        " 
 

 . " کنمی رو استخدام مگھی نفر دھی        " 
 

مردان مسلح .  نھای ھست شیدور مچ پا ی در فکر بود کھ اسلحھ او در جلد چرمیلوس        
سالھا تحت حفاظت افراد مسلح قرار گرفتھ بود، ھرچند آنھا مجبور .  شدندی نمشیباعث ناراحت

 ی کھ پاندا می ناجوریشرتھای و تنی بھ تن کنند برخالف شلوار جیبودند کت و شلوار رسم
 ی برامی کھ او قبل گرفتن تصمقتی حقنی کرد، ای متشی وجود اسلحھ نبود کھ اذنیبرابنا. دیپوش

 اتی و جزئنشی در مورد اسلحھ و دو ھفتھ قرار داد او با والددیبھ تختخواب رفتن با او، با
 . کردی متشی داشت، اذی اطالع مگریکوچک د
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 استخدام ی تو رو استخدام کردن؟ بھ جانمیچرا والد. "  کھ دستش بود را انداختیکھنھ ا        
 . "نانمیمن قابل اطم. "  ناراحتش کردیحرف لوس"  تر؟ ننای قابل اطمیشخص

 
 . " کردنی فکر رو منیمطمئنم اون زمان اونھا ھم ھم. "  مغرورانھ زدی لبخندیافع        

 
 یکی لھی تو بھ وسدیشا. ستی کردن مھم ندای اونھا چطور تو رو پنکھیا: "  ادامھ دادیلوس        

پاندا ." ی شدی بھ اونھا معرفدهی مشنھادی کار پی ھا رو برایدان زندان کھ زنیاز اون برنامھ ھا
 . و آشفتھ بودجیسرش را کج کرد و حالت چھره اش گ

 
 "  برات افتاده؟یچھ اتفاق: " پاندا گفت        

 
 اری دستھی دمی شاای. "  شجاعت ادامھ دادن را داشتھ باشدیخشونت حرفش باعث شد لوس        

 یلوس"  کوچولو باھات بکنھ؟ ی شوخھی گرفتھ می مجرم ثبت کرده و تصمھیاسم تو رو بھ عنوان 
 یگری بعد از دیکی را تا ابد ادامھ دھد، زبانش را آزاد بگذارد تا شی خواست حرفھایدلش م
 را بدون توجھ بھ دی رسی کھ بھ مغزش مینی ھر توھد،یای برونی تند و زننده از آن بیاحرفھ

 .دی بگوکای جمھور آمرسی مقام رئی آن روریتاث
 

 ی روی خفھ ای نوشابھ با صدایقوط. "  گمیبھت م. ی راجع بھ من بدونی خوایتو م        " 
 . شددهی کنار در کوبی لق لقوزیم
 

برام مھم . ستینھ الزم ن. "  کردنی را تمری افعدی جدزی دوباره لبخند تمسخر آمیلوس        
 . "ستین
 

 زدمی مشکالت دست و پا میتو.  متولد و بزرگ شدمتیترویتو د.  و شش سالمھیمن س        " 
 نھی والتی خوب تو کشور آلمان بھم محول شد، بھ اتی مامورھی.  ارتش منو درست کردنکھیتا ا

 "— کنملی تحصیفرستاده شدم تا در رشتھ عدالت جنائ
 

 حرفش نیا." ی صحبت کنی حتی تونی می سخت تو بھ؟ی داری دانشگاھالتیتو تحص        " 
 نی فروشم بھ ای منحصر بھ فردم فخر نمتیفقط چون در مورد ترب. "  تر کردیاو را عصبان

 . " کھ نتونم حرف بزنمستی نیمعن
 

 "—من ھرگز فخر نفروختم        " 
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 کی از کارم استعفا دادم تا بھ شی سال پنیچند.  ملحق شدمتیتروی دسی پلیرویبھ ن        " 
 شرکتھا، اشخاص رانی مدتی امننی کھ متخصص تاموندمی بپکاگوی در شیشرکت خصوص

 ھا ی شده اند و لعنتدی کھ بھ مرگ تھدتی و کاله برداران وال استریمشھور، قھرمانان ورزش
 کھ ی کاریو محافظت از تو استخدام کردند چون تی منو برانتیوالد. بود ،سزاوارش ھم ھستند

سگ ھا رو دوست . ھرگز ازدواج نکردم و قصدش رو ھم ندارم.  ھستمی دم حرفھ ایانجام م
 ھاپ و اوپرا پی ھیًضمنا آھنگ ھا.  داشتھ باشمیکی تونم یدارم، اما انقدر در سفرم کھ نم

 ی بدونی و بخواشھی کھ بھ تو مربوط نمی اگھی دزیچ. یت گرفی خواستی میھرچ. دوست دارم
 "  مانده؟یباق
 

 " ؟ی کھ گفتھیادی زی اسم ھم جزو دروغ ھانی اد؟ی شکیپاتر        " 
 

 . " وجود ندارهیادی زیو دروغ ھا. نھ        " 
 

 " ؟ی بگی داری چلیدر مورد زندان ھانتسو        " 
 

. ً کامال مطمئن نبودیلوس. "  بودی کھ اون حرفم ساختگی دونیم.  استراحت بھم بدهھی        " 
 " ؟ی بودنت چی کارگر ساختمانیادعا" 
 

 . " کردمی کار می بھ عنوان کارگر ساختمانی مدتھی        " 
 

 . "اشتباه از من بود. ی مرد محترمھیپس تو         " 
 

 و رم،ی گیمن دستوراتم رو از اونھا م. خانواده ات منو استخدام کردن. " امدیپاندا کوتاه ن        
 ی بھ من گفتن خودم رو بھت معرفی زدن وقتی کھ امروز افتاد، حرف خوبیبا توجھ بھ اتفاق

 ."نکنم
 

 . " گر ھستندتی از حد حماشیاونھا ب        " 
 

 کی از یو بخش.  با بھت حملھ شدهنیچند. ی کردی مافتی درزی آمدی تھدیتو نامھ ھا        " 
 . " رسھی معقول بنظر ماطی احتتی رعای برازھای چنیا. ی سطح باال بودیعروس

 
 ! "ی بھ من شد تو بوددنی رسبی کھ باعث آسیتنھا کس        " 

 



 110 

 نسبت بھ احساس االنش داشتھ ی کرد کھ او حس بھتری می کاردی باد،یچیپاندا بھ خود پ        
 داشتم، ھرچقدر ھم کھ تو منو ی خودم نگھ مشی دستھام رو پدیبا. حق با تو ھست: " گفت. باشد

 کرد تا بھ حمالتش قی را تشوی کرده است لوسوانھی او را دنکھیدانستن ا. " ی کردی مونھید
 "  بود؟ی کدهی کودا ااچھیرفتن بھ در. "  دھدامھاد
 

 یخونھ اجاره ا.  دور نگھ دارمگرانی ددی تو رو از دنکھی ای جا بود برانیاونجا بھتر        " 
 ی کنی خواستن بھت زمان بدن تا اتفاقات رو تو ذھنت طبقھ بندیتک افتاده بود و خانواده ات م

 ."ی کھ اشتباه کردیو متوجھ بش
 

 رسوندن من ی راه برانی موتور مرگبار بھترھی نشوندن من پشتیاونوقت تو فکر کرد        " 
 "  کودا بود؟اچھیبھ در

 
 . " نکرده بودمیزی برنامھ رنیدر مورد ا        " 

 
 . " ی کرده بودیزی رو برنامھ رزی کردم تو ھمھ چیو من فکر م        " 

 
 ی صد در صد مطمئن باشی تونی عروس شدم، مھیخوب، دفعھ بعد کھ محافظ . آره        " 

 توانست بشنود، پس بھ ی نمنی از اشتری بیلوس. "  کنمی مینی بشیامکان فرار عروس رو پ
من اون . " بھ در برسد پاندا دوباره شروع بھ صحبت کردنکھیقبل از ا. فتادسمت در راه ا
 تو، بھ سمت دنیچند روز قبل از رس.  داشتیپوشش خوب.  تو آوستن گرفتمفر نھیموتور رو از 

 مشکوک ی کسنکھی تاب بخورم بدون ای محلی بارھای تونستم توی منی رفتم بنابرانتھیشھر و
 . رو تحت نظر داشتھ باشمزی داد تا دورادور ھمھ چی کار بھ من فرصت منیا. بشھ

 
 " ؟یو داشت        " 

 
.  باشھی تد کافی کھ براستی آنقدر خوب نی زنچی گفتند ھی کھ مدمی مردم شنشتریاز ب        " 

 دونستم کھ اونھا منو دوست یم. "  اخم کردیلوس. "  مونھی اونجا مثل خدا می جورھیاون 
 . "ندارن

 
نظرم .  کنمی مثل اونھا فکر نمگھیحداقل االن د.  کنم بخاطر شخص تو باشھیفکر نم        " 

 ."راجع بھت عوض شده
 

 پرحرف درست ی حرکت کرد، آقای بھ سمت در پشتنکھی بود، اما ھمدهی شنیبھ اندازه کاف        
 کردم حداکثر چند یم فکر ،ی فرار بزرگت رو شروع کردیوقت. " پشت سرش قرار گرفت
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 احساس ی فروپاشھی دادم، تو صی کنم تشخی کھ من فکر میطور. ساعت ادامھ داشتھ باشھ
 " ؟یداشت

 
 ی جواب دادن دلش میبھ جا. ختیکلمات انتخاب شده توسط پاندا اعصابش را بھم ر        

اما .  رفتوانی آشپزخانھ گذشت و بھ اانیاز م."  نبودی احساسی فروپاشھی. " خواست اوغ بزند
 . شدی خواست صحبت کند، پاندا دنبالش راه افتاده و خفھ نمیحاال کھ او نم

 
 اما االن مجبورم لباسھام ارم،ی رو بی ووی اس نی تونم با دوچرخھ برم و ماشیفردا م        " 

 خوام کار رو ی، نمصادقانھ بگم. ی بشدی ناپدگھی بار دکی نکن یرو خشک کنم، و تو ھم سع
 . "ی رو دوست نداشتی کھ موتور سواری نکن وانمود کنیو سع. سخت کنم

 
 تراس را ھل داد یدر نرده ا.  را اقرار کندیزی خواست چیالبتھ کھ دوست داشت، اما نم        

 . گذاشتاطیو قدم بھ ح
 

 شم ی خوشحال منی کنھ، بنابرای رو ترک نمرهی جزگھی تا چند ساعت دیمتاسفانھ، کشت        " 
 . "ی انجام بددی کھ بای دارییمطمئنم کارھا. یاگھ منو تنھا بذار

 
 ..." اون شب،یلوس. "  او رساند و راھش را سد کردیپاندا خودش را جلو        

 
 پشت شلوارش فرو کرد و درحال بیپاندا دستانش را درون ج.  شدرهی بھ شانھ او خیلوس        
 ھام ی از مشتریکی مثل اون شب با ی دم اتفاقیھرگز اجازه نم: "  او گفتینی حلقھ بیبررس

 ."فتھیب
 

 او گوش دھد پس از کنارش بھ سرعت یمانی خواست بھ اظھار ندامت و پشی نمیلوس        
 .عبور کرد

 
 ."من گند زدم. ی باشی عصبانیحق دار: " پاندا از پشتش گفت        

 
 کھ یو فکر نکن رابطھ ا. یدیمنو بھ گند کش. یتو گند نزد. " عقب برگشت بھ یلوس        

حرف مفت زن . "  باشمتونمی کھ بخوام می زن بالغم و با ھرکھیمن .  منو ناراحت کردهمیداشت
 . " شناسمی رو کھ باھاش بودم، نمی کسنھی کنھ ای متی کھ منو اذیزیچ. " بزرگ

 
 . "یبلند و واضح حرفت رو زد        " 
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 . "حاال منو تنھا بذار. خوبھ        " 
 

 . "باشھ        " 
 

 او را بشنود ی توانست عذرخواھی نمنی از اشتری بیلوس. ماندی کھ بود باقییاما ھمانجا        
 ی کنتی منو اذنکھی ایبھ جا: "  دراز کرد و گفتری انگشتش را بھ سمت اتاق نورگنیبنابرا

 ."ی کنجادی ایراتیی مراقبت از خونھ ات تغی برای کنیبھتره سع
 

 "  بشورم؟شھی شی خوایاز من م        " 
 

 بھشون ی تونیفکر کنم م. "  زدشخندین.  مھم نبودندشی ھا براشھیش.  نبودنیمنظورش ا        
 یھرکار.  ھنوز خونھ تو ھستنجای حال انیبا ا. ادی بنظر می روادهی زی کمھی اما ،ی کنکیشل

  کھیاما با ھر قدم. دی پلھ ھا رسی حرف بھ جلونیبا گفتن ا." ی انجام بددیھم کھ ھست خودت با
 . خانھ را ترک کندنی خواست ایدلش نم.  گرفتی میشتری داشت خشمش عمق بیبر م

 
 یقرانی صرف کند، قاجی رو بھ خلوانی بماند و صبحانھ اش را در انجای خواست ایدلش م        

اگر خانھ مال او بود .  نبودی خانھ انیپاندا سزاوار داشتن چن.  پنھان شودایمام دنکند و از ت
 .اما بھ او تعلق نداشت.  کردیعاشقانھ از آن مواظبت م

 
 ! "یستی خونھ ننی اقیتو ال. "  کوبان پلھ ھا را دوباره باال آمدیپا        

 
 "  کنھ؟ی می تو چھ فرقیبرا        " 

 
دھانش را ...  ممکن در ذھنش جرقھ زدری غی ادهی اھی ثانکیدر " —من.  کنھینم        " 

 " ؟یری منجای از ایک. " بازش کرد. بست
 

 . "فردا صبح. "  نگاھش کردیپاندا با بدگمان        
 

 " ؟ی گردی بر منجایزود بھ ا... و        " 
 

 ی تو چھ فرقیبرا.  سپتامبر برگردمدیشا.  رو شروع کردمدی شغل جدھی. ستمیمطمئن ن        " 
 "  کنھ؟یم
 

 .... رهی جزنیعاشق ا... خانھ بودنیعاشق ا.  بودلی و تحلھیذھنش درحال تجز        
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تمام ..." ی از خونھ استفاده کنی قصد نداری مدتیبرا... اگھ. " آب دھانش را قورت داد        

 . بشودشی موضوع براتیو متوجھ اھم را کنترل کند و نگذارد اشیتالشش را کرد تا صدا
 

 کارم ی برانجای انجام بدم و ادی دارم کھ بای کارھی. ممکنھ بخوام ازت اجاره اش کنم        " 
 . "مناسبھ

 
 " ؟ی داریچھ نوع کار        " 

 
 کھ با ھربار فکر کردن درمورد برگشتن بھ واشنگتن بھ او دست ی در مورد وحشتیلوس        

 ی واقعالتی تعطھی خوام یم. "  باال انداختیدر عوض شانھ ا.  نگفتیزی پاندا چ داد بھیم
 زی تمنھی ھزی تونیم. سمی بنودی پدرم بای ھم ھست کھ براییزھای چھی.  کنمیآشپز. داشتھ باشم

 ."یری ماه اجاره ام در نظر بگنی ات رو بھ حساب اولخونھ کردن
 

.  شدی نممی تسلی راحتنیبھ ا."  باشھی خوبدهی کنم ایفکر نم. " نگاھش کردیپاندا بھ سرد        
 جبرانش ی خوای فقط حرف بود؟ نمی چقدر گند زدنکھیپس تمام اون صحبت ھات در مورد ا" 
 "  درعوض جبران کارھات؟ی کارھی ؟یکن
 

 "  تونھ جبرانش کنھ؟یجبران؟ اجاره دادن خونھ بھ تو م        " 
 

 شد رهی بھ او خی طوالنیپاندا مدت" چرا کھ نھ؟ . "  کنھی از ذھنم پاکش نمیران آره ولجب        
 . کار را کردنیً متقابال ھمیو لوس

 
و . یمجان. ی ماه داشتھ باشکی ی رو برانجای ای تونیم.  خوبلھیخ: "باالخره پاندا گفت        

 . "شھی من فراموش می ھایتمام خرابکار
 

 . "معاملھ قبولھ. "  روش حساب نکنیلی با خودش فکر کرد، خیلوس        
 
 

 بھ سمت اسکلھ فرار کرد، آنجا یلوس.  عبور کرداطی مثل فشنگ از عرض حیخرگوش        
تنھا احساس نھفتھ .  کردزانی اسکلھ درون آب آوی را از روشی را در آورد و پاھاشیچکمھ ھا

 در یشتریبا توجھ بھ چشم انداز ماندن زمان ب. پشت بوسھ او در فرودگاه احساس گناه بود
 کھ بھ ی ازهی آزاد شده بود، قصد نداشت بخاطر انگگرانیاز دست انتظارات د  کھیی جارهیجز
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 چھ ًقاینبود دق مطمئن یلی توانست خودش باشد، ھرچند خیم.  کشانده بودش افسوس بخوردنجایا
 . استیشخص

 
 ناراحت بنظر ی پفدارش بھ شکل احمقانھ ای اسکلھ، دامن توری رودیبا تابش خورش        

 کھ او ی قاب در ورودشھیپاندا داشت ش.  گرمش شد و از پلھ ھا بھ سمت خانھ باال رفتد،یرس
 وارد شود، یی گرفت خانھ را دور بزند و از در جلومیتصم.  کردیشکستھ بود را عوض م

 انی را می قرمزشرتی لحظھ تکی نی حنی با پاندا صحبت کن، اما در ھمنبود  مجبورنیبنابرا
 .دیدرختان د

 
 امروز بھ تمام معنا کش آمده و بھ شدت نسبت بھ مورد یاعصابش بخاطر فشارھا        
تان  درخانیبھ م! " یتوب. "  درونش منفجر شدیزی قرار گرفتن حساس بود پس چیجاسوس

 از کنار بوتھ ی بھ سختی ادامھ داد، و لوسدنی بھ دویتوب! " نجایبا تو ام برگرد ا!  یتوب. " دیدو
 . داد و دنبالش رفتیتمشک جاخال

 
 گذاشت از دستش در ینم.  مھم نبودشی شناخت، اما برای را بھتر از او مری آن مسیتوب        

 کھ از پشت دی را شنی کسی صداد،ی پری از خزه میمی ضخری مسی از رویدرست وقت. برود
 شرتی بعد، از پشت تقھی دقکی.  شدی مکیپاندا داشت بھ سرعت نزد.  شدی مکشیسر نزد

 . "می دارنجای رو ای کنیبب: "گفت. فت را گردهیپسرک ترس
 

 . اش را فراموش کرده بودیگاردی بادی پاندا و مھارت ھا،یلوس        
 

 زد آن را تا شرتشی کھ پاندا بھ تیبا چنگ.  تقال ھم نکردی بود کھ حتدهی آنقدر ترسیتوب        
 اش کھ ی شلوارری قابل مالحظھ زی اش و پارگی استخوانی بغل پسرک باال آورد و دنده ھاریز

 از  الغرشی بودند و پاھاشی شلوار تا زانویلبھ ھا.  بود را معلوم کردرونیاز شلوار گشادش ب
 آمد، بھ ی قرار گرفتن بدش می از مورد جاسوسیھمانقدر کھ لوس.  زده بودرونی آن بنییپا

. "  پاندا را لمس کردی را تحمل کن، بازوی توانست ترس درون چشمان توبیھمان اندازه ھم نم
 . " دونم موضوع از چھ قرارهیمن م

 
 . " رسھی بچھ خطرناک بنظر منیا. ی دونی کھ میمطمئن        " 

 
 . "ستمیمن خطرناک ن -من- من. "  حرف پاندا نشدری زدهی متوجھ تمسخر خوابیتوب        

 
 . " خونھ اتھداریمادربزرگش سرا. ھی توبنیا: "  گفتیلوس        
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 " نطور؟یپس ا        " 
 

 . " نکردمیمن کار! بذار برم. "  زدادی فریتوب        
 

 تو ست،ی درست ننیا:"  گفتیرد لوس او شل کشرتی کھ پاندا مشتش را از تینیدرح        
 . "ی کھ دست بردارخوامی و من می کنی منو می جاسوسی روزه کھ دارنیچند

 
من ھرگز . "  اش را بدست آوردی غرور و کج خلقی پاندا، توبیبھ دور از دستھا        
 . "ی کنی نمفیمادربزرگم منو فرستاد تا مطمئن بشم خونھ رو کث.  رو نکردمی کسیجاسوس

 
 "  شم؟ی پسر بچھ ده سالھ کنترل مھی لھی بوسیعنی        " 

 
 ! "دوازده        " 

 
:  گفتیلوس.  کردی در مورد بچھ ھا اطالعات داشت، پاندا درکشان نمیآن طور کھ لوس        

 . "ی کندای پرکردن وقتت پی کار بھتر براھی دیبا" 
 

.  نکردمیمن جاسوس. "  شدرهی خیًپسرک چانھ اش را جلو داد و متقابال در چشمان لوس        
 . "یی دروغگوھیتو 
 

 . "بذار بره. االی. "  بھ پاندا نگاه کردیافع        
 
 

 فصل نھم        
 
 

 بود و یار بچھ ناسازگیتوب" بذارم بره؟ . "  باال انداختی لوسی را براشی ابروکیپاندا         
 را ی تا توبردی خودش را بگی توانست جلوی نمنحالیبا ا.  شدن متنفر بودی ھم از جاسوسیلوس

 .دوست نداشتھ باشد
. "  برهی کھ بذارنھی ای بکنی تونی کھ می کارھا برام کرده، تنھا کاریلیخ: "  گفتیلوس        

 خورد و بھ شدت زی کاج لی برگھای لحظھ روکی فرار عقب عقب رفت، ی در تالش برایتوب
 اش را ی شد کھ پاندا کمر شلوار بگدنی بلند شد و آماده دوشی پاھایبھ زحمت رو.  افتادنیزم

 . "صحبتمون ھنوز تموم نشده. دست نگھ دار بچھ. " گرفت
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 . "یبذار برم، عوض        " 
 

 "  چھ خبره؟نجایا! یھ        " 
 

.  شدی مکی بزرگ در دستش نزدیتزای پکی کھ با ندیبب گنده را کی تا مادی چرخیلوس        
.  برگشتن و صحبت با پاندا دعوت کرده بودی فراموش کرده بود کھ او را برای بھ کلیلوس

 . سمت آمده بودنی و بھ ادهی درختان آنھا را دانیًاحتماال از م
 

. "  بھ پاندا لبخند زددشی سفیدالل امالک با دندانھا"  بچھ ھا؟ ن،ی داری مشکلنجایا        " 
 ."ی باشی از خونھ ات راضدوارمیام. نمی بی مرهیخوشحالم دوباره تو رو تو جز

 
 . تکان دادشی برای ادبانھ سریپاندا ب        

 
 ؟ی دردسر افتادی تو؟یچھ خبره، توب. "  گنده با دست آزادش بھ پسرک اشاره کردکیما        

 . " کنم من بتونم کمکدیشا.  دوست منھیتوب
 

 ھیاون .  کردمی مشوی من جاسوسگھیاون م. "  کردی حوالھ لوسی ای نگاه عصبانیتوب        
 ."دروغگوئھ بزرگھ

 
 . " چھ طرز حرف زدنھنیا.  پسریبھتره ساکت باش. "  گنده اخم کردکیما        

 
 زدند ی او را پسر صدا منکھی بود، از ای او طرف توبنکھی ایسوا.  ناراحت شدیلوس        

 لقب صرف نظر نی مھم نبود کھ اشی براای دانست ی گنده نمکی مادیشا.  آمدیًاصال خوشش نم
اگر برادرش .  رفتی بکار مزی اھانت آمی تبار بھ نوعییکای آمری ھاییقای آفریاز سن، برا

 ی مادی درس بزرگ ھی ی نژادتی گنده در مورد حساسکیدو رو اطراف بود، ما نیآندرو ا
 .گرفت

 
 کی ماگی کرد بھ سمت بشی پاندا رھانکھیھم.  نگذاشتی توبی رویریاما اھانت او تاث        

 ." گمیراست م.  نکردمی کارچیمن ھ. " ھجوم برد
 

 حلقھ ی توبی را بھ دست چپش داد و دست راستش را دور شانھ ھاتزای گنده جعبھ پکیما        
 ؟یدر موردش مطمئن: " دی پرسکیما.  ابھت خودش را بھ او منتقل کند خواستی مدیکرد، شا
 ." رسھی ناراحت بنظر میلی خیخانم افع
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 .دیپاندا خرناس کش        
 

 ادی کند او را بی می کرد معلوم بود کھ ھنوز سعی نگاه می گنده بھ لوسکی کھ مایطور        
 . انداختنیی نگاھش را پایلوس. اوردیب
 

 . " نکردمیمن کار:"  دوباره گفتیتوب        
 

 شتری خواد بیدلم نم. "  شدهھی تنبی بھ اندازه کافی گرفت کھ توبمی خودش تصمشی پیلوس        
 . " گمی بھ مادربزرگت منمتیاگھ دوباره بب. ی منو بکنی جاسوسنیاز ا

 
 بھش یزی چی تونی پس نمست،یمادر بزرگم االن خونھ ن. "  اش را جمع کردافھی قیتوب        

 ."یبگ
 

 یم. "  گنده را برھم بزندکی مایی توانست خوشروی بچھ باھوش شرور ھم نمکی یحت        
 . "ی بدھکاری بھ خانم افعی عذرخواھھی کنم تو ی فکر م؟ی کنم، توبی فکر می من چیدون

 
. "  زدی شانھ توبی گنده آھستھ روکی نبود، اما مای اجباری طرفدار عذرخواھیلوس        

 "  در خونھ تون؟ادی بشونی تا ای صبر کنی خوای مدی شاای ؟ی گفتن بھ خانم نداری برایزیچ
 

 . " خوامیمعذرت م: "  آھستھ گفتیی نگاه کرد و با صداشیپسرک بھ پاھا        
 

حاال بھتره . " لبش زده حرف را از اعماق قنی ای گنده سر تکان داد، انگار کھ توبکیما        
 ی براتون دردسر درست نمنی از اشتری بگھیاون د. رسونمی رو بھ خونھ میحاال من توب. شد

 . و سرش را تکان داددی کشنی زمی را روشی پایتوب"  ؟یکنھ، مگھ نھ توب
 

 را در دست داشت و آن را تزای گنده ھنوز جعبھ پکیما. "  بشھینجوری کردم ایفکر نم        " 
 و در امی تونم دوباره بیم. نی لذت ببرنی از خوردن انیشما دوتا بر. " بھ سمت پاندا دراز کرد

 . " باھات صحبت کنمقیمورد قا
 

 " ق؟یقا: " پاندا گفت        
 

ً تابستون نگھش داشتھ و عمال ازش ھی فقط یصاحب قبل. ی فوتستی بی موتورقی قاھی        " 
 . "ی عالقھ داردنشی بھ من گفت کھ تو بھ خریخانم افع. استفاده نکرده
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 . " اومدهشی سوء تفاھم پی خانم افعیبرا. "  انداختی نگاھیپاندا بھ لوس        
 

 تر ضی لبخندش عرد،یای بر بیی ھاتی موقعنی دانست کھ چطور از پس چنی گنده مکیما        
 نیھروقت آماده بود. نی اما شما کھ کارت منو داردند،ی رسی مطمئن بنظر میلی خشونیا. " شد

. ی توبایب. نی لذت ببرتزایحاال ھردوتاتون از پ.  خوبھیلی خدی خرھی قیاون قا. دیبھ من زنگ بزن
 . خالف جھت خانھ با خود بردیریاو پسرک را در مس" 
 

 کھ من یتو بھ اون گفتھ بود. "  نگاه کردی شدند، پاندا بھ لوسدیپد آنھا از نظر نانکھیھم        
 "  بخرم؟قی قاھی خوام یم
 

 "  دونستم؟ی مدیمن از کجا با. ی بخرقی قاھی یممکن بود بخوا        "
 

 تا جعبھ را بھ ستادی لحظھ اکیپاندا سرش را تکان داد و بھ سمت خانھ براه افتاد فقط         
 " ده؟ی می خوبی انقدر بوتزای پنیچرا ا. "  کندکیدماغش نزد

 
 .دیای بھ سمت خانھ بیی و پاندا را تنھا گذاشت تا بھ تنھادی سرعت بخششی بھ قدمھایلوس        

 
 

ً بایساعت تقر. دی را شنشی صدادیای برونی درختان بانی از می توبنکھیقبل از ا"  یبر        "
 اتفاق نی ایًمعموال وقت.  شام درست کندی توبیفتھ بود برا رادشی او گری بار دکیھفت بود و 

 کی آشپزخانھ درحال خوردن زی را نشستھ پشت می رفت و توبی افتاد، او داخل خانھ میم
 نکھیقبل از ا" سم"  سفرش بھ کالب نی در آخررای کھ مای غالتیجعبھ ھا. افتی یغالت م کاسھ

 . بوددهی برود، خری شود کھ نتواند بھ خشکضیآنقدر مر
 

 دن،ی کشگاری جز سبھ—یھرکار— انجام بدهی کارھی بھ خودش گفت بلند شو و یبر        
 کھ او و ی زمانشی پی سالھای و فکر کردن بھ تابستان ھارای عسل مای شدن بھ کندوھارهیخ

فکار اما ا.  بودنددنی درحال دومنگتونی کلبھ و خانھ رمنی مدام بیاستار مثل موجودات وحش
 .ازدواج شکست خورده اش؟ نھ.  انتخاب کندنشانی کھ از بداشت نی درخشانادیز
 

 تواند بھ یچطور م...  باال بردن اعتماد بھ نفسشیبرا. ً اش؟ قطعا نھی خالیحساب بانک        
  ندارد؟ی فکر کند کھ وجود خارجیزیچ
 

 خانھ دومش بودند، اما در طول سھ ھفتھ ی زمانرا،ی عسل مای خانھ بھ عالوه کندوھانیا        
 وانی بدود، در ای توانست بھ سمت خانھ تابستانی کاش میا.  شدندلی بھ زندان تبدشی براریاخ
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 پلھ ی و دوستانشان کھ روشی کھ برادرھای تاب بخورد و درحالرشی پلکی با موزجیرو بھ خل
 گوش زی بوتید، بھ آھنگ بک استر کنی روند را تماشا می منیی باال و پاجی بھ خلیمنتھ یھا

 گری دی تابستانش بود، ھرچند در طول روز وقتنی آخریبای زی از آن پسرھایکی دیوید. دھد
 . بودیریگی بودند او درحال کار کردن و ماھیپسرھا مشغول باز

 
 رهی بھ زنبورھا خی آمد، بررونی درختان بانی از مگری نفر دکی بھ ھمراه ی توبیوقت        

 . آتش زدیگری دگاریبود و س
 

.  نگاه کردزدی قدم می کھ کنار توبی اافھی چشمانش کرد و بھ مرد خوش قھیدستش را سا        
 ی از آن مردان جذابیکی.  فراخی انھی پھن و سییاو از ھمھ نظر بزرگ بود، بلند قد با شانھ ھا

 —یاز آن نوع مردان.  بودستادهی اتی جمعنی بیکھ زمان خاکسپار
 

 . جلو رفتیبلند شد و قدم        
 

. "  گذشتھدمتی کھ دی بارنی از آخریلی خ،ی برنجاست،ی ای کنی ببیھ: " گفتکیما        
.  نداشتشی برای ای معنچی ھکی مایکیزی فراتییتغ. دی از سرش پری سالگزدهیاحساسات س

: "  گفتیبا لحن خشک.  بودش از او متنفر بوددهی بار دنی کھ آخری بھ ھمان شدتیحاال بر
 . "امی مگھی دقھی دقھیمن . نھ خوی برو تو،یتوب
 

 کھ بھت ییزایتو چ. صبر کن: "  گفتختی ری او را بھم می کھ موھاینی در حکیما        
 بھ ی تونی نمگھید.  حساسنًعاتای طبی تابستونیمسافرھا. ی توبگھ،ی مونھ دی مادتیگفتم رو 

 . "یرفتنت بھ اونجا ادامھ بد
 

 . " نکردمیمن کار بد        " 
 

 زود اون در مورد ای رید. "  را گرفتندشانی دوباره حالت قبلختھی بھم ریموھا        
 ی کھ اون برای چکی تونیتو نم... ی دونیو ھمونطور کھ م.  فھمھیمادربزرگت م
 . " خونھی صحبت کنم تو برو تویبرحاال تا من با . ی رو نقد کندهیمادربزرگت م

 
 با شوھر سابقش اسکات در ی مودکیما.  دستانش را بھ حالت مشت جمع کردیبر        

 یغاتی تبلی نصف تابلوھانکھیقبل از ا. ندشی خواست دوباره ببی کھ ھرگز نمیارتباط بود، کس
 کند و قصد داشت ی می زندگنجای ھنوز اکی دانست کھ مای صورت او را نشان دھند، مرهیجز

 . بودنجایاما او حاال ا. نشود ھرگز با او روبرو
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 جلو آمد و دستش انھی بزرگ و خوشامد گوی با لبخندکیما.  پاکوبان وارد کلبھ شدیتوب        
 . دست دادن دراز کردیرا برا

 
 خودش نگھ شی را پشی دستھایبر. " شھی تر از ھمبایز. ی بر،ی رسی بنظر میعال        " 

 " ؟ی خوای میچ. " داشت
 

.  لبش نگھ داشتی اش را روی اما لبخند ساختگفتدی اجازه داد دست دراز شده اش بکیما        
 . " خواستم سالم کنمی فقط میچیھ" 
 

 نامنظم بود کھ یی بد و دندانھای راسو مانند، پوستی بچھ بد بو، چاق با چشمانکیاو         
اما .  تابستان باز کندی کرم راھش را بھ گروه بچھ ھاکی کرد مثل یالش م تدانھیھرسال ناام

  پر سر و صدایلی خکیما.  بودند استار بودرفتھی کھ آنھا در جمع خودشان پذینی نشرهیتنھا جز
 خرخر مانندش و ی خنده ھاش،یلباسھا— در مورد او ناجور بودزیھمھ چ.  نچسب بودو

 . بوددیوی کرد دی کھ او را تحمل میتنھا کس.  مزه اشی بیجوکھا
 

 بچھ دلم نی ایبرا: "  گفتھ بوددیوی کرد دنی توھکی از برادرانش بھ مایکی نکھیبعد از ا        
 ." عالمھ مشکل دارهھیاون .  ھستنی ھردو الکلنشیوالد.  سوزهیم
 

 یی جوراھی چون خودت ھم یدیتو بھ اون چسب. میھمھ مشکل دار: " استار گفتھ بود        
از ھمان اول .  آوردی را بخاطر نمیزی چنی چنی بود؟ برینجوریا. " ی شی گرفتھ نملیتحو

 یبا فقر در گر.  گذار بودری و تاثمای خوش سبنده،یاو فر.  آنھا را مجذوب خودش کرددیوید
 ،ی سالگستیدر ب.  شده بودرفتھی پذگانیشی کامل در دانشگاه مھی شده بود، با بورسگ بزرانایندیا

 کدام از آنھا بھ چی آمد ھی نمادشیھرچند .  باتجربھ تر بوددیوی دی برادر او ولنیھم سن بزرگتر
از .  پوست جالب استاهی پسر سکی با ی کردند دوستیزبان آورده باشند، اما ھمھ آنھا فکر م

 .دی خواھد رسیی باالی بھ جاھادیوی ھمھ آنھا باور داشتند کھ در،گیطرف د
 

 . "ی ترکش کندیبا. کشنتی ھا می زھرمارنیا. "  دستش اشاره کردگاری بھ سکیما        
 

 کج و کولھ، پوست جوش دار ی آن دندانھادیشا.  نچسب بودیاو ھنوز ھم بھ شکل متفاوت        
 مقبول بودن تالش ی برای رفتھ بودند، اما او ھنوز بھ سختنی از بشیو اضافھ وزنش مدت ھا پ

 پرخرج کوتاه شده و با ی اش بصورتی دوران نوجوانفی بلوند نامرتب و کثیموھا.  کردیم
 بد یشرتی شامل شلوارک و تمتشی ارزان قی تابستانیلباسھا.  مھار شده بودندییبایز محصوالت

 شده بودند نیگزی پرادا جای با لوگوی بلوز مارک پولو و کمربندد،ی سفیفرم با شلوار پارچھ ا
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 کردند، ھرچند بھ اندازه دستبند ی جلوه مانھی خودنمااری بسرهیفرح جز می زندگی برایکھ ھمگ
 . نبودندرادی اش قابل این و انگشتر دانشگاھی سنگیطال

 
 ی چی زدی کھ بھ توبییاون حرفھا. "  بوددهی انگشتش رسکی بھ نزدی برگاریآتش س        

 " بود؟
 

 . " بھ مشکل خورده بودی بغلھی با ھمسایتوب        " 
 

 . نگفتیزی را تکان و چگارشیبا انگشت شستش س        
 

 دی بھ صاحب جدی رسھ کسیبنظر م. "  را در آوردبشی درون جی سکھ ھای صداکیما        
 ھنوز مراقب رای کنھ مای اون فکر منی رو خبر نداده، بنابرارای درگذشت مانگتونیمیخانھ ر

 نیتا حاال در مورد ا.  دادی کارو انجام منی ای شد توبضی مررای مایالبتھ وقت. خونھ اشھ
 ." گرفتمی دونستم، وگرنھ جلوشو مینم یزیموضوع چ

 
 بچھ کی.  آن فشار دادیآن را انداخت وبا نوک صندلش رو.  انگشتش را سوزاندگاریس        

 او ی شدن ھادی بھ ناپددیبا. آدم بزرگسال را انجام دھدکی کرد کار ی میدوازده سالھ داشت سع
 . دادی نشان میشتریتوجھ ب

 
. "  کنمیمن باھاش صحبت م."  بدھدیتی کفای تا بھ او احساس بگری موضوع دکی        

 .برگشت تا درون خانھ برود
 

 اون وقتھا نھینگو کھ ھنوز ک. می ما اون موقع بچھ بود،یبر: "  از پشت سر او گفتکیما        
 . "یرو دار

 
 .ستادی نایبر        

 
 " د؟ینامھ من بھ دستت رس.  کنمی کردم عذر خواھیسع: "  گفتکیما        

 
.  اش کار کرده بودیی توانانی ای روًقایده سال دق.  گرفتن خشمش وارد بوددهی در نادیبر        

ز مواجھھ با ده سال ا.  استیالی کاله بردار سرکی داند اسکات یده سال وانمود کرده بود کھ نم
 . کھ ازدواجش شکست خورده اجتناب کردقتی حقنیا

 
 . جاچیھ.  او را بھ کجا رسانده بودنکارشی کھ انیو بب        
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 ھنوز ھم مثل ھمون ک؟ی ما،ی کنی مردم رو میھنوز ھم جاسوس. " بھ سرعت برگشت        

 " ؟ی ھستی کھ بودیرکاھیموش آب ز
 

. "  دھدی موضوع تمام حق را بھ او منیانگار کھ ا. "  شدمروزیمن بھ تو پ: "  گفتکیما        
 . "خانم مسن

 
 . را کف دستانش فرو کردشیناخنھا.  سال بزرگتر بودکی ھمش یبر        

 
 بدست ی راه برانیبھتر. یدی رو باھم ددیوی کھ من و دی و بھ مادرم گفتیپس تو رفت        " 
  ". دخترھیآوردن 

 
 . " دارمی شانسھی من د،ی کردم اگھ شما دوتا از ھم جدا بشیفکر م        " 

 
 . "امتیھرگز تا ق        " 

 
  وسط داستاندنی دوتا از کجا پرنیا        

 
 

 ینم. یمن ھفده سالھ بودم، بر. "  فروکردشیبھای دستانش را در جکی ماگر،ی بار دکی        
 تونم انجام بدم ی کھ االن می کھ کردم اشتباه بود و تنھا کاریکار. تونم گذشتھ رو عوض کنم

 و دهی ساحل دی شنھای در آن شب آنھا را روکی شک نداشتند کھ مادیویاو و د. " ابراز تاسفھ
 . را کرده بودشانیسوسجا
 

 بھ خانھ عمھ وحشتناکش ی مادر او رفتھ و بعد از ظھر ھمان روز برشی پکیروز بعد ما        
 . شده بوددی تبعکیربکا در باتل کر

 
 افتی دررای از مای کھ نامھ اشی بازنگشت، نھ تا قبل از سھ ھفتھ پرهی ھرگز بھ جزیبر        

 . نوه اش را بھ او واگذار کرده بودیکرد کھ بعد از مرگش سرپرست
 

 . " کمک کنمیر بھ تو و توببذا. "  آوردرونی بشیبھای دستانش را از جکیما        
 

. دی را مالشی با شستش دستبند طالکیما. " ما رو تنھا بذار.  ندارماجیمن بھ کمکت احت        " 
 . " کنمی بچھ مواظبت منیمن از ا" 
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 . " خوبھتی وجھ اجتماعی برامیتی ی از بچھ ھایمطمئنم وانمود کردن بھ نگھدار        " 

 
 ی دونستم کھ بھ من خوشامد نمیم. "  نشان ندادی از شرمساری نشانھ انی کوچکترکیما        

 . "میای باھم کنار بمی بتوندی اما فکر کردم شا،یگ
 

 . "یاشتباه فکر کرد        " 
 

 و دی رنگ سفی ھرز و خانھ کوچک با پوستھ ھای پر از علفھااطی بھ اطراف حکیما        
 ی درختان را تکان داد ولی برگھای تند باد ناگھانکیوزش .  شدرهی آن خفیسقف نازک وضع

 . " گران او را خراب نکردیمدل مو
 

 بھ ی منظره اچی ھنجایا. رهی گی دستت رو نمیادی ززی چی رو بفروشنجای ایاگھ بخوا        
 . " دارهری بھ تعمازی گذره و کلبھ نی از کنارش نمی ساحلچیھ.  ندارهاچھیدر
 

 نبودند کھ او بھ آنھا فکر نکرده دی کدامشان موضوع جدچی گفت ھکی کھ ماییزھایچ        
 .او در عشق و داشتن ملک بدشانس بود. باشد

 
طبق .  را مصادره کرده بودلی ھلدی او و اسکات در بلومفی دالرونیلیبانک خانھ پنج م        

گذاشتھ و ھنوز ھم فروش  دهی بھ مزاونیلی و سھ دھم مکی متی اطالعش، بانک آن را با قنیآخر
 .نرفتھ بود

 
 تقال ی جوان گوجھ فرنگی کھ بوتھ ھایی رفت، جارای بھ سمت باغچھ رھا شده ماکیما        

 رو ی تنھا آرامش،ی ببررهی رو از جزیاگھ توب. "  رشد کنندی ھرزی علفھاانی کردند تا از میم
 . "یریگیکھ داره ازش م

 
 کی زد انگار کھ ی حرفھا را طورنیا"  مونم؟ ی منجای من ای کنیًتو کھ واقعا فکر نم        " 

 . نداشتی انتخابچی ھتی در واقعکھی است، درحالشی روشی پگری انتخاب دنیدوج
 

 ی می کرد، ھنوز سعی در باغچھ حرکت مگزاگی کھ داشت بصورت زینی درحکیما        
 ." نشدبتی نصیادی ززی از طالقت چدمیشن. "  بنظر برسدگناهیکرد ب

 
.  نکرده بودافتی از طرف خانواده اش ھم دری کمکچی ھیحت.  بودامدهی نرشی گزی چچیھ        

 توانست از آنھا ی اگر نداشتند ھم نمی خودشان را داشتند، و حتی مشکالت مالشیبرادرھا
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 آنان در باره اسکات خودش را بھ ی کھ در مقابل اخطارھایدرخواست پول کند، نھ از وقت
 سال بعد از مرگ کیکھ ...  اش بھ او ھشدار داده بودندھیآنھا در مورد ارث. ود زده بدنینشن

 .مادرش ھمھ اش برباد رفت
 

 داشت ی خودش نگھ مکی نزدیلی رو خی توبرایما. ی خونھ دارھی نجایتو ا: "  گفتکیما        
 راتیی مدت تغنی ای وصلھ و تونجای ھاش بھ اشھیه، اما ر نداریادی اون دوستان زنیبنابرا

 . "ی بموننجای خواد کھ تو ای ھم مدیوی کنم دیفکر م.  رخ دادهشی زندگی تویادیز
 

 ھمھ سال صحبت کردن او در مورد نی بعد از گذشت ای و حتستدی توانست ھمانجا باینم        
 و او را تنھا در دی چرخشی پاشنھ ھایرو. "  برنگردنجای بھ اگھیھرگز د. "  را بشنوددیوید
 . گذاشتی برجااطیح
 

.  خوردی غالت میگری کوچک تاشو در آشپزخانھ نشستھ بود و کاسھ دزی سر میتوب        
.  از چوب بلوط ساختھ شده بودندی ھا ھمگنتی کابی کلبھ وکانتر رویآشپزخانھ بھ ھمراه باق

 پنجره انیاز م.  بودندرای عسل مایکی سرامیوعھ کوزه ھا مجمی قفسھ بدون در حاونیچند
 است انگار کھ ارزش ملک اطی حی کھ مشغول بررسدی را دکی ما،یشوئ  ظرفنکی سیباال

 .باالخره راه افتاد و رفت.  زندی منیرا تخم
 

 . نوشتھ بودشی نامھ براکی دیوید        
 

 خوام باعث ینم.  تمام شدهزی ما ھمھ چنیاما ب. ی عاشقت خواھم موند، برشھیمن ھم        "
 .... تو و خانواده ات بشمنیبوجود اومدن مشکل ب

 
 نی کھ بھتررایدختر ما.  با استار بودی اش صحبت تلفنیتنھا دلخوش.  شده بودرانیو        

 پس از آن تابستان دیوی دنکھی است، ادیوی دانست او چقدر عاشق دی بود کھ میدوست و تنھا کس
 . ارزشمند شده بودشی چقدر براکینترما

 
 مدرسھ را ترک کرد دیوی را حاملھ شد، و ددیوی استار بچھ د،یشش ھفتھ بعد از رفتن بر        

 . کدام از آنھا دوباره صحبت نکردچی با ھگری ھرگز دیبر. تا با او ازدواج کند
 

 زی میکاسھ را رو. دیورت کش تھ آن را ھری شماندهی کاسھ غالت را بلند کرد و باقیتوب        
 . "ی بندم بھش دروغ گفتیشرط م. یمادربزرگ بھ من گفتھ بود تو ثروتمند. " گذاشت

 
 . "ستمیاالن ن. ثرتمند بودم. "  شدرهی خرونی از پنجره بھ بیبر        
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 " چرا؟        " 

 
 . " کنھتی کردم تا ازم حماھی مرد تکھی باشم بھ ی بھ خودم متکنکھی ایچون بھ جا        " 

 
 از او شتری تا بگری دلی دلھی تھمت بودند، شیحرفھا. " ی نداری پولچی دونستم کھ ھیم        " 

 .متنفر شود
 

 " ؟ی برنجای از ای خوای میک: "  گفتی ھم نگرانش بود، توبیلی او خنکھینھ ا        
 

.  داشتشی برای کرد جوابی آرزو می و برد،ی پرسی سوال را منی نبود کھ ای بارنیاول        
 چی ھنکھی بدون اینطوری ھمی تونیتو نم. "  را بھ عقب ھل دادشی صندلیتوب. "  دونمینم" 

 . "ی دور و اطراف بپلکنی ای انجام بدیکار
 

 ،یزی چھی.  داردی داشت تا بھ او نشان دھند کھ برنامھ اازی نیحق با او بود، و بر        
 .یزیھرچ

 
 . " رو بفروشمرای مای خوام عسل ھایم. قصدشم ندارم. " نگاھش را از پنجره گرفت        

 
 

 شی ھایدرعوض کتان.  بھ پاندا ملحق شودمانھی خوردن شام صمی نداشت براالی خیلوس        
 حلزون را کی احساس نکھی بخاطر اشتری متنفر بود، اما بدنیاز دو.  رفترونی و بدیرا پوش

 . نامطلوب دور کندی روزھانی کند تا حواسش را از ای داشت کاراجیراحت بود، و احتداشت نا
 

 متروکھ ی از کنار مزرعھ انکھی تا ادیچی گوس، بھ بزرگراه پجیاز جاده کوچک خل        
 .گذشت

 
 را از یگری دونده دیصدا.  جلب شدی رنگ کوچکیپشت آن نظرش بھ سمت کلبھ آب        

 کی کھ دونده بھ او نزدینیدرح.  استی و الزم نبود برگردد تا بفھمد کھ او چھ کسدیپشت سر شن
 . "یستی خانواده من نری حقوق بگگھید: "  گفتی شد لوسیتر م

 
 . "ترک عادت موجب مرضھ        " 

 
 . "ً رو دوست ندارم، مخصوصا اگر بخواد در کنار تو باشھدنی ھم دوینطوریھم        " 
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 رد شدن ی تا جا برامی برشی شونھ بھ شونھ پدیبا. کھی باریلی خی جاده لعنتنیا. خشن        " 

 . " باشھنیماش
 

و .  پس برو اونطرفتری دورتر بشنولی ماکی رو از نی ماشھی اومدن ی صدای تونیم        " 
 ." خواستم تنھا باشمی دوم چون میمن دارم م

 
. " ردیپاندا سرعتش را کم کرد تا پشت او قرار بگ. " ستمی ننجایپس وانمود کن من ا        " 

 " ؟ی دار،ی برگردنتھی بھ وی ندارمیًواقعا تصم
 

 " ؟ی بدونی خوای منویفقط ھم        " 
 

 . " بندم کھ نظرت عوض شدهی شرط می بگیسر ھرچ        " 
 

 . "ی کنی اشتباه میدار        " 
 

 . " بار وجود دارهنی اولھی شھیھم        " 
 

 از عرض جاده گذشت، دور زد و بھ سمت خانھ حرکت یلوس. " ی بازنده اھیتو مثل         " 
 .کرد

 
 .پاندا دنبالش نرفت        

 
 رکاب رهی جزی بلندنی تری دوچرخھ را برداشت و بھ سمت جنوبد،ی بھ خانھ رسیوقت        

 یوقت.  را تماشا کنداچھی آسمان دری بر باالدی نشست تا غروب خورشی تپھ شنیزد، باال
 ی تقلبزی تا بھ تا کھ دور می از شش صندلیکی یباالخره بھ خانھ بازگشت، پاندا را نشستھ رو

 نھ تنھا بخاطر رنگ سبز زی از میلوس.  کرددای شده بودند پدهی آشپزخانھ چدرون ییایکتوریو
— شده بودنیگزی جایی لولھ مقواکیبا  از آنھا یکی – بزرگش ی ھاھی و زشتش، پاختی ریب

 . خانھ پر از جنبجوش است متنفر بودکی نماد یزی منی چننکھیبلکھ بخاطر ا
 

با وارد .  تکھ کوچک از آن کم شده بودکی پاندا باز بود، فقط ی جلوتزایھرچند جعبھ پ        
 ی روز،ی میال بازانی آویفانی نگاھش را باال آورد، نور زرد رنگ حباب طرح تیشدن لوس

 یی دوستانھ، انگار کھ آنھا فقط آشناری غی بھ صورتیلوس.  انداختھ بودھیپوست سبزه اش سا
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 رو نجای اتاق خواب تو مستقر شده بودم، و چون تو فردا ایمن از قبل تو: "  دارند گفتمدور باھ
 . " شب جام رو عوض نکنمھی واسھ دمی محی ترج،ی کنیترک م

 
 . "او اتاق منھ. "  دادھی تکیپاندا آرنجش را پشت صندل        

 
 پناھگاه امن کی شد، کھ احساس ی آن اتاق تنھا اتاق خواب طبقھ اول محسوب منیھمچن        

 رو گھی دی از تختھایکی شم یخوشحال م: " او گفت.  کردی القا میدر مقابل پاندا را بھ لوس
 . "برات آماده کنم

 
 " و اگھ مخالف باشم؟"         

 
 من فی کثی مالفھ ھای روی تونی کنم و تو میدر اون صورت من جام رو عوض م        " 

 . "یبخواب
 

 . "اجازه بده در موردش فکر کنم. "  دادی لوسلی تحوزی تمسخر آمیلبخند        
 

 فکرات رو عتری شم اگھ سریسپاسگزار م. "  جواب دادیً کامال رسمی با حالتیلوس        
 ی بھ شانھ باال انداختنزشیلبخند تمسخر آم."  خوام بخوابمی داشتم و می ایروز طوالن. یبکن
 . " کنمیو تختخوابم رو خودم آماده م. ستیبرام مھم ن.  بخوابیھرجا دوست دار. "  کردرییتغ
 

 زیھمھ چ. دست از سر خونھ بردارد. گھی دزی چھی. " بھ سمت در رفت، سپس مکث کرد        
 .مینی بیحاال م. "  مونھی میھمونطور کھ بوده باق

 
 از رفتن بھ تختخواب و خاموش یلیخ.  او شودی کار نکرد کھ باعث ناراحتچیپاندا ھ        

مسواکم رو : "  در گفتانیپاندا از م. دی در زدن شنیکردن چراغ اتاق نگذشتھ بود کھ صدا
 . "فراموش کردم

 
 آمد، مسواک را از قفسھ داروھا برداشت، قفل در اتاق خواب را باز رونی از تخت بیلوس        

 . ھل دادرونی در مسواک را بیکرد و از ال
 

 ی چاقوکی با خودش فکر کرد بھ ی قفل شد، لوستیآنطور کھ آرواره پاندا از عصبان        
 . زدخی ی بھ سردیی حرف را با صدانیا"  ؟یتو در رو قفل کرد. "  کندی مدای پازیضامن دار ن

 
 . "عادتھ: "  جواب دادی بھ سختیلوس        
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 " ؟یتو در رو قفل کرد        " 

 
 بچھ کی شود مثل ی کرد کھ خانھ در شب چقدر شبح زده می موضوع اشاره منیاگر بھ ا        
 . باال انداختی پس فقط شانھ اد،ی رسیبنظر م

 
کوچولو، . "  باال آمدزیرآمی تحقی شدند، و گوشھ لبش با لبخندکی بھم نزدشیپاندا ابروھا        

اما چرا خودم رو بھ .  نگھدارهرونی تونھ منو بی نمی قفلچی اتاق، ھی توامیاگھ من بخوام ب
 . "ی ھم خوب نبودیلیدردسر بندازم؟ بھ ھرحال تو خ

 
 .دیب صورت او بھم کوی نفسش را حبس کرد و در را جلویلوس        

 
 

 نی قصد داشت اگریچند بار د.  بھ خودشدیشا.  مشت بکوبدزی خواست بھ چیپاندا دلش م        
 . او را بھ مرز جنون رسانده بودی اما خوب، لوساورد؟ی بی لوسیموضوع را بھ رو

 
 وانھی آنقدر دیاگھ لوس.  حرفھا بودنی زن ناجور سزوار اھیفقط : پاندا با خودش فکرکرد        

 .دمی پری بھش نمنطوریم نکرده بود، ا
 

 سی پلکی کھ بھ عنوان ی ای را در طول صدھا پرونده خشونت خانگیحاتی توجنیاو چن        
 کارشان حی در توجی زن سعکی ضرب و شتم ی برای افراد عوضی بود، کھ بعضدهیداشت شن

 کھ کرده بود او را ی کاریبرا کلمات نی داشت کھ استفاده از اقتی حقنیا.  کلمات داشتندنیبا ھم
 . کردی ھا نمی عوضنبھتر از آ

 
اما .  باشنی بھتری کھ در اون خوبیتو کار.  بھ حرکت درآوردشیانگشتانش را در موھا        

 بزرگ یدگیچی پکی بھ یگری بعد از دیکی کی جورای در رابطھ با لوسزیاز ھمان اول ھرچ
 زودتر بھ خانواده دی او را در آن کوچھ سوار موتورش کرد، بانکھیبھ محض ا. منجر شده بود

 ری نخورد بھ غی دردچی کھ اجرا کرد تا او را بترساند بھ ھییھایتمام باز. گرداندش یاش باز م
 گر،ی پشت اشتباه دیاشتباھ.  احمق بزرگ را بدھدکی احساس ی بھ او در مقابل لوسنکھیاز ا

 . ھم امشب بودنشی شدند و آخر اشتباه بزرگکیھر کدام منجر بھ 
 

 سخت بود کھ خودش را از او دور نگھ شی برای در منطقھ کودا بودند بھ اندازه کافیوقت        
 کھی را درحالیادی زیاو ساعتھا.  اش درھم شکستیُدارد، اما آن شب آخر در متل خوددار
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 یری پذبی احساس آسی ھروقت لوسیادی زی بود گذرانده بود، روزھادهی بھ پشتش چسبیلوس
 . کردی درون پاندا بھ پا می طوفان،ی قھوه ای آن چشمان سبز با رگھ ھای کرد تماشایم
 

 ی عذرخواھدهیفا. فتدی بنیی پاشیمشتش را باال برد تا دوباره در بزند، سپس گذاشت بازو        
 . دوباره او بوددنی خواست دی االن می کھ لوسیزی چنیچھ بود؟ آخر

 
 رفت کھ ی خانھ ای اش رد شد و از پلھ ھا بھ سمت طبقھ باالی کھنگیازھال با بو        

 ی بھ اندازه کافشیسرنوشت در طول زندگ. ردی را بگدنشی خری خودش براینتوانستھ بود جلو
 نداشت، اجی احتیشتری بزیبھ چ. احساسات افتضاح بھ او داده بود کھ با آنھا دست و پنجھ نرم کند

 . متحدهاالتی ای جمھور لعنتسی نھ با دختر رئًامخصوص
 

 . برداردرهی جزنی دست از سر ای توانست با سرعت کافینم        
 

 کھ ی اتاق خوابش و رفتن بھ تراسی کشوئی رفتن از درھارونی صبح روز بعد با بیلوس        
دوچرخھ اش را بھ سمت شھر راند و .  گرفتدهی نادی شد، پاندا را بھ کلی می منتھاطیبھ پشت ح

بھ .  کلوچھ خوردکی شده بود قھوه و نی قورباغھ ھا تزئی کافھ کھ با نقاشرونی بزی میآنجا رو
 ی کس توجھچی ھش،ی دختر نوجوان بھ تاتو و موھای جستجوگر تعدادی نگاه ھای از بعضریغ

 . دلچسب بودشی براکی جورای لوستیاحساس پشت سر گذاشتن شخص. بھ او نشان نداد
 

 یمی قدیعاشق کناره ھا.  رکاب زدرهیبعد از تمام کردن صبحانھ، بھ سمت شمال جز        
لولھ کش ھا و .  افراد مشھور و ثروتمند آنجا نبودی برای ای بازنی زمچیھ.  بودرهیجز

 کھ یی رفتند و خانواده ھای می کھ بھ مدارس دولتییبچھ ھا.  آمدندی منجایفروشندگان کفش بھ ا
 اش نشده بودند، ی و مت وارد زندگیاگر نل. زدندی دادند و قدم می را ھل مزادشانکالسکھ نو

 . خواستی بود کھ میالتی تعطنی ترییای رونجای مثل اییجا
 

.  آب بودندی رورونی آن بی ھا ھمگقرانی بود، اما قاگری دو ھفتھ دًبای تقریچھارم جوال        
 نیبھتر:  گفتی کھ مدی رسسی دست نوغی با تبلی مزرعھ عبور کرد، سپس بھ کلبھ اکی انیاز م
 .رهی جزی دوددی سفیماھ

 
 مرداب ھم سمت کی قرار گرفتھ بود، ی سمت چپ لوسی کوچک داخلاچھی درکی        

رفتھ رفتھ درختان پھن .  در پشت صحنھ گسترده بودگانیشی بزرگ ماچھیراستش با منظره در
 شدن جاده درخت ھا کی جلوتر با باری را بھ درختان کاج دادند و کمشانیبرگ کنار جاده جا

 . شدانی نمارهی جزین خالی شده و زمدی ناپدیھمگ
 



 130 

 یان زمستخبندانی کھ ماه ھا قبل توسط ی منظره صخره اانی از مییایساختمان فانوس در        
 ری مسی دوچرخھ اش را رھا کرد و باقیلوس.  زده بودرونی شده بودند، بیقلی صاف ساچھیدر

 ی نارنجی بھ گلھایدگی کھ در کنار در مشغول رسییای نگھبان فانوس دریبرا. را ادامھ داد
 کرده یشروی آب پانی بارانداز مکیپشت ساختمان فانوس، .  شده بود سر تکان دادتھرنگ کاش

 را در زمان وقوع طوفان تصور کرد با نجایَ آرام بود، اما با خودش ااچھیامروز در. بود
 . کنندی کھ بھ صخره ھا برخورد میموجھا

 
. ندی گرم شده بودند بنشی تختھ سنگھا کھ از آفتاب صبح گاھانی کرد تا مدای را پییجا        

مشتاقانھ .  گذاشتی می برجاییھا آب لکھ ی کرد روی حرکت می کھ بھ سمت خشکیقیقا
 باشد چون اگر ھنوز در خانھ باشد، مجبور بود از آنجا برود و قی بود پاندا در آن قادواریام
 کھ شب گذشتھ بھ او گفتھ بود یکلمات زشت.  را ترک کندنجای خواست ای نمشھیھم  ازشتریب

 . کردی میًدا عمدا بدجنس نبودند، اما پانرحمیمردم ھرگز با او ب.  سوزاندیھنوز او را م
 

 کھ بھ او زده را باور یی حرفھای حتای کند ی مھم نبود چرا پاندا بھ او پرخاش مشیبرا        
.  کھ باھم داشتند را نابود کرده بودی ماجراجوی برای لوسیکلمات او ھرگونھ دلتنگ.  نھایدارد 

 . بودی اتفاق خوبنیو دست آخر، ا
 

 منظم ی خودش برنامھ ای کھ بھ سمت دوچرخھ اش بازگشت، مصمم بود تا برایزمان        
بعد .  اختصاص دادرهی جزگری کشف نقاط دای اچھی صبح خنک را بھ رفتن بھ درنیا.  کندمیتنظ

 . کردی کھ بھ پدرش قول داده بود را شروع میاز ظھر، نوشتن فصل
 

 ی بھ ھمان خانھ آبی شد، نگاھش اتفاقکی گوس نزدجی بھ جاده خلدنیچی بھ محل پیوقت        
 دور او را بھ ی در فاصلھ ارهی موج دار جزیخط ساحل.  بودشدهی ھم دروزی افتاد کھ دیروشن

کھ — کردند باشدی می و مادربزرگش زندگی کھ توبیی جادی بانجای خواند، اما ایسمت خود م
 . دور نبودنگتونیمی از خانھ ریلی خی کردی پرواز مکالغ اگر مثل

 
 سمت خم شده کی خطرناک بھ ی اھی قرار داشت کھ با زاوی طرف صندوق پستکیدر         

 . دکھ فروش محصوالت مزرعھ بصورت رھا شده و متروک قرار داشتگریبود و سمت د
 

 فروش محصوالت ی برای خوبی دور بود، اما جالی مانیھرچند خانھ از شھر چند        
 ختم رهی ساحل جزنی بزرگتر،ی بود کھ بھ ساحل جنوبی ای جاده اصلکینزد بود چون یتابستان

 . بھ آنجا رفتھ بوددی غروب خورشدنی دی براروزی کھ او عصر دی شد، ھمان ساحلیم
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 نوشتھ بود شی بود و روزانی شکستھ بصورت کج آویری رنگ و رو رفتھ از زنجییتابلو        
 . فروشیعسل چرخ و فلک، برا

 
 .  کردتی کلبھ ھداری دوچرخھ را بھ سمت مسیبا تکان        

 
 فصل ده        

 
 .دی پری عسل کناری و از مقابل کندودی کشغی جیبر        

 
 دنی را خم و شروع بھ لرزشیشانھ ھا. " ایاوه خدا... ایاوه، خدا... ایاوه، خدا: " نالھ کرد        

 کیآن . اوه، نھ.  کھ انتظار داشت نبودیی از آشغالھای بود ھجمدهی کھ او تھ کندو دیتوده ا. کرد
درست   دفاع دور آنی کھ زنبورھا برای سمغ چسبناکانی موش مرده، کھ در مکی. موش بود

 .کرده بودند، سنگ شده بود
 

 مخصوص پرورش دھندگان زنبور را تکان داد، می چرم ضخیچندشش شد، دستکش ھا        
 شکر بھ ظی ونزل محلول غلی آقا،ی توبیبنابر گفتھ ھا.  کردینی نش عقباطیو بھ سمت ح

 . داشتنددی جدی بھ جعبھ ھاازیزنبورھا داده بود، اما حاال کندوھا ن
 

  کند؟دای آنھا چھ پیانتظار داشت در باق.  بود کھ باز کردیی کندونی سومنیا        
 

 مادرش ی از زنبورھاشھیاو ھم.  دادی کار را درست انجام منی اگر استار بود ادیشا        
ھرسال بھ .  مثل استار نبود، و از ھمان اول زنبورھا مجذوبش کرده بودندیاما بر. متنفر بود

 کھ ی ای و برترزدی کھ درھوا موج میعاشق خطر.  کردی در مراقبت از کندوھا کمک مرایما
 بینظم و ترت.  از برادرانش قادر بھ انجامشان نبودند، بودکی چی کھ ھی در کارھارتبخاطر م

.  ملکھ را دوست داشتکی کھ بر اجتماعشان حاکم بود و وجود ی سفت و سختنی و قوانیکلون
 متفاوت با مادر اری آرام و محترم بود بسی را دوست داشت، او آدمرایاگرچھ در کل بودن با ما

 .فتھی مزاج و خودشنی آتشی فرد،یبر
 
 در مورد پرورش زنبور را کھ یبی جی ماند و مجموعھ کتابھای مداری بی شبھا برشتریب        

 او رایاما نھ آن کتابھا و نھ کمک کردن کل تابستان بھ ما.  کردی بھ او داده بود، مطالعھ مرایما
 یا بھ کالسھشی چند سال پیاو حت.  آماده نکرده بودندینی سنگتی مسئولنی چنرشی پذیرا برا

 نی بنابراندازدی راه باطی عسل در حیپرورش زنبور رفتھ بود، اما اسکات نگذاشت تا کندو
 کندو بلکھ پانزده کندو کی بود، تا از نھ نجایو حاال ا.  استفاده نکرده بودشیھرگز از دانستھ ھا

 . محافظت کندتی جمعادی جونده، انگل ھا و ازدواناتیدر مقابل ح
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 با کاله و محافظ رایژاکت ما. دی خراشگرشی دی پایا پنجھ کفش کتان را بشیقوزک پا        

 او ی و الغری بھ بلندی شخصی از حملھ زنبورھا و لباس کارش برایری جلوگیصورت برا
 روشن زنبورھا را یلباسھا. دی رنگ خودش را پوشی شلوار خاکنی نشده بود، بنابرایطراح

 راسو ای مھاجم مثل راکون واناتی حادی آنھا را بھ رهی تیھمانطور کھ لباسھا ، داردیآرام نگھ م
 شلوارش را درون جورابش فرو کند کھ باعث یمتاسفانھ، فراموش کرده بود انتھا.  اندازدیم
 . شدشی قوزک پاکی نزدیی خوردن جاشین
 

 اما او تنفر مادرش از د،یشی برداشتن موش مرده اندی برای کردن توببیبھ امکان ترغ        
 مواظبش شتری گرفت بمی تصم،ی جاسوسی و ماجراروزیبعد از د. زنبورھا را بھ ارث برده بود

 رنگ شده ی دختر نوجوان با موھاکی دی کھ دیزیتنھا چ.  نبودشیدای کجا پچی ھیباشد، اما توب
 شلوارک ،یده مشک تاپ دوبنکیاو .  آمدی نامرتب بود کھ بھ سمت خانھ می ھاتیالیو ھا اهیس

 ی حدود چھار پنج فوت کوتاه تر بود، با چھره ایقدش از بر.  بوددهی زشت پوشییو چکمھ ھا
 بای نبود ممکن بود زظشی غلشی ترسناک و آرایاگر بخاطر موھا. ی قلوه ایی و لبھازنقشیر

 مطمئن بود کھ ھرگز ی ھرچند برد،ی رسی آشنا بنظر می اش بھ شکل مبھمھره چنیھمچن. باشد
 .با او مالقات نکرده است

 
 اش، ینی حلقھ بای کرد، نھ بخاطر تاتو شانشیظاھر دختر پر. نقاب کالھش را باال فرستاد        

 بودن را دوست یاحساس نامرئ.  را برھم نزده بودششی آساروزی تا دچکسی ھنکھیبلکھ بخاطر ا
 . شکل ادامھ دھدنی خواست بھ ھمیداشت و م

 
 . "دیستی نیًاحتماال شما مادربزرگ توب: " دختر گفت        

 
 را کنار شی دستکش ھایبر. دی رسیبرخالف ظاھر گمراه کننده اش، ترسناک بنظر نم        

 با دست بدون رایًقبال ھا ما.  داشت پرت کردی دود کھ زنبورھا را دور نگھ مدیدستگاه تول
مادربزرگ . "  را نداشتی کارنی انجام چنی آمادگی کرد، اما بریدستکش با کندوھا کار م

 . " فوت کردهی ماه ملی اوایتوب
 

 ی دختری برابی عجی دست دادن دراز کرد، کاری دستش را برایلوس." ًواقعا؟ جالبھ        "
 !؟یافع. "  ھستمیمن افع. " جوان

 
ً کھ قبال با آنھا رفت و آمد یدر اجتماع افراد.  داشتیبی دست داد، اما احساس عجیبر        

. " ی شناختی می کھ بھ سختی با زنی بود، حتی اخالقیداشت، بغل کردن ھنگام معارفھ الزام
 . " وستیبر
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 " ست؟ی اطراف ننی ایًاتفاقا توب. یاز مالقاتت خوشبختم، بر        " 

 
.  بھ او دست دادیتی کفای احساس بگری دکباری شناخت؟ ی را از کجا می دختر توبنیا        

! " یتوب. "  دھدی انجام می چکارای رود ی کجا مستی چشمش نی جلوی توبی دانست وقتینم
 .امدی نی پاسخچیھ
 

 حرف را زد کھ باعث شد نی ایزن با چنان لطف. "  درخت ھا باشھنی بدیًاحتماال با        " 
 " ن؟ی ھستیشما مادر توب. " ستی متوجھ شود کھ او نوجوان نیباالخره بر

 
 باعث شده بود برادرانش بھ او لقب جسد بدھند، نی داشت و ھمی ادهی پوست رنگ پریبر        

اما ظاھرش صادق .  زندی مھی فکر کرد زن دارد بھ او کنا،یبا توجھ بھ رنگ پوست نژاد توب
 . " ھستممشیق... من. نھ. " دی رسیبنظر م

 
 .دهی دییً احساس را داد کھ واقعا او را جانی ایو بھ بر ارهی در نگاه خیزیچ. " درستھ        " 

 
 خواست کھ او ی ادبانھ است، اما می کھ لحنش بدانستی میبر"  تونم کمکتون کنم؟ یم        " 

 .آنجا را ترک کند تا بتواند بھ زنبورھا برسد
 

 . داشتگاری سدنی بھ کشازیًفورا ن        
 

 ." رو اجاره کردمنگتونیمیمن خانھ ر. می ھستھیما ھمسا: " زن گفت        
 

 شی جاسوسی باشد کھ توبی توانست ھمان زنی منی را؟ ای را؟ خانھ برنگتونیمیخانھ ر        
 نجای بھ اشی دو ھفتھ پیکی...  مننگتون؟یمیخونھ ر. "  کرد؟ خودش را بھ ندانستن زدیرا م

 . "اومدم
 

 ریاو و استار در آن مس."  بھ اون سمت ھستری مسھی. اون طرف جنگل قرار داره        " 
 .ھزاران بار باھم مسابقھ داده بودند

 
 ."نی دیشما زنبور پرورش م. "  شدرهیزن بھ کندوھا خ        

 
.  کندوھا رو زنده نگھ دارمکنمی میمن فقط دارم سع.  دادی پرورش میمادر بزرگ توب        " 

" 
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 " ن؟ی داریدای مورد تجربھ زنی ایتو        " 

 
بھ . " دی داد متعلق بھ خودش است خندصی تشخی زنگ دار کھ بھ سختیی با صدایبر        

خوشبخنانھ ھمشون .  گذشتھیلی نوجون بودم با زنبورھا کار کردم، از اون زمان خیوقت. یسخت
 اشون ھیروی شدن بادی زی سردش جلوی رو حفظ کردن و بھار با ھواتشونیسالم ھستن، جمع

 ." خوب باشھدی نکنم، حالشون بایرابکاراگھ خ. رو گرفتھ
 

 ." جالبھیلیخ. "  قرار گرفتھ بودریزن صادقانھ تحت تاث        
 

 بھ ھی اثاثیی جابجای برارم؟ی رو قرض بگی توبی مدتی اگھ فردا برانی شیناراحت م        " 
 . "ادی کار خوشش بنی کنم ممکنھ از ای و فکر مادی مدنمی وقتھا بھ دیاون بعض.  دارمازیکمک ن

 
 اون باعث دردسر دوارمیام... من . "  کردی را مشی رفت، جاسوسی نمدنشی بھ دیتوب        

 . "نشده باشھ
 

 " ؟ی فرشتھ مثل توبھی        " 
 

 . را از تعجب باال بردی بری نھفتھ در کالمش ابرویشوخ        
 

 . "ھمش مال خودت. " دی خنده خودش را شنی صداگر،ی بار دکی        
 

 شد ی کھ بھ جنگل ختم میری کرده بود بھ سمت مسی معرفیزن کھ خودش را افع        
 خونھ یمن فردا بعد از ظھر تو! یتوب: "  زدادی دستانش را دور دھانش قرار داد و فرد،یچرخ

 . "دنمی بھ دای بیاری پول دربی کمھی یخوایاگھ م.  دارمازیبھ کمکت ن
 

 توجھش یلوس.  زن را ناراحت کرده باشدنی ادی رسی درکار نبود، و بنظر نمی جوابچیھ        
 در یچی عالقھ داشتم، اما ھی بھ زنبور دارشھیمن ھم. "  عسل برگرداندیرا بھ سمت کندوھا

 اوقات موقع کار تماشات ی گاھی اگھ بخوام اجازه بدادی بھ نظر میگستاخ.  دونمیموردشون نم
 " کنم؟

 
 ی با سر و شکلش متفاوت بود کھ باعث شد براری برد و رفتارش بسی کھ بکار میکلمات        

اگھ . " افتی ادبانھ سرتکان دادن ی علت خودش را درحال بنی بھ ھمدیشا. خودش را عقب بکشد
 . "یدوست داشتھ باش



 135 

 
 . کھ آمده بود رفتیلبخند برگشت و از راھبا. " نمتیبی می بھ زودھ،یعال        " 

 
.  کھ ناگھان در ذھنش جرقھ زد متوقف شدی سپس از فکرد،ی بھ سمت کندوھا چرخیبر        

 "ھ؟ی چکینظرت در مورد ما: " بلند صدا زد
 

 مردد بود، سپس بھ یبر" چطور؟ . ستی من نی ھای جزء عالقمندک؟یما. " ستادیزن ا        
 ،یاگر بھ پرورش زنبور عالقھ دار. "  کندوھا اشاره کرد و ادامھ دادفی رد کندو درنیآخر

 کھ یتا حاال در مورد موم. ی ھست کھ ممکنھ بھش عالقھ داشتھ باشیعی طبری غزی چھی نجایا
 " ؟یدی شنیزی کنن چی مدیلزنبورھا تو

 
 "  ھست؟یچ. نھ        " 

 
 کندوشون ی بستن و محکم کردن درزھای و چسبناک رو برانی ماده سنگنیزنبورھا ا        " 
 اونھا رو ی از پرورش دھنده ھا حتیبعض— دارهییای ضد باکترتیموم خاص.  کننیاستفاده م

 ماده بھ نی زنبورھا از انیھمچن. "  کرد استادانھ صحبت کندیسع. "  دارنی فروش برمیبرا
 کنن ی کنھ استفاده می کھ بھ کندو حملھ میم پوشاندن ھر مھاجی برای بھداشتاده میعنوان نوع
 . " بندازی نگاھھی ایب.  کننیری جلوگی بھ کلونھای باکترتیتا از سرا

 
او در مقابل آن توده .  رودی کھ بھ مسلخ میزن بھ سمت کندو گام برداشت، مثل بره ا        

 . "چھ بزرگھ. "  شدرهی متوقف و بھ آن خھیکر
 

 ی را کھ کمی خاک اندازیبر.  و بھ نگاه کردنش ادامھ داددیاما زن خودش را کنار نکش        
 جوب ی توشی و بندازی برش دارنی با ای تونی میاگھ بخوا. " دیآن طرفتر انداختھ بود قاپ

 .زن از پشت شانھ اش او را برانداز کرد..." آب
 

بھ . "  ھوشمندانھ و آموزنده اش را ادامھ دھدی تالشش را کرد تا گفتگونی بھتریبر        
 " ست؟یجالب ن.  کردهییای موش رو مومی گفت ماده صمغشھی مینوع

 
 . "یزنی گولم میدار        " 

 
از ... اما. مجبورم.  تونم خودم انجامش بدمیم ---من. " او کم آوردرهی نگاه خری زیبر        

 . " آماده استی ھر کمکی برا کھی رسی بنظر میموش متنفرم، و تو آدم
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 " من انجامش بدم؟. " چشمان زن برق زدند        
 

 . سر تکان دادیبر        
 

 . موش برد، آن را برداشت و درون جوب انداختریخاک انداز را ز. "  خوباریبس        " 
 

 اگر با یحت— گذشتی در حق او انجام داده بود می لطفنی چنی کھ شخصی از زمانیلیخ        
 کھ انقدر تحت ی بارنی آخرتوانستی نمیو بر— کرده باشدبی کار ترغنی او را بھ ایزرنگ

 .اوردی قرار گرفتھ بود را بخاطر بریتاث
 

***         
 

 ھم دیشا.  در آن کلبھ توقف کندی و مادربزرگش باعث شد تا لوسی در مورد توبیکنجکاو        
 پاندا ھنوز ی ووی اس نی برگشت ماشی کرد چون اگر وقتی می کش ساده فقط داشت وقتیلیخ

 ی عصبنکھیھنوز با ا.  را جمع و آنجا را ترک کندلشی خانھ پارک باشد، مجبور بود وسایجلو
 . تفاوت باشدی بی توبمیتوانست نسبت بھ ق یبود، نم

 
 در یمی قدیظرافت. ود بییبای زن زی الغر بود ولی بھ طور شکننده انکھی با وجود ایبر        

 توانست او را در لباس ی میلوس. شکل تراش صورت و رنگ شفاف چھره اش وجود داشت
 ی کھ باالی قرمزی قھوه ای آمده با موھارونی بلند بی تورقھی کھ از ی با گردنایکتوریدوران و

 . تصور کندده،سرش جمع ش
 

اما نقش .  کشدی از مشکالت را بھ دوش مینی زن بار سنگنی کھ اگفتی بھ او میزیچ        
  مورد چھ بود؟نی در ایتوب
 

 ی را بھ خانھ اش دعوت می توبزهی انگنی تحت ادی موضوع بھ او مربوط نبود، و نبانیا        
. ردی خودش را بگی نتوانست جلودی در مورد مرگ مادربزرگش شننکھیکرد، اما بھ محض ا

درست ھمانطور کھ خودش را بعد از فرار بسمت . دند نقطھ ضعفش بوری پذبی آسیبچھ ھا
 .پرتاب کرده بود دی کھ دی مردنیاول
 

 ی جلوی رونی و بھ سمت جاده ماشدیچی جاده را ھم پچی پنینفسش را نگھ داشت، آخر        
 .دیخانھ چرخ

 
 .ندی مجبور نبود دوباره او را ببگریھرگز د.  پاندا رفتھ بودنیماش        
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 دی اندشی منی بھ ای داد، با نگرانی مھی پشت خانھ تکواری کھ دوچرخھ را بھ دنطوریھم        

.  بوده باشدی فرارش از مراسم عروسھی توجی برای ادهیچیکھ رابطھ داشتن با پاندا راه پ
 . کنددای مثل تد پی ازدواج با مردی خودش برایقی اثبات ناالی برای بھترلینتوانست دل

 
 موضوع علت رفتار نیا.  کننده بودشانی موضوع ھم آرامش دھنده و ھم پرنیفکر بھ ا        

 تشی شخصی روی مثبتری تاثی داد، اما بھ سختی محی را توضتشیًکامال متفاوت او با شخص
 .گذاشتھ بود

 
 دای ببندد، بعد از پشھی ھمی را براشی فصل کوتاه و دردناک زندگنی گرفت پرونده امیتصم        

 گذشتھ، برنامھ خی تاریتزای پی مملو از کپن ھایری خانھ مدفون در سبد شکستھ حصدیکردن کل
 شی مصرف شده و دفترچھ اطالعات تلفن ده سال پی ھای ھا، باطری حرکت کشتیمی قدیھا

 . خانھ شدارد وره،یجز
 

غالت  کاسھ کی و درحال خوردن زی را نشستھ پشت میبھ سمت آشپزخانھ رفت و توب        
 . کرددایپ
 

 شستھ شده بود ی بھ تازگیقھوه ساز آلمان. "  رو خونھ خودت بدوننجایا. "  غر زدیلوس        
 . شدی نمدهی از پاندا آنجا دی نشانچی ھنیبھ جز ا.  باشدی کار توبدی حدس زد بایو لوس

 
 ؟ی کنیچھ قدر بھم پرداخت م. "  اش را بھ او انداختیشگی ھمزی نگاه خصومت آمیتوب        

" 
 

 "  چقدره؟متتیق        " 
 

 ."ادهیز. "  از غالت در دھانش گذاشتگری قاشق پر دکی یتوب        
 

 کھ باھاش یدیحاال ھم اون کل.  کنمی بھت پرداخت می دی کھ انجام مینسبت بھ کار        " 
 . "ادی رو رد کن بیوارد خونھ شد

 
 . " ندارمدی بھ کلازی وارد شدن نیمن برا. "  بھ خود گرفتی حالت پھلوان پنبھ ایتوب        

 
 بھ سمتش رفت و دستش را یلوس. " ی کنی استفاده متیتو از قدرت جاسوس. درستھ        " 

 .دراز کرد
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 ی کھ او سعندی ببتوانستی می زده بود را خاراند، لوسشی کھ پشھ نیی جاشی بازویتوب        

 شلوارکش بی را ندھد، اما باالخره دست در جدی کھ آنقدر شجاعت دارد کھ کلردی بگمیدارد تصم
. "  قاشقش را اطراف کاسھ غالت چرخاندنانھی داد، خشمگی را بھ لوسدی کلنکھیبعد از ا. کرد 

 " ؟یستی نی در مورد مادربزرگم از دستم عصبانراچ
 

 "ستم؟ی نی عصبانی دونیاز کجا م        " 
 

 ."یای نمیبھ نظر عصبان        " 
 

 ." بلد باشننکاروی ادی بایالی سریقاتلھا.  پنھان کردن احساساتم واردمیمن تو        " 
 

 " ؟ی ھستیالی قاتل سرھیتو         " 
 

.  قتل رو امروز انجام بدمنی اولدیشا.  کنمیاما دارم در مورد شروعش فکر م. ھنوز نھ        " 
" 
 

 ظاھر شدنش یاما بھ سرعت جلو.  شکل گرفتی گوشھ لب توبیاولش بھ زحمت لبخند        
 . "ستی ننطوری اما ای بامزه ای کنیتو فکر م. " را گرفت

 
.  داشتھ باشدیری خواھد درگی نمنجاستی ای با خودش گفت تا وقتیلوس. " ستیمھم ن        " 

 و خودشان ندیای دانند چطور از پس مشکالتشان بر بی رفتار کند کھ نمی خواست مثل کسانینم
 . نسبت بھ خودشان داشتھ باشندی کنند تا بتوانند احساس بھتری مری درگگرانیرا با مشکالت د

 
اون .  مونھی من مشی کھ پدرم برگرده خونھ پیاون تا وقت: "  اعتنا گفتی بی با لحنیتوب        

 رو باالش ی مخابراتی دکلھازاتی ھستن کھ تجھیاونھا کسان. ھی مخابراتی کارگر دکل ھاھی
 . "استی شغل دننی شغل خطرناک ترنیا.  کننینصب م

 
 . دھدصشی توانست تشخی مدی دی ممیتی بچھ ھی ی وقتیلوس— گفتیاو داشت دروغ م        

 
 .دی از آن را سر کشیمی و نختی خودش ری براری آب از شیمقدار        

 
 کرد، با خودش فکر کرد ی می خالی ظرف شوئنکی آب را در سماندهی کھ باقنطوریھم        

 مورد خوب ھم بود نیکارش در ا.  بودی مثل توبیی چقدر عاشق کارکردن با بچھ ھانی از اشیپ
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 ی بچھ می کماما بھ عنوان مسئول پرونده، فقط بھ تعداد.  کردنیو ترک کردن آن قلبش را غمگ
 کھ یزیچ.  پارلمان بھ ھزاران کودک کمک کرده بودی کند، او بھ عنوان سخنگومکتوانست ک

 . کردی در ذھنش مرور مشھی شود ھممی خواست تسلی میوقت
 

 نفر ھی ی وقتنی برادر و سھ تا خواھر دارم، بنابراھیمن . ی ھست، توبی مسئلھ اھی نجایا        " 
اما .  باشھ، انتخاب با توئھی شکلنی روابط ما دوتا ای خوایاگھ م.  فھممی گھ می رو نمقتیحق

 ی میتوب. "  تونم کمکت کنمی من نمی بھ کمک داشتھ باشازیً معناست کھ اگھ واقعا ننیبھ ا
. "  ساکتش کردیلوس.  کس نداردچی بھ کمک ھیازی کھ ندیخواست دھانش را باز کند تا بگو

چون .  تونم از تو کمک بخوامی بھ کمک داشتھ باشم ھرگز نمازیگھ ن کھ من اھی معننیبھ ا... و
 "  داره؟یری چھ تاثیمتوجھ. ستی ما ننی بی اعتمادچیھ
 

 "  ده؟ی متی اھمیک        " 
 

 یزی پاندا چای.  نبودی ظرفشوئنکی در سیفی ظرف کثچیھ. " ی دی نمتیًظاھرا تو اھم        " 
 . کانتر برداشتی از ظرف روی موزیلوس.  برود ھمھ را شستھ بودنکھی قبل از ااینخورده بود 

 
 چھار یوقت. ًپدرم واقعا کارگر برج بود:"  از پشت سر او گفتیفی ضعی با صدایتوب        

 یلوس. " قتھی حقنی داد کھ سقوط کرد، و ای رو نجات مگھی نفر دکیداشت جون . ُسالم بود مرد
 ی نمیمن حت.  کھ گفتم متاسفمیدر مورد دروغ. " ماندی او باقًموز را پوست کند، عمدا پشت بھ

 . " بودهی پدرم کنمدو
 

 " ؟یمادر تو چ: "  گفتیتو ب        
 

 موزش تمرکز کرد و ی رویلوس. "  نبودیمادر خوب. ُ چھارده سالھ بودم مردیوقت        " 
 ."قبول دارم، ھرچند، پس من خوش شانس تر بودم: "  گفتیتوب. ھمچنان بھ او نگاه نکرد

 
 . " اومدن من فرار کردای بعد از بھ دنیمادرم کم        " 

 
 . " بوده باشھی رسھ مادر تو ھم مادر خوبیبنظر نم        " 

 
 . " خوب بودیلیمادر بزرگم خ        " 

 
 گذاشت و باالخره بھ سمت او ی موز را کناریلوس. " و تو دلت براش تنگ شده        " 

 ییاشکھا.  جمع شده بود را تماشا کردی را کھ در آن چشمان درشت قھوه ایی و اشکھاد،یچرخ
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 با یلوس. " می کھ انجام بدمی عالمھ کار دارھیما . "  شاھدشان باشدیکھ دوست نداشت لوس
 بھ او ی توب،یچند ساعت بعد." میبھتره بھ کارھا برس. "  رفتری اتاق نورگت بھ سمیسرزندگ

 ی بھ انتھارونی ترک خورده را بی زده و پرده ھادی بی شکستھ، کوسن ھاھیکمک کرد تا اثاث
 خانھ نی ای پاندا برادیشا.  کند کھ آنھا را با خود ببرددای را پی کسی رو ببرند تا لوسنیجاده ماش

 توانست از یوع را دوست نداشت م موضنی بود و اگر او ایقائل نبود، اما لوس ی احترامچیھ
 . کندتی شکایدستش قانون

 
 کھ داشت جبران کند کھ ی را با عزم راسخی قوی کرد عدم وجود عضالتی سعیتوب        

 با بچھ ھا عادت نکرده کی ھرگز بھ کارکردن از نزدیلوس.  را بلرزاندیباعث شد قلب لوس
 . آنھا از خانواده خودش بودندی وقتیبود، نھ حت

 
 یتوب.  کرد با ھم بحث کردندی کار نمگری کھ دیمی قدونی سر حمل کردن تلوزیاو و توب        

 ی از روی پاره پوره کھ لوسی و کتابھاشی مربوط بھ ده سال پی آشغال را با مجلھ ھای ھاسھیک
 یزھای کردند و چزیسھ ھا را تمسپس قف.  داد، پر کردی بھ دستش مری اتاق نورگیقفسھ کتابھا

 بود کھ نی سبز زشت آشپزخانھ آنقدر سنگزیھرچھ تالش کردند، م. دندی را دوباره چماندهیاقب
 . چوب بھ تالششان خاتمھ دادندی از تراشھ ھافینتوانستند حرکتش دھند، و در آخر ھردو کث

 
 رو بھ وانی در ای توبشی پول برداشت و پی است، مقداری امروز کافی برادی دیوقت        

 گشاد دی را دی مقدار پول پرداختیچشمانش وقت.  بود رفتیزکاری کھ ھنوز مشغول تمجیخل
و . امی تونم بی میھروقت بخوا. " مشتاقانھ گفت.  ھل دادبشیبھ سرعت پولھا را درون ج. شدند

 . " بھتر شدمیلی کارم خوب نبود، اما االن خنی از اشی دونم پیم.  کنمی مزیتم خونھ رو ھم
 

. "  بزرگ سال استخدام کنھداری سراھیپاندا قصد داره . "  دلسوزانھ بھ او نگاه کردیلوس        
 ." تو فکرم برات دارمی اگھی دیاما من کارھا: "  پنچر شد ادامھ دادی صورت توبنکھیھم
 

 . " آدم بزرگسال خوبمھیمن بھ اندازه         " 
 

 . " کنھیھ موضوع نگاه نم بینطوریاون ا        " 
 

 دانست ی می را پشت سرش بست، اما لوسی کرد و در نرده ای را طوانی پاکوبان ایتوب        
 .کھ برخواھد گشت و برگشت

 
 یلوس. دندی را سابنی کردند و کف زمزیدر طول چند روز بعد، آنھا تار عنکبوت ھا را تم        
 چند طبقھ کشف کرد کھ ی قفسھ فلزکی تراس را با حولھ روکش کرد و ی رومکتی نیکوسنھا
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 ی قوط،یکیرفتھ رفتھ خوک سرام.  خوردی درست کنار در ورود موانی ایبدرد گذاشتن رو
 یکاسھ سفال.  شدنددی ھا ناپدنتی کابی درھم و برھم رویزھای خورده رگریو د ،دهی لب پریچا
 یمی بوتھ قدکی یلوس.  رز پر شدندی مربا با گلھاشھی و شدهی رسی ھای رنگ با توت فرنگیآب

 دمانی تر از چنیی پایلی گلھا خشیآرا.  بوددهی کرده و گلھا را از آن چدایرز پشت گاراژ پ
 آنھا را بھ ھمان ی آمد، اما لوسی مرونی بدی کھ از فروشگاه گل کاخ سفبود یی گلھایباورنکردن

 .اندازه دوست داشت
 

 کارشان نکھیھم.  منتقل کردندیروز چھارم بعد از رفتن پاندا، آنھا فرش زشت را بھ انبار        
 " ؟ی خوایبازم نون م: " دی پرسیتمام شد توب

 
 . "ی برشش رو تموم کردنیتو آخر        " 

 
 " ؟ی امروز بازم درست کنی خوایم        " 

 
 . "امروز نھ        " 

 
 ی تاتوکی بود، ی لوسدی جدناتی تزئی درحال بررسیتوب. " ی درست کنشتری بدیبا        " 

 و تاب خورده چی گردنش پیکی استخوان ترقوه اش تا نزدی پر زرق و برق کھ از رویاژدھا
 خواست یلوس" چند سالتھ؟ . "  کردی بھ سمت نرمھ گوشش اشاره منشیبود و با دھانش آتش

اگر از او خواستھ بود صادق باشد، خودش ھم . گرفت خودش را ی جلویول،  ھجده سالدیبگو
 . " سالکی و یس. "  بودی روراست مدیبا
 

 . "ھیادیسن ز        " 
 

 تنھا پنجره اتاق ی درخت مو را کھ باالی شاخھ ھای کھ لوسینی رفتند، درحرونیبا ھم ب        
 اتاق انقدر نی ایوقت.  نردبان را نگھ داشتھ بودی زد، توبی رشد کرده بودند کنار میروانی شریز

 . شروع نوشتن کتابش خواھد بودی جا برانی نباشد، بھترکیتار
 

 کھ یاز لحظھ ا. ندی چوب کف اتاق را ببی توانست رنگ گرم و عسلی پنجره، میاز ورا        
 خانھ را نی ااقتیپاندا ل.  درون خانھ گذاشت، خانھ او را صدا زده بودی را از در ورودشیپا

 .نداشت
 
 

***         
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 را شی خانھ واقع در قسمت عقب کلبھ لباسھای در اتاق تنگ و کوچک رختشویبر        

بخاطر دستگاه دود .  انداختی لباس شوئنی درون ماشمی را مستقفی کثیعوض کرد و لباسھا
 گرفتھ بود کھ ی دودیبو کرد چنان ی آرام نگھ داشتن زنبورھا از آن استفاده می کھ برایساز

ھرگز .  و بھ سمت حمام رفتدیچی دور خودش پیحولھ ا.  آتش بوده استکنار انگار کل روز را
 . کردندی سخت کار نکرده بود، و تمام عضالت بدنش درد مشیدر زندگ

 
 ی از خانھ مشغول آماده سازرونی تا غروب بدیچند روز گذشتھ، از طلوع خورش        

با دنبال کردن دستور العمل کتاب راھنما، چھارچوب را عوض .  تابستان بودیزنبورھا برا
 کرد و نیگزی جادی جدی درون کندو را با شانھ ھایمی قدیکرد، ملکھ ھا را چک کرد، شانھ ھا

 کرد، گرد و زی تمنیی قفسھ عسل ھا را از باال تا پانیھمچن.  اضافھ کردزین گری جعبھ دنیچند
 . از برداشت عسل تابستان قبل را گرفتاندهمی باقیخاک صدھا قوط

 
 . ھا چسباندی قوطی را رورای کارش تمام شد، برچسب مایوقت        

 
 عسل چرخ و فلک        
 گانیشی م،یتی چررهیجز        

 
 ی اسب چرخ و فلک پرزرق و برق روری آرزو داشت ھنرمند شود، و تصوی زمانیبر        

 رای تولد ماھی ھدی شانزده سالش بود برای گرفتھ شده بود کھ او وقتی آبرنگیبرچسب ھا از نقاش
 ی ھاشھی برچسب شی آبرنگ را دوست داشت کھ از آن برای آنقدر آن نقاشرایما.  بوددهیکش

 . کردهعسلش استفاد
 

 زنبورھا آرامتر برخورد کرد و شماری بیدگی گزی خودش را خشک کرد، با جاھایبر        
 دهیفقط امروز نبود کھ گز.  بھ خارش افتاده بودندی کننده اوانھی تر بھ شکل دیدمی قیھا یدگیگز

 .ی تا بخاطرش بھ خودت افتخار کنی داشتھ باشیزی است کھ چیاحساس خوب. شده بود
 

 نتندوی نی با دستگاه بازی کرد کھ مشغول بازدای پییرای کاناپھ اتاق پذی را وارفتھ رویتوب        
 ریی تغی کمشیاتاق نسبت بھ سالھا پ.  بوددهی خرشی برانجای قبل از آمدن بھ ایاش بود کھ بر

 کیھ و ی گلدار، انباشتھ از اسباب و اثاثی سرمھ ای آبی رنگ، قالیی ھلویوارھاید. کرده بود
او و استار .  قرار داشتندنھی شومی کھ دو طرف طاقچھ باالی نژاد سامیکیجفت گربھ سرام

 ) پت و متی ھاھی تو مای کارتونتینام دو شخص. (  و بات ھد گذاشتھ بودندوزیاسمشان را ب
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 نی در تختخوابش باشد، اما اگر بھ استی بای می شب بود و توبازدهی ًبایساعت تقر        
سھ نشستھ غالت را کا.  استدهی کرد کھ انگار نشنی وانمود می کرد، او طوریموضوع اشاره م

 شتریحرفش ب. "  فردا غرفھ فروش محصوالت مزرعھ رو باز کنمخوامیم: " برداشت وگفت
 .یتا خبر  داشتیجنبھ سوال

 
 . "سھینمی وادی خری کس براچیھ: "  گفتردی بگی نگاھش را از بازنکھی بدون ایتوب        

 
 ی کلنی قرار داره، بنابراشھی می منتھی کھ بھ ساحل جنوبی اصلابانیغرفھ کنار خ        " 

 چیھ. "  کنم مردم بھش توجھ خواھند کردی فکر مم،ی بھش برسی کمھیاگھ . می اونجا دارکیتراف
 یتوب. " ی دارم پس بھتره بھ تختخواب براجیفردا بھ کمکت احت. "  مورد نداشتنی در ای ادهیا
 . تکان نخوردشی جازا

 
.  بھ آشپزخانھ پناه بردنی دانست چطور، بنابرایاشد، اما نم بنیمجبور بود محکمتر از ا        

 کرد، خودش را ی میی اشتھای نخورده بود، اما باز ھم احساس بیزیاز زمان صبحانھ تا حاال چ
 . شدی مدهی ناھار دی و غذاری آن فقط شیدرون قفسھ ھا.  را باز کندخچالیمجبور کرد در 

 
 کنسرو، غالت، پاستا و ی ھای شد کھ پر از قوطرهیدر را بھم کوباند، بھ قفسھ خواربار خ        

 ...زی چکیبھ جز .  کردندی بھ خوردن نمبی کدام او را ترغچیھ. حبوبات بود
 

 نور آفتاب ری کھ زیمرمر طالئ.  عسل با خودش آورد و پشت کانتر نشستشھی شکی        
باالخره .  شدی مدهی درخت افرا درهی شیرگی آشپزخانھ بھ تی نور مصنوعری شد، در زی مدهید

 . باز شدیفی پاپ خفی و در با صداچاندی را پشھیدر ش
 

چشمانش را بست و انگشتش را بھ لبانش . با نوک انگشت اشاره اش عسل را لمس کرد        
 . اش بھ ذھنش ھجوم آوردی کودکی خاطرات تابستانھالیس.  کردکینزد

 
 قاصدک، شبدر و ی از گلھایعی احساس سرالس،ی گی از طعم شکوفھ ھایاثر کوچک        

 چکی الدولھ ، لمس طعم پنی از طعم گل امیاثر نجواگونھ ا:  زبانش گذشتی از رویتوت فرنگ
انگشتش را دوباره در عسل .  صبح ماه جون، تر و تازه بودندنی کھ تمام طعم ھا مثل اول،یدرخت

 اسطوخودوس و ی کھ در آن زنبورھا بھ سمت گلھادی را چشی ای روز تابستاننباریفرو کرد و ا
سپس .  مختلف را درست کرده بودندی از طعم ھای شده بودند و مخلوطدهی تمشک کشیبوتھ ھا

 ونجھی و ی گلمی کنگر، مریطعم عسل از گلھا. ت رفانیماه آگوست آمد و تابستان رو بھ پا
 . شده بودی و غننیریش
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 خلقت بھ نوک انگشتش ی احساس کرد تمام رازھای اش در رفت و لحظاتیخستگ        
 .دهیچسب

 مشغول بھ یی تنھانی بکشد، بنابرارونی را از تختخواب بیصبح روز بعد، نتوانست توب        
 با قلم موھا، غلطک رنگ، پارچھ کھنھ یمی قدیر کردن چرخ دست بخاطر پشیبازوھا. کار شد
 آن را تا کنار یبھ سخت.  کردی کرده بود، درد مدای پی کھ در آلونک انباری رنگی ھایو قوط

 درخت کھنسال بلوط قرار ھیدکھ فروش محصوالت مزرعھ کھنھ و فرسوده در سا. داد جاده ھل
 کی شد و ی احاطھ مواری بود کھ با سھ دیی ابتدای دار و کفھ ابی شی سقفیدکھ دارا. گرفتھ بود

 رهی ذخیبھ استثنا.  شدندی می دراز منتھی چوبشخوانی پکیجفت قفسھ زوار در رفتھ بھ 
 . شدی جا منجای عسل موجود در آشپزخانھ ای ھاشھی شیخانھ، مابق کوچکش در آلونک پشت

 
 بھ ھمان شکل بھ ینی عبور کرد، ماشیژی وی رنگ با صدای آبیوندای ون ھینی مکی        

 و ی بودند کھ بھ ساحل آرام و خنک جنوبیی آنھا حامل خانواده ھایدنبال آن گذشت، ھردو
 ابزار بھ خانھ ی سرکی برداشتن ی براگریدو باره د.  رفتندی شنا می برارهی ساحل جزنیبھتر

 عسل شھی شی کرده بود و تعدادی را کھ خودش نقاشی ای موقتی آگھیتابلو ،رفت و برگشت
امسال محصول تا ماه آگوست آماده . مربوط بھ تابستان گذشتھ را با خود بھ کنار دکھ حمل کرد

 رفتھ باشد، ھرچند نجای آن روز از ادنیبا خودش آرزو کرد مدتھا قبل از رس.  شدیبرداشت نم
 .جا توانست تصور کند کینم
 

 . روبرو شدی خالی کند اما با اتاق خوابداری را بیپاکوبان رفت تا توب        
 

 محکم نی را در زمی آگھی داشت تابلوی درست وقتنی ماشنی اولی وقتدیروحش پر کش        
 نیآخر. دیوقتش بود کھ دوباره دکھ رو باز کن: " زن راننده گفت.  کرد کنارش توقف کردیم
 . "گردهیاره دوباره برم تمام شد، و درد مفاصلم دشی چند ھفتھ پرای عسل ماشھیش
 

 جی اش بھ تدری شده بود، اما خوشحالجی گتشی از موفقیبر. دندی عسل خرشھیآنھا دو ش        
 . توقف نکردیگری دچکسی ھیمحو شد وقت

 
 شل ی پرندگان و وصل کردن تختھ ھایمی قدیبا زدودن تارعنکبوت ھا، برداشتن النھ ھا        

 را کھ در آلونک ی رنگی از دو قوطیکیباالخره آماده بود تا .  وقتش را پرکردشانیشده سر جا
  کار آن را انتخاب کردهنی ھمی برارای کھ احتمال داد مای بود باز کند، رنگ زرد کره اافتھی

 را خودش رنگ نکرده بود اما کار نقاشان را تماشا کرده یزیدرواقع تا بھ حال ھرگز چ. بود
  توانست سخت باشد؟یکار چقدر م نیبود، و مگر ا
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 یاحساس گرفتگ. دی رسی کھ بنظر مستی سخت تر از آندی ساعت کار فھمنیبعد از چند        
 ی بصورت بدشی تراشھ چوب در دستش فرو رفتھ بود و پاکیدر عضالت گردنش داشت، 

 از آن کھ شتری خشک و خودش را بشی اش را با بازویشانی کھ عرق پینیدرح. زخم شده بود
 ی از مدلھاینی تا ماشدیچرخ. دی را شنینی شدن حرکت ماشرام آی کرد، صدای میبود رنگ

 ی براجانشیھ.  آمدی کنار جاده منگی کھ بھ سمت پارکندی بھ رنگ قرمز را ببالکی کادیمیقد
 . رفتنی شد از بادهی کھ پی کسدنی با دی مشترکی شدن دایپ
 

 "  خودت رو؟ای ی کنی چوبھا رو رنگ میدار        " 
 

 ی داد، و وقتی را می تختھ کچی ناخن رودنی احساس کشی بھ برندشی قاه قاه خندیصدا        
 . " دمیدارم کارمو خوب انجام م:"  گفتیاو جلو آمد بر

 
 . کھ او انجام داده بود شدیی کارھای از آنجا برود، مشغول بررسنکھی ای بجاکیما        

 
ًچوب ھا واقعا رنگ رو بھ خودشون . ی داراجی احتیشتری رسھ تو بھ رنگ بیبنظر م        " 

 . "جذب کردن
 

 خرج کند، و شتری رنگ بی ھم متوجھ شده بود، اما آنقدر پول نداشت کھ برایخود بر        
 رنگ با نوک پنجھ ی خالًبای تقری ھای از قوطیکیبھ .  ھم در موردش نداشتی راه حلچیھ
 . شکم داده را امتحان کندی تا قفسھ ھاستادیپس ا ضربھ زد سشیپا
 

 "  کنھ؟ی بھت کمک نمیچرا توب        " 
 

 رنگ انداخت کھ باعث شد رنگ ینیغلتک رنگ را درون س. " ی از خودش بپرسدیبا        " 
 . کھ داشت بپاشدی بھ تنھا صندل بدرد بخوریشتریزرد ب

 
 " کجا ھست؟.  کنمی کارو منیھم        " 

 
 نی با بھتریملک بغل. "  دادی نکرده بود، جوابش را نملیاگر خشمش عقلش را زا        

 . "دوستشھ
 

 انتخاب نی زمی عسل از درون کارتن روشھی شکی کیما. "  بھت کمک کنھدیاون با        " 
 . بازگشتنشی بھ ماششھی اش را پرداخت کرد و ھمراه شنھیکرد، با اسکناس ھز
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 از خاطرات یلی او سدنیفقط د. لرزدی کھ دارد مدی فھمی دور شد، برنی او با ماشیوقت        
 را کرده دیوی او و دی در آن شب جاسوسکی کھ مایاز وقت.  کردی زنده مشیدردناک را برا

 . کامل نشده بودگری دشی در زندگزی چچیبود، ھ
 

 شی کھ قلمونیدرح.  خستھ شد پشت دکھ را ھنوز دست نزده بود، از رنگ کردننکھیبا ا        
 کی جلو کنار مای صندلی اخمو کھ روی با توبالکی کادنی ماشد،ی کشی رنگ میرا بھ تھ قوط

 نیی را پانی ماششھی شکی شد، مای مادهی داشت پی کھ توبینیدرح.  شدشیداینشستھ بود دوباره پ
کوبانده شدن در . "  فراموش کرده بود کھ امروز قرار بوده بھ تو کمک کنھیتوب: "  گفتو دیکش

 . را فراموش نکرده بودزی چچی نشان داد کھ او ھی عصبانیتوسط توب
 

 . "ری رو ازم بگنھایا.  پسراالی. "  شد و بھ سمت صندوق عقب رفتادهی پکیما        
 

 او را کی دوست نداشت بشنود کھ مای فقط دوازده سال داشت اما بریھرچند کھ توب        
 تند رو او را پسر ی ھاقی قاانی از مشتریکی ی گرفت وقتی آتش مدیوید.  کندی خطاب منطوریا

 د؟ی ترسی از او میتوب.  اطاعت کردکی بدون اعتراض از حرف مایاما توب.  کردندیصدا م
 " ھ؟ی چنیا. "  برداشت نگاه کردنی از صندوق ماشی تازه رنگ کھ توبیط بھ دو قویبر
 

 از گری غلتک رنگ دکی قلم مو و ی سطل رنگ، تعدادکی کیما. " یتو خستھ بود        " 
 . " نکردمیکار خاص.  رنگ آوردمی کمھی. " دی کشرونیصندوق عقب ب

 
 ی برازی چچی خوام ھینم. ی خوام تو برام رنگ بخرینم. "  منقبض شدندیعضالت بر        

 . "می رو باز کننای اایب. " دی چرخی باال انداخت و بھ سمت توبی شانھ اکیما. " یمن بخر
 

 . "نی تو ماشگردنی بر مزھای چھی رنگھا با بقنیا. نھ: :"  گفتیبر        
 

 گذاشتھ نی زمی روی کھ بری ای گوشتچی بھ او انداخت، پیزاری از بی حاکی نگاھیتوب        
 . اھرم کردی در قوطری و زدیبود را قاپ

 
 . "--بازش نکن.  بودی منظورم ھمون قوط،یتوب        " 

 
 . باز شدیدر قوط        
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 توانست ینم.  خواھد انجام دھندی را وادار کند آنچھ را مگرانی ھرگز قادر نبود دیبر        
 قادر نطوری بگذارد، و ھمشیبور کند تنھا را مجکی ماای را وادار بھ اطاعت کردن کند یتوب

 . کندلی با وفا تبدینبود اسکات را بھ شوھر
 

 قلم مو بردار و دست دوم رنگ ھی ،یتوب. " ختی غلتک ری رنگ در سنی مقدارکیما        
 ی کارنیھمچ.  اعتراض ساده ھم نکردکی ی حتیتوب. "  رنگ شده بزنی قسمت ھایرو رو
 کی آمد، بھ ی می دستور از سمت اون نژاد پرست عوضی داد، اما وقتی انجام نمی بریرا برا

 .شد ی ملی تبدیھمکار عال
 

 گناهی بی بھ لباسھانیی نگاه باال تا پاکی... " اما.  کنمیخودم بھت کمک م: "  گفتکیما        
 غلتک بدست گرفت، آغشتھ بھ کی. " یاوه، بدشانس: "  اش انداخت و گفتی خاکستریتابستان

 . اش کرد و شروع بھ کار کردیرنگ روغن
 

. ردی را بگشی دانست چطور جلوی افتاد متنفر بود، اما نمی کھ داشت می از اتفاقیبر        
 . کردی خواست دماغش را فرو می ھرجا کھ مشھی مثل ھم،ی مودکیما
 

 . "یچھ رنگ قشنگ: "  گفتکیما        
 

.  نکردتی دوطرفھ را راعای گفت و گوکی آن را دوست داشت، اما آداب یلی ھم خیبر        
 . "دهی می بدیادکلنت بو.  من کار نکنکینزد: "  گفتیبر
 

 . او را برھم بزندی ساختگیی باالخره موفق شد خوشرویبر        
 

 " ادکلن چقدر برام آب خورده؟نی ایدونی م؟ی زنی حرف می داریدر مورد چ        " 
 

 تی ادب و تربی تونیھمونطور کھ نم. کی ما،ی خوش بوش رو بخرھی ی تونیتو نم        " 
 . "یبخر

 
چرا . "  کج و کولھ شده بودتی رنگش را پرت کرد، صورتش از عصبانی قلم مویتوب        

 " ؟ی با اون خوب رفتار کنی تونینم
 

 ؟ی برھینظر تو چ.  بنوشمیزی چھی خواد یمطمئنم دلم م. "  درنگ نکردی لحظھ اکیما        
 نی رو از بی ھر کستی خنک عصبانیدنی نوشھی ؟ی خونھ داری اگھی دیدنی نوشای مونادی لھی
 . " برهیم
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و .  اش را حفظ کرده بودی ساختگیی خوشروکیما.  بودندی عصبانی و بریفقط توب        

 .دیسپس دست از رنگ کردن کش
 

 متوجھ نکھی کھ او دست از کار بکشد، بلکھ بخاطر اخواستیم ی برنکھینھ بخاطر ا        
 شناختش، چون بھ وسط جاده ھجوم برد یً کھ ظاھرا میوانت.  شدکاپی وانت پکی شدن کینزد

 .ستدیو عالمت داد کھ با
 

 کی صورت مای لبخند پت و پھن مخصوص فروشنده ھا روکی ستاد،ی وانت انکھیھم        
 رو مالقات نگتونیمی ری دوست من، برسن،یج: " بھ بچھ مو بلند پشت فرمان گفت. کش آمد

 "؟یکرده بود
 

 . نبودنگتونیمی ری برگری شد کھ دی میده سال.  وست بودیاو بر        
 

از : "  داد و گفتھی سقف وانت تکی دستش را روکیما.  تکان دادی سرشیپسرک برا        
 اگھ براش چند تا شھی خوشحال میلیمطمئنم مادرت خ.  فروشھی رو مرایما ی عسلھایحاال بر

 ." خوبنیلی خگرنی می برارای مای دونن کھ عسلھایھمھ م. ی عسل بخرشھیش
 

 . "کی مانطورهیًمطمئنا ھم        " 
 

 رنگ کردن دکھ و عالمت نی کھ بکی گذشت، در کنار مانگونھی بعد از ظھرش ایو باق        
 توانست ی کھ می فاصلھ انیشتری در بیبر.  توقف در رفت و آمد بودی ھا برایدادن بھ مشتر

 .ستادی اردیاز او بگ
 وار ری داد زنجی انجام می مودکی کھ مای خوبیتجربھ بھ او آموختھ بود کھ تمام کارھا        

 . بودیگری دلیوابستھ بھ دال
 

 برق ی دکھ مزرعھ بخاطر دو دست رنگ زرد کره اد،ی رسانیخره روز بھ پا باالیوقت        
 ی راه افتاد، برنشی بھ سمت ماشکی مانکھی عسل فروختھ بود، اما ھمشھی ھجده شی زد و بریم

 .ابدی گفتن بھ او درونش بی برای حس تشکرچینتواست ھ
 
 

 کھ بھ افتی ی کند، خودش را درحالی را موانی ای ھرز جلوی کھ علفھاینی در حیلوس        
 کھ ی بود، درست از وقتدهیسھ روز بود کھ او را ند.  کندی اطراف را تماشا می توبدنیانتظار د

.  بھ کلبھ بزند و حال او را بپرسدی گرفت سرمیتصم.  گنده آمد و او را با خودش بردکیما
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ود کھ بھ شھر نرفتھ بود و  ھفتھ بکی کی رفت، نزدی مرونی ھر روز با دوچرخھ اش بھاگرچ
 نیا. دی خواھد رسگرشی دی از شھر برگشت بھ کارھایوقت.  داشتاجی خواربار احتیبھ مقدار

 . فقط فکر کردن بھ نوشتن، خواھد نشست و شروع بھ نوشتند خواھد کردیً واقعا بھ جاگریبار د
 

 را دور زد دکھ چی پنکھی گرفت و ھمشی جاده اصل را درپ،ی استفاده از جاده فرعیبھ جا        
.  بلکھ بھ رنگ زرد روشنرهی تی آنھم نھ بھ رنگ خاکسترد،یفروش محصوالت مزرعھ را د

 اسب چرخ و کی ی درحال نقاشی قرار داشتند، و برشخوانی پی عسل رویی طالی ھاشھیش
 تر شد، کی نزدی لوسیوقت.  بودشخوانی سردر پی شکل باالیمثلث  چوبی رویالیفلک خ

 : رنگ را بخواندیتوانست متن آب
 

 عسل چرخ و فلک        
 رهی در جزنیبھتر        
  سازهی رو ماتونیعسل ما دن        

 
 را تماشا ی عبوس بری داد، و با صورتی را تکان مشی نشستھ و پاھاشخوانی پی رویتوب        

 چکھ رنگ کی.  را کنار گذاشتشی ھم قلم موی شد، برادهی از دوچرخھ پی لوسیوقت.  کردیم
 . افتاده بودگرشی گونھ دی رویموئی رنگ سبز لی گونھ و تکھ اکی ی روشن رویصورت

 
 اش بھ ی و کک مکدهی رنگ پری بازوی ورم قرمز را روکی ی برنیتاپ بدون آست        

 . گذاشتھ بودشینما
 

 .دی دوی و بھ سمت لوسدی پرنی بھ زمشخوانی پی از رویتوب        
 

 "  کھ برات انجام بدم؟ی داریکار. ی افع،یھ        " 
 

 فوق العاده نیا. ی بر،یًتو واقعا ھنرمند. "  کردی را بررسی نقاشیلوس. " امروز نھ        " 
 . "است

 
 بھ سمت نی سنگیشروع کرد بھ بردن تابلو."  کنمی کارو منی ایحی تفری ول،یمرس        " 

 . و تازه را خراب نکندسی خی مواظب بود نقاشکھیجاده، درحال
 

 بای زیلی خزیھمھ چ. ی کار کرده باشی حسابدیبا. "  جلو آمد تا کمکش کندعی سریلوس        
 ."شده
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 . " اونجاامی تونم بیفردا صبح زود م: "  گفتیتوب        
 

 کنم ی میدگیورھا رستو فردا صبح کھ من بھ زنب. "  کردمی تنظشی تابلو را سرجایبر        
 . "ی مواظب دکھ باشدیبا
 

 ! " خوام مواظب دکھ باشمیمن نم: " دی نالیتوب        
 

 دارم کھ ی اگھی دیبھ ھرحال من فردا کارھا. "  شدی بری متوجھ فشار موجود رویلوس        
 . " انجام بدمدیبا
 

 با ی تابلو ھم بود ولگریطرف د یھمان نقاش.  بھ عقب برداشتی از کنار تابلو قدمیبر        
 : متفاوتیشعار

 
 عسل چرخ و فلک        
  تمام طول سالیخاطره تابستان برا        

 
 . "می داشتیما از صبح تا حاال فقط ده تا مشتر: "  اعتراض کردیتوب        

 
 ی از کل مشتریده تا مشتر. ھنوز ظھر ھم نشده: "  شدرهی بزرگراه خی بھ انتھایبر        

 . " کنھی تابلو ھم کمک منیا. شترهی ھم بمی داشتروزی کھ دییھا
 

 ی شغل واقعھی دیتو با: "  گفتیتوب.  بھ آن نکردی توجی متقاعد کننده نبود و توبشیصدا        
 . "ی کندایپ
 

تار  رفی طوری کارش بردارد، اما برنی دست از ادی بھ او بگوی منتظر بود تا بریلوس        
 حرف را بھ نی تا خودش اردی مجبور شد زبانش را گاز بگی است ، و لوسدهیکرد کھ انگار نشن

حرفش ."  خرمی مشھیً راه برگشت از شھر قطعا چند تا شیتو: "  گفتشیبھ جا.  نزندیتوب
 . "یستیمجبور ن. "  کردتپاچھ را دسیبر
 

 . " من عاشق عسلم؟ی کنی می شوخیدار        " 
 

 ی بھ برزیو سپس بطور طعنھ آم. " شھی خوب میلی تو خیعسل با نون ھا: "  گفتیتوب        
 . "ی کھ تا حاال خوردی نوننیبھتر.  ھم خوشمزه ھستیلیخ.  پزهی خودش نون میافع: " گفت
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 " ؟ی پزیتو خودت نونت رو م: " دی پرسیبر        
 

 . "ماری قرص نون مھیبرات .  وقت ھایبعض        " 
 

 یتوب.  در آرود و روشن کردگاری پاکت سکی کرد، بشیدست در ج. " تشکره... باعث        " 
قصد نداشتم دوباره شروع . "  انداختی عذرخواھانھ بھ لوسی نگاھیبر. با تنفر بھ او نگاه کرد

 . "فقط اتفاق افتاد.  کنمدنی کشگاریبھ س
 

 دھند ی کھ اشخاص ھنگام استرس انجام مید کار داد در موری بھ خودش اجازه نمیلوس        
تابلوت . یدید: "  گفتیتوب.  سدان با سرعت عبور کردرهی سبز تنی ماشکی.  کندی داورشیپ

 . " بخرهیزی چادی نمیچکیھ. احمقانھ است
 

 . " رو تحت فشار نذاریانقدر بر. " ردی خودش را بگی نتوانست جلویلوس        
 

 از جاده عبور کرد و بھ سمت ی با ترشروئیتوب.  کرده بودی از دشمن طرفداریلوس        
 .خانھ رفت

 
 زنان ی نقاشھی کھ شبی کسینی بود بببی عجاریبس.  زدگارشی بھ سی پک محکمیبر        

 چیمن ھ. "  نگاھا کردی توبینی عقب نشری بھ تصویبر.  کشدی مگاری است دارد سییایکتوریو
 . " افتضاحھی رابطھ ما با ھم حسابیدیھمونطور ھم کھ د.  دونمی در مورد بچھ ھا نمزیچ
 

 . "دهیاون ترس: "  گفتیلوس        
 

 . " بچھ کردنی امی گذشت کھ منو قی مرای تو سر مای تونم تصور کنم چینم        " 
 

 . " کردهی بھ تو فکر مادیمطمئنم ز        " 
 

 یاون مادر توب -  اما بعد از فرار استارم،ی بودکی بھم نزدیلی بچھ بودم خھی من یما وقت        " 
. می بودیما دوستان خوب... استار و من. می کردی باھم صحبت می تلفنکباریما ھر چند ماه  -بود
 .دی کشی کھ درباره خودش فاش کرده بود خجالت میبرافروختھ شد، بخاطر اطالعات کوچک" 
 

 ی بردی جدی حرکتش را آھستھ کرد و کنار تابلوایکتوری مدل کرون ویمید قنی ماشکی        
 . اش برسد و با دوچرخھ بھ سمت شھر رکاب زدی او را ترک کرد تا بھ مشتریلوس. نگھ داشت
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 ی روی گذاشتن در قفسھ فلزی برااهی و دو گلدان گازشی خواربار مورد نی لوسیوقت        
.  توانست بھ آن اضافھ کندی نمیگری دزی شد کھ چنی آنقدر سنگدشی پاکت خرد،ی خروانیا

 .ردی را بگشی تا عسل ھادی آی کھ فردا مدی بگوی تا بھ برستادی سر راه انیبنابرا
 

تابلو کار خودشو . یستی مجبور نگم،ی میجد. "  لبخند زدی بردی بار بود کھ دنی اولیلوس        
. "  خونھ گذاشتمیو عسل تو رو تو.  فروختمشھیشش تا ش. ستادندی ایادی زی ھانیماش. کرد
 تشکر از او بخاطر کمک بھ ی برای روش برنی کھ ادی خواست بحث کند، اما فھمی میلوس
 تکان داد و حرکت ی بری برای دستیلوس.  سرعتش را کم کردیگری دیمشتر.  استیتوب

 .کرد
 

 کار فردا پختن نی کرد کھ اولیزیبرنامھ ر در ذھنش د،ی گوس رسجی خلینھای بھ زمیوقت        
 و ناگھان دیچی رو خانھ پنیبھ سمت جاده ماش.  ببردی بری از آن براینان است، تا بتواند مقدار

 . کنار خانھ پارک بودنی ماشکی.  ترمز زدیرو
 

 .زینویلی با پالک ای نوک مدادی ووی اس ھی        
 ازدهیفصل         

 
 

 خانھ ییدر خانھ را پشت سرش بھم کوباند و پاکوبان وارد حال جلو.  بودنی خشمگیلوس        
 . بود، گذشتی آنجا مستی بای از اولش ھم نمی کھ قفسھ فلزیی جای خالواریشد، از د

 
 او را ی بھ سختیلوس.  بود، پشت بھ پنجره و چشم در چشم با اوریپاندا در اتاق نورگ        
 شک ی مھار شده بودند، ھرچند لوسیشده و بھ شکل آبرومندانھ ا بلندش کوتاه یالھای. شناخت

 شده وی ششھی تر از ھمزی تمای بود غھیصورتش شش ت.  ھم بلند بوده باشندیلیًداشت کھ قبال خ
 ی و بھ ھمان مرتبی خاکستری با شلواری خاکستردهی مرتب و اتو کشراھنی پکی و او دبو

.  کردندی مھی بھ تنش گری بودند کھ در روز عروسی بھتر از لباسیلی بود کھ ھردو خدهیپوش
در .  احمق نبودی است دستپاچھ کننده بود، اما لوسدهی تاجر موفق لباس پوشکی او کھ مثل دنید
 شھ بود کھ استفاده اش را از او کرده و ی موتور سوار خائن مخفکیآراستھ   ظاھرنی اریز

 . بوددهیسپس او را بدرد نخور نام
 

 نگی بود و سپس پرسدهیچی پی کھ دور گردن لوسنی آتشی پاندا بھ سمت اژدھارهینگاه خ        
 او خوشحال نبود، او دنی از دیھمانقدر کھ لوس.  مشخص شدًعای سرزی ابرو رفت، و دو چیقالب

 .و پاندا تنھا نبود.  خوشحال نبودی لوسدنیھم از د
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 برق افتاده تمام توجھش ی پنجره ھاانیبود و از م ستادهی ای کنارش پشت بھ لوسیزن        
 یپاندا م. " کیپاتر. "  اش را بھ پاندا دوختیخی نگاه یلوس.  بودجیمعطوف بھ منظره خل

 بود باعث شد ی پاندا کھ درست مثل لوسی سردنی است، و ازاری بدنشیدانست کھ او چقدر از د
 .دهی دبی او بوده کھ آسنی رفتار کند انگار کھ ایپاندا حق نداشت جور.  ھم بشودر تیعصبان

 
 را نشان شیلحنش بھ شدت خشم و ناراحت. " ی رو عوض کنیزی چیگفتم اجازه ندار        " 

 . مھم نبودی لوسی داد، اما برایم
 

 بالش را از سر سی کاله بیلوس. "  دستور از اداره بھداشت داشتمھی من یمتاسفم، ول        " 
 قفسھ یختگیدرھم ر.  را آشکار کردی ارغوانتیالی تازه رنگ شده اش با ھایبرداشت و موھا

 دور دی باشی و پاره پوره کھ سالھا پفی شده و فرش کثزی رفتھ بود، قفسھ ھا تمنیکتابھا از ب
 . چشم نبودی کجا جلوچی شد ھی مداختھان
 

 منتقل کرده بود، او و نی زمری درون زنیی نما را بھ پا مبلمان درھم و برھم و نخیلوس        
 د،ی بدون رنگ جدیحت.  بودنددهی کشرونی بمنی را از اتاق نشی مبل و صندلز،ی می تعدادیتوب

 . و جذاب شده بودیفضا خودمان
 

 را از پنجره برنگردانده شیزن کنار پاندا ستون فقراتش را صاف نگھ داشتھ و ھنوز رو        
 دهی پاشنھ بلند پوشی و کفش ھای مشکی شلوار پارچھ ا،ی گشاد مشککی تاپ تونکیاو . بود
 ی رھا شده بود و دستان بدون انگشترش براشی شانھ ھای رنگش رواهی صاف سیموھا. بود

 . بزرگ بودندیلیخ کشی باریمچ ھا
 

 آھستھ و ییزن با صدا. "  نظر تو حساب کنمیم رو تونی داد کھ منانیپاندا بھ من اطم        " 
 ی محی گفت کھ ترجی مستبدانھ او می در صدایزی خشک شروع بھ صحبت کرد، اما چیاندک

 . صحبت کندشیدھد با حجم کامل صدا
 

 . "رمیمن دارم م. ستی نیمشکل: "  گفتیلوس        
 

 .دستان بزرگ زن کنارش مشت شدند، اما ھنوز برنگشتھ بود. " ی بری تونیتو نم        " 
 

 بھ ی تونی مشھی زد، ھمیاگھ پاندا دست بھ کار. "  حوالھ پاندا کردنی زھرآگی نگاھیلوس        
 . "ی زنگ بزنسیپل
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 حضور داشتھ نجای اگھی زن دھیالزمھ کھ : "  گفتسی پلکی آرام ترسناک یزن با صدا        
 ارزشش دیذاری کھ می وقتدمی اما قول مد،ی دردسر داشتیلی خًرای کنم کھ شما اخی مدرک. باشھ

 . "رو داشتھ باشھ
 

 چی کھ او ھگری دینشانھ ا.  است بھ آن زن گفتھی چھ کسی لوسنکھیپس پاندا در مورد ا        
 . نداردی اخالق اتیمحدود

 
 

 ی کمھی رسھ یبنظر م... اما . یری کردم پول بگی مشنھادی پ،یدرحالت عاد: " زن گفت        
 . " باشھی احترامیب
 

 دست پاچھ کای خانواده اول آمری از اعضایکی زن از بودن با دی رسیبنظر نم! ؟ی کمھی        
 کنترلش را ی لوسیکنجکاو.  داد او بھ برخورد با افراد مشھور عادت داردیباشد، کھ نشان م

 " مھمھ؟چرا انقدر . " بدست گرفت
 

 کنم شما مخالف امضاء ی بدم، فکر نمحی کھ توضنیقبل از ا. "  باال آمدنچی اکیسر زن         
 " د؟ی توافقنامھ محرمانھ باشکی
 

 . کردی میآن زن داشت شوخ        
 

 از حد شیاما ب" — کلمھ خطا مکث کردیپاندا رو" — داشتھیادی زی خطاھایلوس        " 
 . " محافظت کنھگرانی اندازه تا در اطرافش از دیخودش را بھ خطر م

 
 کنم مجبورم بھت اعتماد یفکر م. "  را صاف کردشیزن شانھ ھا. " نھیپس نظر تو ا        " 

و .  کوچک بھ سرعت از کنار پنجره گذشتیپرنده ا. " ستمی خوب نادی کھ توش زیزیکنم، چ
 نیوتی کھ با گی ملکھ انیمثل چھره غمگ... یشی نمایبا حرکت... آھستھ. سپس آن زن برگشت

 . شودیمواجھ م
 

 بود، کلیاو قد بلند و خوش ھ.  قسمت عمده صورتش را پوشانده بودی بزرگرهی تنکیع        
 کھ یزی چای جواھر چیھ.  گشادش پنھان شده بودکی تاپ تونری اضافھ وزن داشت کھ زیاندک

.  گرم ماه جونی از روزھایکی آن ھم در اهیلباس س بود بھ جز آن ھمھ دهیجلب توجھ کند نپوش
 .دی لرزی می داشت دستش اندکی اش را برمی آفتابنکی عھ کینیدر ح

 
 . شدرهی خی را تا کرد، سپس چانھ اش را باال آورد و بھ لوسنکی عیدستھ ھا        
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 شی آرای محکم و کمی اینی درشت و جذاب، استخوان گونھ برجستھ، بره،ی تیچشمان        

 زد و ی می چون رژ لب قھوه ای لوسنکھینھ ا.  شدی مدهی اش ددهی چھره زرد و رنگ پریرو
 .ردی بگرادی اگرانی دشی بخواھد بھ آرادی کشی مشی مژه ھانیی باال و پااه،یخط چشم س

 
 د،یگو بزی انتظار داشت او چاند،ی نمای خودش را بھ لوسیشیآن طور کھ زن بطور نما        
 — نکردی ادهی ابراز عقچی ھی لوسیاما وقت

 
 واوووو.  اش افتادیو سپس دوزار        

 
 . "یدی مطمئنم در مورد خانم تمپل رنشاو شن،یلوس: "  گفتی حرفھ ایپاندا با لحن        

 
 ی چربرهی شرور است کھ بخاطر آموزش تناسب اندام و برنامھ جزیتمپل رنشاو، ملکھ ا        

 آنھا بھ دی کھ شرکت کنندگانش را با تبعی و وحشتناکی واقعیونیاش شھرت دارد، برنامھ تلوز
 ھیاو حرفھ اش را بر پا.  کردیخجالت زده م."  کندی کس نگاھتان نمچی کھ ھییجا" مکان 

 یرو— بدن پلنگ مانند براق او ھمھ جا بودی بنا کرده بود، و عکسھاگرانی دبیتخر  وریتحق
 زا اش، خط گسترده ی انرژی ھای برند تناسب اندامش، خوراکی ھایدنی نوشیبرچسب ھا

 بھ االن او اھشانی سی بود فقط بخاطر لباسھادهیً کھ قبال دییاما عکسھا.  اشی ورزشیلباسھا
 چانھ اش ری متکا قب قب زکی گوشتالود و یی گونھ ھادی دی من کھ االیزن—شباھت داشتند

 .داشت
 

 آب دھانش را یلوس. "  من گوشتالو ھستم،ینی ببی تونیھمونطور کھ م: " تمپل گفت        
 بھتر از یلیتمپل ھنوز ھم خ. " نی تونم بگم شما گوشتالو ھستی میبھ سخت. " قورت داد

 ی نبود کھ او ھمان آدم نی معننیاما بھ ا. دی رسی شدند بنظر می مادهی پقی کھ از قاییستھایتور
 . کردندیبود کھ عموم مردم تصورش م یانیقل
 

 . "ی با ادب باشستیالزم ن: " تمپل گفت        
 

 داشتھ ی ایتمپل در طول بھار گذشتھ، مشکالت شخص. " پاندا صحبت را بدست گرفت        
 "— کنھدای اضافھ وزن پیکھ باعث شده کم

 
 چاق ھیمن . " دیه اش بگوش رس متھ مانند او با تمام حجم ھنجریصدا." اریبھونھ ن        " 

سپس "  ؟ی کنیدگی موضوع رسنی بھ ای خوایکجا م. "  بھ پاندا نگاه کردیلوس. " بوگندو ھستم
 " ؟یتو مسلح. " مکث کرد
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و اونش .  سابقش برگردهکلیتمپل منو استخدام کرده تا بھش کمک کنم بھ ھ: " پاندا گفت        

 ."ستیبھ تو مربوط ن
 

 " ؟ی ھستشیتو مرب        " 
 

 . " نھًقایدق        " 
 

 . " بھ من نظم بدهی دارم کسازیمن ن.  ندارمازی نیمن بھ مرب. " تمپل حرفش را قطع کرد        
 

 ی کردن از ذھن لوسھی مربوط بھ شالق زدن و تنبری تصاوی سرکی" نظم بده؟         " 
 یلوس.  نابجا تکان خوردندی بخاطر لبخندشیپاندا کھ انگار ذھن او را خوانده بود، لبھا. گذشت

 : "پشتش را بھ او کرد و گفت
 "  کنھ؟ینظم دادن چطور کار م... نی اًقایدق        

 
ً قای دقشھ،ی سپتامبر شروع می چربرهیبرنامھ جز. میایمن و پاندا از پسش برم: " تمپل گفت        

 بطور واضح خارج از کنترل شدم، پاندا رو استخدام کردم تا یاز وقت.  از االنگھیسھ ماه د
 پل از گوشھ چشم نظم دھنده تمیلوس. "  متناسب شدن الزم دارم رو بھم بدهی کھ برایبرنامھ ا

پاندا با انگشت اشاره اش، کتاب فانوس .  قفسھ منظم شده کتابخانھ استی کھ درحال بررسدیرا د
 . ھل داد و نظم کتابخانھ را بھم زدیگری را بھ سمت دگانیشی ماچھی درییای دریاھ
 

 " ؟ی خونھ انجام بدنی ای تونکاروی ایخوایو تو م: "  گفتیلوس        
 

. "  دارمازی نیً کامال خصوصی جاھیبھ .  کنمدای رو پنجای مثل ایی تونم جای میبھ سخت        " 
 . "ی مخصوص بھ خودم، اگھ تو موافق باشی چربرهی جزھی. "  تلخ اضافھ کردیو سپس با لحن

 
 ی قبلری تصومتش،ی و گران قلی ساعت استدنیبا تکان خوردن شست دست پاندا و درخش        

 توانست ی ھنوز نمیلوس.  نابود کردی خودش ساختھ بود را بھ کلی از او برای کھ لوسیا
 . احساس اشتباه بودنیا.  او را ھضم کندیظاھر رسم

 
 اومد کھ اون ادمی یوقت. کرده¬یپاندا در گذشتھ بھ عنوان محافظ برام کار م: " تمپل گفت        

 ری غتی مامورلمیھمھ کارھامون مثل ف. میای بنجای داره، اصرار کردم کھ ای خونھ انیھمچ
اون منو از فرودگاه برداشت و پشت .  پرواز کردمی شخصیمای ھواپھیمن با . ممکن بود

 ." آوردنجای تا ایاچاق قنشیماش
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 یاما چ. دیینجای فھمم کھ چرا شما دوتا ایم: "  گفتی کرد ولیً ھرچند کامال در نمیلوس        

 "  مونم؟ی منجای کھ من ایباعث شد فکر کن
 

 . " دارمازیچون من بھ عنوان پوشش بھت ن        " 
 
 " پوشش؟      "   
 

 کھ ستی نی کسھی شبًقایپاندا دق.  دارمازی خاص نی غذاھای سرکیمن بھ : " تمپل گفت        
 . " سبز و جوانھ گندم بخرهیبتونھ بره شھر و چا

 
 اما کم کم داشت نکتھ را د،ی دی بخرد نمزھای چنی کھ از ای کسھی خودش را ھم شبیلوس        

 .ً گرفت، ھرچند کھ احتماال خنده دار و مضحک بودیم
 

 جابجا کرد، کفشش از جنس شی آباژور لگد زد و آن را از جاکیپاندا با نوک کفشش بھ         
 آنھا را لگد شی دوست داشت با چکمھ ھای آن بود کھ لوسی روی چرمیچرم براق با منگولھ ا

 .کند
 

 مجلھ ای از مجلھ زن و سالمت ی کپھیاگھ .  بمونمنجایقصد دارم چند ھفتھ ا: " تمپل گفت        
.  منی زنونھ، اوه خدایزھای محصوالت مربوط بھ مو بخوام؟ چای اگھ نرم کننده ؟یمد بخوام چ

 ی منیی نردبان کھ مشغول ھل دادنش بھ سمت گوشھ اتاق بود باال پای پلھ ھای پاندا رویپا" 
 .رفت

 
 . "ی سفارش بدنی رو آنالزھای چنی ای تونیم. "  کردیادآوری یلوس        

 
 مقدار نیًضمنا با تفاوت ب.  دارمازی نی ھست کھ فورییزھای چی ولکنمی منکارویھم        " 
 دوست دارم م؟ی بکندی باکاری دو نفر چدی تولی کنھ با زبالھ ھای مدی نفر تولکی کھ ییزبالھ ھا

. نطوری زنانھ ام رو ھم ھمیلباس ھا.  باز بذارم تا خشک بشھی ھوای رو تومی ورزشیلباسھا
 ی نمنھ،ی آب ببی زن رو توھی و ارهی بجی رو بھ خلقشی نفر قاھیاگھ .  خواد بتونم شنا کنمی ملمد

 گھی زن دھیصدھا راه وجود داره کھ اگھ .  بھ جز تو ھستیتونم بذارم فکر کنم اون زن کس
. شھی نابود مشھی ھمی برامی زندگفتھی اتفاق بنی بشم و اگھ ایینباشھ ممکنھ من شناسا خونھ یتو

 " ؟ی فھمیحاال م
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 تمپل د،یسپس بنظرش رس.  از دوستانش نرفتھیکی شی کنجکاو بود کھ چرا تمپل پیلوس        
 .  گروه دوست دختر داشتھ باشدکی کھ ستی نی از آن نوع زنانًقایدق
 
 

 کھ تو خودت نمی تونم ببی م،یلوس. "  کردزانی آوکشی تونقھی را بھ نکشیتمپل دستھ ع        
 دونم کھ ی منیھمچن. ی گذرونی رو می فھمم کھ لحظات سختی و می ھستیھم شخص مھم

..."  کنم پسدی کھ بودنم رو مفخوامی سرزده بود و میلیحضورم خ. ی تنھا باشنجای ایانتظار داشت
 یقصد دارم مجان. " دی لغزشی تا چکمھ ھای رنگ شده لوسی موھای تمپل از رودانھنگاه منتق

 . "آموزشت بدم
 

 . بود کھ جواب بدھدی وحشتزده تر از آنیلوس        
 

 دونم کھ یم. رمی گی ھر ساعت ششصد دالر می بھ ازامی خصوصی ھایمن از مشتر        " 
 تمپل یابروھا. " رنی بگی رو جدناتشونی اونھا تمرشھی باعث منی مقدار ظالمانھ است اما انیا

 متوجھ شد کھ او ی شدند و، لوسکی کرد بھ ھم نزدی می را بررسی لوسی داشت جلو بازویوقت
— بود ی اندام لوسیاز ھمان فاصلھ، مشغول بررس.  دور گردنش استی تاتویمشغول بررس

 دیبھ برگشتن بھ اندازه نرمالشان، و با از بدنش بودند کھ شروع کرده بودند ی تنھا قسمتشیرانھا
 . "می کنی مدای برات پگھی دزهی انگھیما . "  پختی شد کھ خودش می میی نان ھاونیآن را مد

 
 عادت کرده، یً جدا بھ تنبلیمتاسفانھ، لوس: "  شده بودند گفتکی کھ بارییپاندا با لبھا        
 . " مشتاقھ کھ سخت کار کنھبندمیشرط م

 
.  بھت کمک کنمستیو متاسفم، اما برام ممکن ن. ستمیًواقعا مشتاق ن: "  شتابان گفتیلوس        

 . دور و ورنینھ با وجود پاندا ا" 
 

 ی بھ خوبی کھ لوسی لبش نشاند، لبخندی اش را رویتمپل لبخند با اعتماد بھ نفس مردم        
 یفکر کردم م.  دونمیم. "  کردیفاده مً داد چون خودش ھم مکررا از آن استی مصیآن را تشخ

 نجایو بفھمھ کھ چرا ا.... نھی منو ببیاگر کس. " دیسیتمپل لبش را ل..."  باشمدواریتونم ام
 ی نمنجایپاندا بھ من گفتھ بود، کھ تو ا. "  باال آوردگری دنچی اکیاو چانھ اش را ..." ستمھ

 . کندییشگوی دوست نداشت کھ پاندا رفتارش را پیلوس. " یمون
 

 ..."من.  کردمی روش حساب مدینبا... ًمن واقعا. "  باال آمدگری دنچی اکیچانھ تمپل         
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.  اش را ازدست دادیملکھ شرور لبخند مردم. دی از ھم پاشزی لحظھ ھمھ چکیوسپس در         
شمانش را  شق و رقش خم شد و اشک چستادنی فرو افتاد، مدل اشی افتاد، شانھ ھانییسرش پا

 .پرکرد
 

 . بخش باشدتی رضای اندکستی بای متکبر می زنی برنامھ ھاختنی بھم ردنید        
 

 چیتمپل بھ وضوح درھم شکستھ بود، و تا بحال ھ.  دلخراش بودیدرعوض، منظره ا        
 . نداشتگرانی کمک خواستن از دی برایتجربھ ا

 
 وزنش شده بود ھنوز داشت او را ی کھ باعث از دست رفتن کنترل او بر رویزیھرچ        

 .دی کشی منییپا
 

 و روبرو ،ی پشت سرگذاشتن افعی بھ معننیا.  را ترک کندرهی دوست نداشت جزیلوس        
 بود کھ در ی معننی بھ انیھمچن.  توانست بھ آنھا فکر کندی بود کھ ھنوز نمییزھایشدن با چ

 دست شانی زد و جلوی و در پانصد خانھ را مدی پوشی کفش پاشنھ بلند مدی بانده،یطول ھفتھ آ
 کھ ی کند، در دفتری سوارقی خواست تا ھرجا کھ دوست دارد قایًضمنا او م. کرد یدراز م

ھ اش  خواست قھوه صبحانیاو م.  نانش بمالدی و عسل تازه روسد،ی و بنوندیآماده کرده بود بنش
 ی چطور دکھ فروش محصوالت مزرعھ را اداره می اسکلھ ببرد و تماشا کند کھ بریرا رو

 . شدی تنگ می کوچک، توبوش آن میو دلش برا. کند
 

: "  اش گفتیاو بھ مشتر.  خوشحال بوداری بسی لوسمیبرخالف تمپل، پاندا از تصم        
 . " بھترهینطوریا.  دارهیبی غربی عجالتی تمایلوس

 
 . پاندا بھترهیبرا        

 
اما مھم تر از .  شودکی شری چربرهی جزیطانی خواست خانھ اش را با ملکھ شی نمیلوس        
 بود، و تمپل بھ ی خانھ بزرگنجای انحالیبا ا.  باشدکی شرور شرگاردی خواست با بادیآن، نم

.  کردی آن را درک می بھ خوبی کھ لوسی احساسد،ی رسی شکست خورده بنظر میشکل بد
 ی نمی قولچی ھنی از اشتریاما ب.  کنمی ام رو می دو روز سعیکی یبرا: " فت باالخره گیلوس

 بھ سمت پاندا یلوس. دی رسی بنظر می حساب کرده بود و ناراضی رفتن لوسیپاندا رو. " دم
 . "ی کنی فکر نمی شکلنیواضحھ، تو ا: "  و گفتدیچرخ
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 چیھ. " دیقامتش صاف شد و چشمانش درخش.  حالت دادرییتمپل تغ"  ؟ی مونیتو م        " 
 در یلوس. " بدنت از من متشکر خواھد شد... و صادقانھ بگم.  تونم ازت تشکر کنمیجور نم

 . از دستمزد او داشت کھ بھ آن بپردازدی مورد شک داشت، اما او نبرد مھم ترنیا
 

 دونم یم.  شما مناسبھناتی تمری بشھ برازیکھ اگھ تم خوابگاه بزرگ طبقھ باال ھست ھی        " 
طبقھ دوم چھارتا اتاق خواب با دوتا حمام بزرگ داره ، .  باشھکتی پاندا نزدی خوایکھ م
 . " شما دونفر ھستی برایادی زی اتاق ھانیبنابرا

 
بھ  می داشت کھ مستقی از برداشتن اتاق خواب طبقھ ھمکف ناراحت نبود چون دریلوس        

 زیاگر ھمھ چ.  برودرونی توانست بدون مواجھ شدن با آنھا بی منی شد بنابرای ختم مرونیب
 خودش شی پی شد، و لوسی رفت، فقط در آشپزخانھ مجبور بھ مالقات با آنھا می مشیخوب پ

 . را آنجا صرف نخواھد کردیادی تمپل زمان زکھ فکر کرده بود
 

. "  گرفتدهی داد اطراف را نشانش دھد، نادی مشنھادی داشت بھ تمپل پیاخم پاندا را وقت        
 دستگاه ھی آشغال بر و ونی از چند تا کامشتری بیزی افتضاحھ، اما بھ چتشیطبقھ باال وضع

 اپاندا با سماجت تمام آنھا را دنبال کرد، و ب. "  ندارهاجی ھمھ جا احتی ضد عفونیسمپاش برا
 . شدی تر مظی و غلظی کرده بود، اخمش غلجادی ای کھ لوسیریی ھر تغصیتشخ

 
 
 

 "  بود کجاست؟زونی آونجایً کھ قبال ای انھیاون آ        " 
 

 " نھ؟یآ        " 
 

 " و اون قفسھ لباس؟        " 
 

 کھ تمام آت و یی حواس آن دو را از گاراژ پرت کرد، جایلوس" کدوم قفسھ لباس؟         " 
 .اشتھ شده بودند ھم انبیآشغال ھا رو

 
 داشتند خوابگاه را یوقت. وستی پی تمپل ھم بھ جناح لوسدند،ی بھ طبقھ باال رسیوقت        
 زشی چرا تا حاال تم؟یدی رو خرنجای دو سالھ کھ ایگفتھ بود:" دی کردند، تمپل پرسی میبررس
 " ؟ینکرد

 
 . " کھ ھست دوست دارمینطوری ھمنجارویمن ا: " پاندا سفت و سخت جواب داد        
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 ھرکدام از تخت یانتھا.  تاشو نگاه کردی درھم و برھم تختخوابھافیتمپل با تنفر بھ رد        
 . لولھ شده و بدون ملحفھ قرار داشتیھا تشک

 
 نی چی سھ پنجره بزرگ و پوشانده شده با پرده ھای کھ داراواری دنیاو بھ سمت بزرگتر        

منظره . "  از پرده خاک گرفتھ را کنار زدیتمپل قسمت.  بودند رفتفتھای رنگ رییدار و تغ
 . "شھی می عالنی اتاق تمرھی نجایا. یحق با توئھ لوس. ھی ایباورنکردن

 
 نجای ای کھ کسھیادی مدت زمان زنی فوت شده بنابرانجای اداریسرا. " ً عمدا لو دادیلوس        
 . " کنھدای رو پی تونھ کسی نکرده، اما مطمئنم پاندا مزیرو تم

 
 شیپرده را رھا کرد تا سرجا."  راه بدمنجای رو ای تونم کسینم: " تمپل محکم جواب داد        

 .دی اش را بھم مالیبازگردد و انگشتان خاک
 

 تلخ یو سپس با لحن. "  باشھدی تجربھ جدھیفکر کنم برام . می دیپاندا و من انجامش م        " 
 . " کنمیزکاری تمدی کھ چطور باادی بادمیًنگرانم اصال  . "ادامھ داد

 
 اری قصد نداشت دستی کمک داوطلب شود، اما افعی خواست برای م،یمی قدیلوس        
 از ملحفھ ھا درونش بود نشانشان داد و یگنجھ را کھ آش شل قلمکار.  تمپل رنشاو شودیشخص

 .ندیایآنھا را تنھا گذاشت تا از پس خودشان بر ب
 

 آورد رونی اش بی بود را از کولھ پشتدهی کھ خری بازگشت، خواربارنیی بھ طبقھ پایوقت        
 تمپل را از ھال ی را شست، صدافی کثی کھ ظرفھانیھم.  بھترهینطوریو بھ خودش گفت ھم

 ی لوسی او کنجکاویالتماس درون صدا. " ی بکننکاروی ایستیًواقعا کھ، پاندا، مجبور ن. " دیشن
 . آنھا را نگاه کردیرچشمیز.  کردکیحررا ت

 
 اهی لوکس سی دستفی کدنی پاندا درحال کشکھیی بودند، جاستادهی ای در ورودیآنھا جلو        
صادقانھ بگم، پاندا، . " دی جلو کشی را کمکشی تونقھیتمپل .  تمپل بودی نقره انی سنگناتیبا تزئ

 . " اومدمنجایم روشنھ کھ چرا بھ اًکامال برا. ستی ننکاری بھ ایاجی احتچیھ
 

 فی تختھ شکالت با مارک تابلرون از ککیپاندا . " ی کنی چشم پوشنی از ادیپس با        " 
 .دی کشرونیب
 

 . او دادلی پھن تحویتمپل سرش را کج کرد و لبخن        
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 مبلغ نی کھ من چنلھی دلنی بھ ھمًقایدق. ی رو قبول شدشتی آزمانیاول.  گمی مکیتبر        " 

 . " کنمی کار کردن با من در طول تابستان بھت پرداخت می برایگزاف
 

 منو اسکول گھید. "  آن زدی گاز بزرگ بھ انتھاکی شکالت را کند و یپاندا پوشش رو        
 . "نکن، تمپل

 
فاصلھ ھم  نی از ایحت.  شددیتمپل چشمانش را بھ قفسھ آبنبات ھا دوخت، و لبخندش ناپد        

 ھر تکھ د،ی جوی زد و بھ آھستگیگریپاندا گاز د.  او را احساس کنداقی توانست اشتی میلوس
پاندا .  تمپل قرار گرفتنی ظالمانھ کھ بخاطرش تا ابد مورد نفریاش را با احساس خورد، عمل

 ."ی کردم تماشا کندای کھ پی منو موقع خوردن ھرچیقصد دار: " تگف
 

 ! " کارتو تحمل کنمنی استمیمجبور ن. "  بودیتمپل عصبان        
 

کاغذ شکالت را مچالھ .  شددی تکھ شکالت در دھان پاندا ناپدنیآخر. " نفستو نگھ دار        " 
 . "در چمدونت رو باز کن. "  چپاندبشیکرد و درون ج

 
 . "ستی توش نی مجازری غزی چچیھ:" تمپل گفت        

 
 . "نطورهی ھممیش بادواریبذار ام        " 

 
 . کرددای آنجا پی بزرگتریپاندا شکالت تختھ ا.  نبودنطوریاما ا        

 
.  بود، اما او تمامش را خوردادی زیلی مقدار شکلت خنی مثل او، ای مرد بزرگی برایحت        

 . "ی انقدر آزاردھنده باشیستیمجبور ن. " تمپل در مرز انفجار بود
 

 کی پھی ستی قرار ننی کھ ای دونیم. ی گرمم استخدام نکردتیطر شخصتو منو بخا        " 
 . " باشھکین
 

 . "خوبھ        " 
 

 . را گرفتشیتمپل شروع کرد از کنار او در رفتن، اما پاندا بازو        
 

 " الزمھ خودت رو ھم بگردم؟        " 
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 ضرر یً کامال بنھایا.  تاککیآدامس ت. "  زدشخندی شلوارش کرد و نبیتمپل دست در ج        

 . " دارمنھای از ایھستند و من بھ اندازه کاف
 

 . " کشھی طول نمشتری بقھی دقھی        " 
 

.  در آوردتی از عصبانیسی ھی پاندا با دستانش شروع بھ گشتن او کرد، تمپل صدایوقت        
 ! "ی منو لمس کنی کنیچطور جرات م" 
 

 و سپس دی کشرونی او بگری دبی از جزی بستھ اسمارتکیپاندا . " ادی ب رو رد کنشیبق        " 
 .دیبستھ آدامس را از دستش قاپ

 
 " ؟یگی مونی تلوزی توشھی کھ ھمستی نی حرفنیا.  سوزهی بازنده ھا میدلم برا        " 

 
 ! "ی کنی کنم کھ برام سخنرانیھفتاد و پنج ھزار دالر بھت پرداخت نم        " 

 
 . را باور کندنی توانست ای نمیھفتاد و پنج ھزار دالر؟ لوس        

 
 چقدر بھ او پرداخت کرده اند، سپس با خودش فکر کرد نشی بود کھ والدنی نگران ایلوس        

 . گرفتھ باشددی بای کھ چھ مبلغ کالندی فھمیآنھا ھزار دالر بھ او داده اند و حاال م
 

 معده اش پرشده بود چون تیًظاھرا ظرف. "  اظھار نظرهھی. ستی نیرانسخن: " پاندا گفت        
 رو نیا. "  ھل داد و سپس در چمدان را بستبلی را کنار کاغذ شکالت درون جزیبستھ اسمارت

 . " برم طبقھ باالیبرات م
 

 . و با خودش بھ طبقھ باال حمل کرددیتمپل آنھا را کش! " زحمت نکش        " 
 

 بھ سمت در و شی گفت کھ ھنوز روی را درحالنیپاندا ا"  ؟ی تماشا نکردی اندازه کافبھ        " 
 . کرده بودنی کمی بود کھ لوسییپشتش بھ جا

 
 ھی شما یھر دو.  ماجرا رو ھضم کنمنی کنم ای میھنوز دارم سع. "  جواب دادیلوس        
 . "نی ھستی واقعیشورش
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 ی شده بود را بررسی خالکبارهی بھ ی را کھ با برداشتن قفسھ فلزیًپاندا مختصرا قسمت        
 " ؟ی نکردنکارویدر واقع، چرا ا. ی رو ترک کننجای ای تونی میھروقت بخوا. " کرد

 
 کھ در یچون ھنوز دارم خودم رو بخاطر قضاوت نادرست. "  خانھ او بودنجایچون ا        

 . شددی آشپزخانھ ناپدیسمت پشتسپس در ق. "  کنمی مھیمورد مردم دارم تنب
 

 دی داشتھ باشی خوبالتی مبارک و تعطدتونیع        
 

 نی نخورده بود، بنابرازی چچی از صبحانھ ھیساعت تازه چھار عصر بود، اما لوس        
 بود دهی را کھ از شھر خری گوشتکی و استختی روغن درون آن ری را گرم کرد و کمتابھیماھ

 زنگ زده لی خواھد داشت، اما آن دستگاه گری طعم بھترلی گریًمطمئنا رو. درون آن انداخت
 . گذشتھ دور انداختھ بودھو کھنھ را ھفت

 
 گلولھ نی تاجر عکی آراستھ یتکھ گوشت بھ جلز ولز افتاده بود کھ پاندا با ھمان لباسھا        

 . رفترونی بی و از در پشتدیچی پتابھیتھ ماھ حولھ برداشت و دور دسکی. وارد آشپزخانھ شد
 

 رو کمیاست. " دی کرد دوی عبور ماطی بھ دنبال او کھ داشت از حیلوس! " یھ        " 
 ! "برگردون

 
 کی باز کرد، مچ دستش را چرخاند و استیدر سطل آشغال کنار گاراژ را بطور ناگھان        

 باشھ یزی چنکھی شھ مگر ای انجام نمی ایپز آشچیھ. " گوشت معلق زنان بھ درک واصل شد
 . "کھ تمپل ھم بتونھ بخوره

 
 ! "ھی چی آشپزچی منظور از ھ؟ی ای آشپزچیھ        " 

 
 کنھ، و تو کھ قصد ی میزکاریًاون ظاھرا داره تم. دهیچی تمام خونھ پی غذا تویبو        " 

 . "ی شکنجھ اش بدیندار
 

 ! "یدی اون بلعی رو جلوی کھ ھزار کالری تو بودنیا! من        " 
 

 دستانش را یلوس. "  متفاوتھی کنی می کھ تو داریکار.  کارش بودیعیاون عواقب طب        " 
 و ازش ی زنگ بزنتی بھتره بھ ماماندیشا. "  پاندا جمع شدیلبھا! "  فھممتینم. " باال گرفت

 دهی را بوسی مردنی چنیً واقعا لوسایآ . " حکم مھر شده بفرستھ تا ازت محافظت کنھھی یبخوا
  را انجام دھد؟ی کارنیچن—گذاشتھ بود او— گذاشتھ بود اوود؟ب
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 اش عالمت ی برنگ ذغالی با ناخنھای بود، لوسدهی درون او بھ مرز انفجار رسیافع        

و سپس . " ی دیتو تاوانش رو م: " گفت.  صورت پاندا نشان دادی جلوشی با دستھایزشت
 . رفتھ بودیلوس

 
****         

 
ھنوز .  شکنجھ بودشی او برایکیفقط بودن دوباره در نزد. پاندا از قبل تاوانش را داده بود        

 باوقار ی بانوکیاو مثل .  بودینی شام تمریشب اجرا.  آوردی مادی را بدی کھ او را دی بارنیاول
 .شدی روشن مھی از االن ساشتری درخشانش بی موھا بود،ستادهی کنار تد ایدر لباس سبزآب

 
 و نقص بی عی دو نفر چھ بنی بود کھ انی توانست بھ آن فکر کند ای کھ او میزیتمام چ        

 ی فکر را منیاو تا دو ھفتھ بعد از آن ھمچنان ھم.  کاملییکای زوج آمرکی -برازنده ھم بودند
  کھدی باالخره بھ خانواده اش زنگ زد، فھمی لوسیت کودا، وقاچھی آن شب در درنکھیکرد، تا ا

 . تد بازگرددشیًاو واقعا قصد ندارد پ
 

 .احمق        
 

 .یبھ ھرحال تو ھم خوب نبود        
 

 و خارج از ی منطق، دست و پا چلفتی پاندا بود کھ عجول، بنیا. یچھ دروغ واضح        
 ی ژست می مجلھ کھ طوری زنان روھیً بود، و اصال شبیعیً کامال طبیلوس. کنترل شده بود

 . دارن با تو باشند نبوداجیگرفتند انگار احت
 

 رود، اما ی او از آنجا مدنی بھ محض دی موضوع حساب کرده بود کھ لوسنی ایپاندا رو        
 گوشت کی گرفتھ بود در آشپزخانھ استمی بپرد و از آنجا برود تصمقی قانی درون اولنکھی ایبجا

 خواستند از خانھ اش یحاال او دو زن سرسخت دور و اطرافش داشت کھ ھرکدام م. درست کند
 . گاه خودشان استفاده کنندی مخفوانبھ عن

 
 یً از آنھا مثل خار چشم بود، اما قبال ھم از پس تمپل برآمده بود و دوباره ھم میکی        

 ی از ھمھ مشتری خار چشم بود و پاندا بیگری ھم بھ شکل دیگریآن د. دیتوانست از پسش برآ
 .دیخواست از پسش برآ
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 نجایا.  کارش تمرکز کندی راند تا بتواند رورونی شکل را از ذھنش بنی بھ ای لوسریتصو        
 داده بود تا مثل پرستار یادی اما تمپل پول زد،یای خواست بھ آن بی بود کھ دلش می مکاننیآخر

 اپاندا ب.  راجع بھ محل اقامتشان سرباز زده بودیبچھ از او مواظبت کند و از ھرگونھ بحث
 ی کرد او برای نزده بود، اما ھرگز تصور نمی کاش راجع بھ خانھ حرفیخودش آرزو کرد ا

 قرار ینابود پوند اضافھ وزن و در لبھ ی اصرار بورزد، ھمانطور کھ ھرگز سنجایآمدن بھ ا
 کھ او را بھ تحرک وادارد و حداقل ییاو کارھا.  کردی او را تصور نمی کارتیگرفتن موقع

 شی کار افتضاح اما پرمنفعت براھی نیا.  دادی محی را داشتھ باشد را ترججانی ھی اندکلیپتانس
 .بود

 
 . بودونی بھ او مدیی جورھاکی کلھ گنده اش بود و ی مشترنی تمپل اولگر،یاز طرف د        

 
 یتی امنتی مامورکی ی ناشر تمپل برانکھی را مالقات نکرده بودند تا اگریکدیآنھا         
 با یمرد.  کرد، او را استخدام کردی را امضا مشی کھ کتابھایی جاکاگوی در کتابخانھ شیمعمول

 . توجھ او را جلب کرده بودتی جمعانی باز در ممھیچشمان ن
 

 شب تمام شود، آن مرد را کھ نکھی او متمرکز کرده بود و قبل از ایپاندا توجھش را رو        
 کند متوقف کرده ی صورت تمپل را خط خطی صندلفی ردنی چندی خواست با پرش از رویم

 ی او اصرار می داشت، رویتی امنیروی بھ نازیاز آن زمان تا بحال، ھر زمان کھ تمپل ن. بود
 توسعھ یی بھ سمت پاندا جذب شدند و کار او تا آنجایگری ثروتمند دانی او، مشترطربخا. دیورز

 نی اد،ی خوابی اجاره کند کھ بھ ندرت در آن می ساحلابانی واقع در خی تا بتواند آپارتمانافتی
 . کندی نگھدارزینویلی در امری مرکز آلزانیخانھ را بخرد و مادرش را در بھتر

 
 دهی کھ بلعی بلکھ بخاطر ھضم آن ھمھ شکالتیمعده اش غار و غور کرد، نھ از گرسنگ        

 اوردهی نی قاچاقینی زمبی سپسیچھ بد کھ تمپل چ.  جات نداشتینیری بھ شی عالقھ ایلیخ. بود
 .بود

 
 ریی خانھ را تغزی چچیًصراحتا گفتھ بود کھ ھ.  منحرف شدندیتفکراتش بھ سمت لوس        

 . کردی پاندا را آشفتھ مراتیی دوست داشت انجام داده بود و تغیدھد، اما او ھرکارن
 

 موضوع را درک کند، نی توانست ای شده بود؟ نممی در برابر خواستھ تمپل تسلیچرا لوس        
 رفتار و ی بود کھ نگذارد لوسنی راه انی برود، بھترنجای از ای دانست چکار کند تا لوسیاما م

  ھم خودش را ناراحتیلی خشی کارھایادآوریاگرچھ چشم انداز .  بد او را فراموش کندیکارھا
 . کردینم
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 رونی را از ھم جدا کرد و بھ بی سفری پاندا تختخوابھایصبح روز بعد او پھلو بھ پھلو        
 .منتقلشان کرد

 
:  گفتی داد بھ لوسی ھل میی کنار تخت را بھ سمت در جلوی کھ حفاظ ھانطوریتمپل ھم        

 . "ی ورزش حسابھی" 
 

 اهی سرش جمع کرده بود و لباس سی باالی درھم برھمی را بصورت دم اسبشیتمپل موھا        
 کدام چی عوض کرده بود، ھی ھفتقھی گشاد و تاپ اسپرت مشبک ی را با شلوار ارتشروزشید

 کھ دمی رسجھی نتنیبھ ا: " او گفت . لباس خودش باشنددی نبودند کھ از خط تولکیاز آنھا آنقدر ش
 . " تو و پاندا باشھنی بیی ماجراھی دیبا
 

 ."ی کنیاشتباه فکر م. "  باز نگھداردشی بھ سمت او رفت تا در را برایلوس        
 

 رو کھ بخاطرش ی کھ اون کاریتا زمان. "  او را ناراحت نکردیجواب سرد لوس        
 شما ستیبرام مھم ن " - درون دستش را از راھرو عبور دادلیوسا-" استخدامش کردم انجام بده

 . "نی گذرونی می وقتتون رو چطوریدوتا باق
 

 مخاطب قرار نگرفتھ بود، نطوری تر از خودش انیی پای توسط شخصنی از اشی پیلوس        
 درون دستش چند قدم جلوتر ی و حفاظھایطانید، ملکھ ش بتواند جوابش را بدھنکھیاما قبل از ا
 . شدنددیاز نظر ناپد

 
 در ی خوردن صبحانھ وارد آشپزخانھ شد، متوجھ قفل نسب شده روی برای لوسیوقت        

 ی بھ جنگ با پاندا برود، می قصد نداشت با معده خالکھیی ھا شد، و از آنجایگنجھ خوراک
 .اما حاال گرسنھ بود . قھوه بخوردوانی لکیخواست 

 
 نکھیقبل از ا.  گذاشتزی می ھاتداگ سرد را روکی کارتن ماست با طعم آلبالو و کی        
 و متعاقب دی بھ خانھ شد را شنی کھ وارد راه منتھیونی کامی از آنھا را تمام کند، صدایکیبتواند 

 کرده  پنھاندی دیً شدن در اتاق طبقھ باال آمد، احتماال تمپل خودش را از جلودهی کوبیآن صدا
 دی رسی شدند کھ بنظر میلی کردن وسای مشغول خالونی پاندا و راننده کامیبھ زود. بود
 . باشندی باشگاه ورزشزاتیتجھ

 
 ی براشبی کھ دی نان بپزد اما با اتفاقی و توبی بری کرده بود تا برایزی برنامھ ریلوس        

 مجبور شد با نی بنابرافتدی اتفاق بنی توانست تحمل کند کھ دوباره ھمی افتاده بود، نمکشیاست
 . بھ دکھ فروش محصوالت مزرعھ برودیدست خال
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 ی تابلوی رنگارنگ باالی از گلھای نواری بود و مشغول نقاشستادهی نردبان ای رویبر        

 کی ی کھ ممکن است باالی پردازانھ االی خی ھای دکھ بود، از آن نوع نقاشدهیزرد رنگ پر
 پوشاندن ی بودند کھ او برای سبز رنگیمی با لحاف قدیرنگھا در ھماھنگ.  شوددهیچرخ فلک د

 . شده عسل استفاده کرده بوددهی چی ھرمفی سھ ردشیو نما شخوانیپ
 

 پاندا رو نی ماشروزید. " دی پررونی دکھ ب از پشتی توب،یبھ محض توقف دوچرخھ لوس        
 "؟ی من داری برایکار. دمید
 

 . کردی بود کھ تا بحال فکر میزی تر از آن چدهیچی پیتوب        
 

 می و صحبت کنمی جا لم بدھی می خوایما م.  آمدهدنمی دیدوستانم برا....  از یکی. ًفعال نھ        " 
 از دوستانش باشد یکی کھ ملکھ شرور نیفکر کردن بھ ا. "  تو خستھ کننده ھستی برانیبنابرا

 دایپ  منتظره سر و کلھ اشری غی کھ توبی زمانیباعث شد بخودش بلرزد، اما مجبور بود برا
 . کندی سازنھی زمی خواھد شد، با دروغ اندکنطوری مطمئن بود کھ اًبای شود و تقریم
 

 " درستھ؟ام،ی انجام کارھا بیم برا تونیاما ھنوز م        " 
 

 ی آمد لبخندی منیی کھ از نردبان پاینی در حیبر. " ً لطفا دست از سرش برداریتوب        " 
 ی اضافھ ای چربچی ھیھرچند صبح ھوا گرمتر شده بود، اما چون بر.  دادی لوسلیخستھ تحو

 ی کھ تازگینھ رنگ برنزه ا.  بوددهی پوششرتشی تی روی سبکیدر بدنش نداشت ژاکت طوس
 چھره ی توانستند خستگی چانھ اش نمی رنگ روی گرفتھ بود و نھ لکھ ھاودھا پوستش بھ خ

 . " نکنھتی تا تو رو اذرمی کنم کھ جلوشو بگی رو ممیتمام سع. " اش را پنھان کنند
 

 او حساب نکند و یو داد رحی ترجی لوس،ی در ارتباط با توبی بریبا توجھ بھ ناکارآمد        
 آدم کم سن و سال ھی کھ دوست من نھی موضوع ا،یتوب. "  حلقھ کردیدستش را درو شانھ توب

. ی رو بھ من نشون بدرهی اطراف جزی بتوندی شا،یای بھ اونجا بنکھی ای بھ جانی بنابراست،ین
 . "نمی عالمھ جا ھست کھ تا حاال نتونستم ببھی ونم دیم
 

 . "نطورهیھم        " 
 

 میعاشق کار. "  شده بود نگاه کردی نقاشی عسل چرخ فلک کھ بھ تازگی بھ تابلویلوس        
 "  ھم داشتھ؟یری تابلو تاثنیا. یدی انجام میکھ دار
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 مچش را ی زنبور روشی نی جایبر. "  عسل فروختمشھیاز صبح تا حاال ھفتا ش        " 
 . کردلی را تکمنھی در پس زمی تمشکی و نقاشدیخراش

 
ھرچند .  موم عسلای صابون دی کنم، شای فکر مشتریدارم بھ اضافھ کردن محصوالت ب        " 

 ." بتونم کشف کنم کھ چطور درستشون کنمدیبا
 

 از دیتو با. ادی پول ازش در نمیھنوزبھ اندازه کاف: "  اش گفتیشگی ھمی با کج خلقیتوب        
 . "ی برنجایا

 
 نی چندی رو فقط تویشما دوتا دکھ محصوالت کشاورز. "  بھ سرعت مداخلھ کردیلوس        

 . "دی بھ خودتون افتخار کندیشما با. دیروز سرپا کرد
 

 بر یاو پا. "  اون ھستندی عسلھانایا.  افتخار کنھدی مادربزرگھ کھ بانیا: "  گفتیتوب        
اون .  گنده زنگ بزنمکی رم بھ مایم: "  کشان گفتادی کوبان بھ سمت خانھ رفت و فرنیزم

 . " برهی مرونی بقشیگفت کھ منو با قا
 

 ی چی فھمیم!  زنگ نزنکی بھ ما،یتوب! نھ. "  رو ھجوم بردنی بھ سمت راه ماشیبر        
 . شده بوددی ناپدنھای قبل از ھمھ ایتوب!" ی توبگم؟یم
 

 شی موھای کھ از دم اسبشی از موھای طره ای برم،ی و تسلی بھ نشانھ خستگیبا پوف        
من تو . "  آوردرونی بشخوانی از قفسھ پشت پگاری سیجعبھ ا.  آمده بود را کنار زدرونیب

 . "ستمیً بچھ اصال وارد ننیبرخورد با ا
 

 . " باشھزی چالش برانگی کمھی شھی باعث منیا. دهی دبیاون آس:"  گفتیلوس        
 

 دهی دبیما ھردو آس: "  فرستاد گفتی مرونی بی را موجگاری کھ دود سنطوری ھمیبر        
 دهی کششی ھاھی کھ بھ درون ری از دودشتری کھ در ھوا شناور شده بود بیانگار کھ دود. " میا

 یاو چھره لوس."  راه انداختمزی ترحم انگی پارتھی.  خوامیمعذرت م."  نمودیبود خطرناک م
 کنم تو رو یاحساس م. ی رسی آشنا بنظر میلیتو خ. "  کرد و ادامھ دادی بررسکینزد را از

 فکر کردم دمتی کھ دی بارنیاول. می شناسم، اما مطمئنم ھرگز باھم مالقات نکردی میی جاھیاز 
 . "ی بچھ اھیتو 
 

 . " سالمھکی و یمن س        " 
 



 170 

 گردن ی روی اژدھای تاتو ابرو ودی رنگ شده، حلقھ جدی موھای روی بررهینگاه خ        
 .دی چرخیلوس

 
 . "ھی عقب مونده ذھنھیمنظورت : "  دادحی توضی بھ نوعیلوس        

 
 . "یزی چنیھمچ        " 

 
 پنھان کند نی از اشتری را بتشی ھونکھی از ای متوجھ نشده و لوسیاما واضح بود کھ بر        

 یاندک. "  دادمافھی قریی تغیبھ نوع... من. "  کندسکی گرفت رمیتصم.  نداشتیاحساس خوب
 . " ھستمکی جورایلوس... من. " مکث کرد

 
 

 دختر یممکن بود جلو.  را انداختگارشی و سستادی اخی گشاد شدند، سیچشمان بر        
 نی توانست ای بکشد، اما نمگاری کرد سی می درختان زندگی کھ آنسوھی ھمسابی و غربیعج

 ..."من...اوه. "  دختر رئس جمھور انجام دھدیکار را جلو
 

 . " باشمی مخفیالزمھ کھ مدت: "  باال انداخت و گفتی شانھ ایلوس        
 

 . " کارهنی ای برای خوبی بنظر جانجایا        " 
 

.  منتظره بودری غی کمھی.... فقط . متاسسفم. "  شده استرهی خستی متوجھ شد کھ مدتیبر        
 ؟ی موضوع رو بھ من گفتنیچرا ا. "  را دوباره کنار زد و تالش کرد صافشان کندشیموھا" 

 . " زدمیمن ھرگز حدسش رو ھم نم
 

 باورش سخت دیشا.  بھت نگمیزی چی تو ادامھ بدم ولشیدرست نبود ھمچنان بھ اومدن پ        "
 . " در مورد صداقت دارمی تفکرنیباشھ، اما من چن

 
 . "ممکنھ من بھ ھمھ بگم. یشناسی منو می بھ سختتو... اما        " 

 
. "  خواست کھ موضوع صحبت را عوض کندی میلوس. " ی کارو نکننی کھ ادوارمیام        " 

 "؟ی بھم اطالعات بدشتری در موردش بی خواینم. ی اشاره کردزی ترحم انگی پارتھیتو بھ 
 

داستان . "  شدرهی رفتن آن خری بھ مسیبر.  توقف نکردی شد ولداری از دور پدینیماش        
 . " دارهیخستھ کننده ا
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 باعث گرانی در مورد مشکالت ددنی روزھا شنیمتنفرم کھ اقرار کنم، اما بعض        " 

 ی احساس رو منیمن ھم ا. "  رفتنی از بنشانی و تنش بدی خندیبر. " شھی من میدلگرم
 "؟ی در باره اش بشنوی خوایًواقعا م: " و گفتدیاو دستش را بھ شلوارش مال. " شناسم

 
 "  شم؟ی محسوب میاگھ بخوام آدم بد        " 

 
 شی بازوی را از روی لکھ رنگیاو با حواس پرت. " ًپس بعدا نگو کھ بھت اخطار ندادم        " 
ب شھرمون بھ خانھ برگشتم و شوھرم را  ناھار در کالینوامبر گذشتھ از مھمان. " پاک کرد

 خواد کھ ی مرفھمون خستھ شده و میاون گفت کھ از زندگ.  کردمدای پنشیدرحال بار زدن ماش
 دختر نوزده سالھ کھ ھی دفترش یً و اوه، تصادفا اون قصد داشت با دلبرش، منشره،یگطالق ب

 ." شروع دوباره داشتھ باشھھی داشت تیدو برابر من زن
 

 . "اوچ    "     
 

 شاخ و برگ درختان صورتش را انی کوچک آفتاب از میتکھ ھا. " تازه بدتر ھم شد        " 
اون . "  دادندی ھم جوانتر ھم مسن تر از سنش نشان می کردند، او را بھ نوعھیغرق نور و سا
 ی تونم ھرچی من منی بنابراونھ،ی با ھم بھم مدی کنھ کھ بخاطر ده سال زندگیبھم گفت فکر م

 در مورد نحوه یچی کھ ھی خودم بردارم، وامی ماند برای از پرداخت قسط وام باقبعد رو کھ
 . " دونستمیپرداختش نم

 
 . "یچھ آدم خوب        " 

 
 دونستم ،اما اون بخشنده و باھوش بود، و تمام ی منویا.  مالقاتش کردمی وقتیحت        " 
اون .  ما از سالھا قبل باھم دوست بودندیخانوادھا. بودن عاشق اون ھیری انجمن خیخواھرھا

او خاکستر . "  منحل بشھمی تنکھی ام بود قبل از ای بال جسی بمی باحال تی از پسرھایکی
 شون ی رفتند تا اونجا خوشبختاتلی اش بھ سیاسکات و منش. "  تکاند و ادامھ دادا رگارشیس

. من فقط سال اول دانشگاه رو تموم کردم. دیرو بلع می کھ داشتی کنند، و اون وام ھرچدایرو پ
 یکی با یمدت.  رسھی کردن خودم بھ ذھنم نمنی تامی برای فکرچی ندارم و ھی تجربھ کارچیھ

 آمدم، ی مرونی از اتاقم ھم بی حتی کردم، اما بعد از چند ماه کھ بھ سختی میندگاز برادرھام ز
 ."دهی تھ کششونیزن برادرم بھم فھموند کھ مھمون نواز

 
 را فراموش کرد و کای در مقابل دختر اول آمردنی کشگاری در مورد سشیاو ناراحت        

 .دی کشرونی بیگری دگاریس
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 کلبھ بھ ھی بھ من زنگ زد و گفت کھ اون فوت کرده و رای مالیدر ھمون زمان، وک        " 

 ی برارای کھ ماشی بار سالھا پکی رو فقط یمن توب.  گذاشتھی من باقیھمراه نوه اش را برا
بھ اطراف دکھ نگاه کرد . " خانم ملک خودم.  ھستمنجایو حاال من ا.  بودمدهی من آمده بود ددنید
او "  ؟ی بوددهی شنزی اندازه رقت انگنی بھ ایزیتا حاال چ. "  دادلی سرزنش کننده تحویخنده ا و
 ھمھ نی تونم تصور کنم بعد از ایم. "  را بدون روشن کردن بھ جعبھ اش بازگرداندگاریس

 . "ی کنی در مورد من چطور فکر می انجام دادتی زندگی کھ تو تویکار
 

 "  ھست؟میمنظورت فرار از مراسم عروس        " 
 

 رو ی کارنیچطور جرات چن. "  بھ خود گرفتییای رویچشمانش حالت."  ھمونًقایدق        " 
 " ؟ی کرددایپ
 

 . " ذارمیمش رو جرات نم اسًقایدق        " 
 

 ھل بشی را بھ درون جگاری پاکت سیبر.  توقف کردنی ماشکیسپس . "  ذارمیمن م        " 
 . " فروشمی نمی ،من تو رو بھ کسی کردنانیممنون کھ بھ من اطم. " داد
 

 . بود کھ او سر قولش بمانددواری امیلوس        
 آمد کھ عسل را فراموش کرده است، اما بدون وجود ادشی ی بھ خانھ، لوسدنیدر راه رس        

 کپھ متشکل از کی.  گشتی آن بر نمدنی خری برادی آن مالی کھ بتوان عسل را روینان گرم
 نی راه ماشی زشت اتاق خوابگاه در ابتدای کنھنھ و پرده ھای تختخواب شو، تشک ھایتخت ھا

 رفتھ بود و بھ ھی حمل اثاثونیکام.  شدن حملی ھم تلنبار شده بودند، منتظر برایرو  خانھیرو
 .دی کف طبقھ باال را شنی رونی سنگیزی شدن چدهی کوبی وارد خانھ شد، صدانکھیمحض ا

 
 . باشددهی صدا از بدن مرده پاندا بگوش رسنی بود کھ ادواری امیلیخ        

 
 ی بادی ساخچالی با یمی قدخچالی برود و متوجھ شد کھ رونی آشپزخانھ گذشت تا بانیاز م        

 کھ خورده بود باعث گرسنھ ماندنش یصبحانھ نامطلوب.  شده استنیگزی جای مدرنلی استدیسا
 . در آن را باز کردنیشده بود، بنابرا

 
 ی ژلھ، ھمبرگرھا،ینیکره بادام زم.  شده انددی ناپدشی ھایو متوجھ شد کھ تمام خوراک        

نھ .  نبودی شوراری خای سس ساالد و ،یالسی ماست گچیھ.  اشیسی سوئریخوشمزه و تمام پن
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 محبوب پاندا ی مارماالدھایحت.  حساب باز کرده بودشی ناھار روی کھ برای مانده ای غذایحت
 . شده بودنددیپدھم نا

 
 آخر ھفتھ کنار ی کھ برای زده اخی ی کلوچھ ھایبھ جا.  ھم افتضاح بودزری فرتیوضع        

 را باز جاتیاو در قسمت سبز.  شده بوددهی چیمی رژی غذاھای از پاکتھایفیگذاشتھ بود، رد
 زده خی ی کلوچھ ھا؟ی بود چدهی خرروزی کھ دیی کاھوی کجا بودند؟ دستھ ھاشی ھاجیھو. کرد

  او را ھم برداشتھ بودند؟ی آنھا کاھوھایول یزی چکی
 

 .بھ سمت طبقھ باال ھجوم برد        
 

 فصل دوازدھم        
 
 ببرد بھ دماغش ورشی بھ سمت در نکھی قبل از ای باشگاه ورزشکی مانند کی الستیبو        

 کف ی روی ورزشدی درخشان و جدلیوسا. خوابگاه بھ کل با شب قبل متفاوت شده بود. خورد
 از دی جارو شده بود و نور خورشیزی بھ تمنی نو قرار گرفتھ بودند، کف لخت زمیکیپالست

 .دی تابی مرونپنجره باز بھ د
 

 و تاب بدنش باعث چی از پنجره ھا بود، پیکی گرفتن با قاب خم شده یپاندا درحال کشت        
.  قرار داده بوددی شده بود و شکم سفت و شش تکھ اش را در معرض دشرتشیباال رفتن ت

 یبانھ ا ادی بغامی از ھرگونھ پی خالندی توانست ببی می کھ لوسشرتشیخوشبختانھ آن قسمت از ت
 . را سرزنش کردی و ناراحت شده بود، افعدی ھا نا امشرتی آن تدنی از ندنکھی ابخاطر بود، و

 
 ی مشیھا¬قھی کرد و عرق از شقی خرخر مکالیپتیتمپل درحال کار کردن با دستگاه اول        

.  گرفتدهی را نادنی وحشتش از تمریلوس.  بودنددهی بھ گردنش چسبسشی خاهی سی و موھادیچک
 را باال انداخت و با شیتمپل شانھ ھا. "  شدندی ناپدخچالی ی رسھ از توی من بنظر میغذاھا" 

 ."نکارهیپاندا، مسئول ا. "  را پاک کردشیشانینش پیآست
 

 رونی بھ سمت بعی را آنقدر سریپاندا قاب پنجره را محکم کرد و لوس. " مبارک باشھ        " 
 ی و بعد ھم فرار معی سری معذرت خواھکی دانست پاندا بھ دنبال ی ماز اتاق دنبال کرد، کھ او

 را داشت انشی کھ قصد بی ای بتواند دھانش را باز کند و سخنرانی لوسنکھیقبل از ا. گردد
 نیی طبقھ پامیمجبور. "  کردتی کند، پاندا آرنجش را گرفت و او را بھ سمت ھال ھداوعشر

 . " کرده باشھجادی صداھا رو خودش انکھیمگر ا.  رنجونھی بلند تمپل رو میصدا. میصحبت کن
 

 . "ی گفتی چدمیشن. " تمپل از درون اتاق داد زد        
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 . " دونمیم. "  زدادیپاندا در جواب فر        

 
 . رفتنیی بھ طبقھ پایلوس        

 
 توانست قسم بخورد بھ ھوا پخش شدن گرد و غبار ھنگام ی تصورات پاندا بود، اما منیا        

 کرد ی کھ فکر میفرش.  بوددهی راه پلھ را دی فرش پشمی روی مبارزه لوسیبرخورد چکمھ ھا
 عنوان قصد نداشت انجامش چی کھ بھ ھیکار.  از او خواستھ بود تا از دستش خالص شودیلوس
 .دھد

 
 رنگ بود، اما ی صندقچھ ارغوانکیًقبال آنجا . باند کونی زمی قدمش را رونی آخریلوس        

 قرار وانی رنگ کھ االن در ااهی شاخ گوزن و قفسھ سی شده بود، درست مثل جالباسدیحاال ناپد
 . داشتی خواستشان را نگھ می بودشان و نھ مدهی کھ پاندا نھ خراهی گیداشت و تعداد

 
 محل احساس نی بھ انکھی گشت؟ بخاطر ایبر نم دی کھ بایی خاطر خدا چرا او بھ جایبرا        

 . کھ افراد پولدار دارندستی عادتنیا.  کردی متیمالک
 

 توانند انجام ی خواھند می می دھد کھ ھرکاری باور را منیاحساس محق بودن بھ آنھا ا        
 . بھ آنھا تعلق نداشتھ باشدیزی چی وقتیدھند، حت

 
 فرض کند، ی را انسان خودخواھی خواست لوسیاما ھمانقدر کھ او م.  خانھنیمثل ا        

 او نحالی خواست خرخره او را بجود با ای االن منکھی با ایحت.  نداردقتی حقنی کھ ادانستیم
 . بودبی آراستھ و نجیانسان

 
 بی عجاهی در شلوارک سفشی ظرکلی رفت، ھی بھ سمت آشپزخانھ می کھ لوسنطوریھم        
 ی داد او را در لباسھای محیپاندا ترج.  شدی گشاد نبود منقبض می کھ بھ اندازه کافبشیو غر
 خواست بھ آنھا ی کھ او نمییزھای توانستند تمام آن چیلباسھا م. ندی ببدی پوشی کھ تمپل میگشاد
 با یبی بدترکی رنگ را با تاپ خاکستراهیدر عوض او آن شلوارک س. کند را بپوشانند فکر
 . بوددهی پوششی شانھ ھای روی چرمیبندھا

 
 از ی تونی جور نمچیھ. " دی بھ سمت او چرخدی بھ آشپزخانھ رسی لوسنکھیبھ محض ا        

 ." سرجاشی منو برگردونی غذاھانکھی مگھ ایشر من خالص ش
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 یردون ام رو برگھی اثاثنکھی مگھ ای از دست من خالص شی تونی نمی جورچیتو ھم ھ        " 
 متوجھ کانتر تر و ی تر شد وقتیپاندا عصبان. " ی او مزخرفات رو بخوردیسرجاش، و تو نبا

 گمشده لی بود ھم بھ وسادهی کھ مثل خدمتکارھا لباس پوشی ایکی شد، حاال خوک سرامزیتم
 .بود اضافھ شده

 
 . "ستنیتمشک و کاھو مزخرف ن:"  گفتیلوس        

 
 . " نبودنکیاونھا اورگان        " 

 
 شده یً واقعا خط خطیاعصاب لوس"  نبودن؟کی دور چون اورگانیختیتو اونھا رو ر        " 

 از یکی نخواھد کرد پاندا را بھ ی کھ اعصابش از دست او داغان باشد، سعیتا وقت. خوبھ. بود
 کانتر یوپاندا دستش را ر.  کرد از آن متنفر است بکشاندی کھ او وانمود مینیآن مکالمات دلنش

 ی ارغوانی ھاتیالی است، ھااهی ستی می مثل موھای لوسیبا خودش فکر کرد موھا.  دادھیتک
 بنظر ی زده بود طورشی کھ بھ مژه ھاینی سنگملی و ردندی رسی آن ھم احمقانھ بنظر میرو

 کی ی روی حلقھ نقره اکی.  آنھا جاخوش کرده استی ھزارپا روکی کھ انگار دی رسیم
 بود کھ دواری خاطر خدا امیبرا.  اش راینی سوراخ بگری دیکی و ود را سوراخ کرده بشیابرو

 . و موقت باشندیآنھا تقلب
 

 در یتی کارش جنانی آغشتھ کرده بود و ای بدرنگی را با رژ لب قھوه افشی لطیو لبھا        
 چی ھکید و بارآن گردن بلن.  شدی باعث رنجشش مشتریاما تاتو ھا از ھمھ ب.  بودتیحق بشر
 ی باالی رویغی بود نداشت، و آن تدهیچی کھ درو آن پینی نفس آتشی با آن اژدھای ایھمخوان

 . زدی برق میندی آن چند قطره خون بھ شکل خوشانکھی بود، با ازینفرت انگ شیبازو
 

 " ؟ی و سم کنییایمی شی بدنت رو پر از کودھای خوایًتو واقعا م: " پاندا گفت        
 

 رو رد کن نجای ادیو کل. " دی ھا کوبی گنجھ خوراکی انگشتش را روکیاو ! " آره        " 
 ."ادیب
 

 . "ی بھ اون ھم بدنھای کنھ از ایتمپل مجبورت م.  افتھی اتفاق نمنیھرگز ا        " 
 

 . "امی تونم از پس تمپل رنشاو بربیمن م        " 
 

 االن، نی بزند، درست مثل ھمشی مار نکی توانست مثل ی خواست می میپاندا وقت        
 ی لوسی شانھ ھای کھ روی چرمی شده بود و اون بندھادی اش کھ ناپدیکیبخاطر خوک سرام
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 از یکیتازه اون . یای بر بنیودی از پس تد بی نتونستیتو حت. "  بودی خوردند عصبانیتکان م
 "  بود، درستھ؟ای دننیا ی آدمھانیبھتر

 
دھانش .  شدی مانده در جنگل می مثل کودکی کرد، لوسی زدن مشی او شروع بھ نیوقت        

 کھ ی ظاھر سفت و سخت، پاندا احساس گناھنی اری جلو آمد اما در زیبستھ شد، آرواره اش اندک
"  اومدم؟ ی کھ من از پس اون بر نمھ،یمنظورت چ. " دیاو ھنوز نتوانستھ بود کنار بگذارد را د

 شروعش ی بود کھ بھ خودش قول داده بود با لوسی ای از ھمان مکالمات خصوصًقاین دقیا
 فقط بھ تو تیامتناع از ازدواج درست در روز عروس. " نکند، اما دوست نداشت عقب بکشد

 بھ اون نکھی ، اما جرات استی ازواج درست ننی کھ ای دونستیتو از قبل تر ھم م. ضربھ نزد
 . "ی رو نداشتیبگ
 

 ! "ستی دونستم درست نیمن از قبل نم. "  زدادی فریلوس        
 

 . "ی از خواب بلند شدیدیامروز بھ چھ ام        " 
 

 . "ًمطمئنا تخم مرغ و گوشت سرخ شده بوده        " 
 

 توانست چشمش را از آن ی او داد، اما چون نملی را تحوزشیپاندا لبخند استھزا آم        
 ... چشم برداشتیباالخره بھ سخت.  موثر نبودشھیدارد مثل ھم بری چرمیبندھا

 
 . "  خوام غذاھام برگردهیمن م: "  گفتیلوس        

 
 از یکی دستھ شکستھ یپاندا وانمود کرد کھ مشغول بررس. "  سطل آشغال ھستنیتو        " 

 کنم یو باز م در گنجھ ریھروقت بخوا. " کشوھا است ، سپس پسشخوان آشپزخانھ را دور زد
 . "فقط تنقالتت رو دو رو اطراف تمپل نخور

 
 ! " دارندانی اکسی غالت صبحانھ آنتی کنی کھ فکر می ھستیتنقالتمو؟ تو تنھا کس        " 

 
 تو ھست بھ خودت نی ایبا ھرچ. "  تکان دادخچالیپاندا سرش را بھ سمت . حق با او بود        
. رسنی اواخر امروز مجاتی ھا و سبزوهیم. ارنی برامون میدو بار در ھفتھ مواد خوراک. برس

" 
 

پاندا احساس . "  خوامیمن مال خودمو م.  خوامی اونو نمی شپشوکی ارگانیمن غذاھا        " 
 . کردیاو را درک م
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.... "  نپرس، اما یزیپاندا بھ خودش گفت چ.  شروع بھ کار کردلی سرشان، تردمیباال        

 " ؟ی نکردمی قایی از اون نون ھات جایًاتفاقا بصورت تصادف
 

حاال . ی کندای پی تونی نمیی کشمش دار رو ھرجاینینون تازه دارچ: "  جواب دادیلوس        
 . "ستنی نکی اونھا اورگانشون،ی بخوری تونینم. اوه، صبر کن. دق کن

 
 .دی رفت و در را پشت سرش بھ ھم کوبرونی بکوبانی پایسپس لوس        

 
*****         

 
 چھارده سالش بود تا بحال در را بھ ھم ی از وقتنیھمچن. او در مورد نان دروغ گفتھ بود        

 . بھ او دادیً کارھا واقعا احساس خوبنی ایھردو. نکوبانده بود
 

و بھ خودش قول داده بود کھ  بود، اوردهیبدبختانھ دفترچھ زرد رنگش را با خودش ن        
 .سدی بنویزیًامروز واقعا چ

 
 خانھ را دور زد و سھ پلھ باال نیقصد نداشت از وسط آشپزخانھ وارد خانھ شود، بنابرا        

 ی اتاق را باز گذاشتھ بود تا از باد شمالیدر کشوئ. رفت تا بھ تراس پشت اتاق خوابش برسد
 .در زد و وارد شد بھ یبا آرنجش تنھ ا. استفاده کند

 
 .پاندا قبل از او آنجا بود        

 
 کی نزدی حرف بھ لوسنی گفتن انیپاندا در ح. " رمی خوام اتاق خوابمو پس بگیمن م        " 

 دوازده ھست را با زشی دانست سای می کھ از قضا لوسی جفت کتانکی کھیترشد، درحال
 . کردیخودش حمل م

 
 ی تو تونیبنابرا.  تابستون اجاره کردمی خونھ رو برانیمن ا: "  در جواب گفتیلوس        

 . " کنمی رو ترک نمنجای و من ایملک من تصرف کرد
 

 . "ی طبقھ باال بخوابی تونیم.  اتاق منھنجایا. "  کشودار رفتزیپاندا بھ سمت م        
 

 . " مونمی منجایمن ھم. " ھ وجچی اش را از دست بدھد؟ بھ ھی شخصیکھ در خروج        
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 را در ی اش در آن بود اما االن مال لوسی شخصیً کھ قبال لباس ھایپاندا با زور کشوئ        
 . آوردرونی بی لباس مشککیاو دستش را درون کشو برد و .  داده بود، باز کردیخود جا

 
 . " ھستشینیی پای کشوی تو تویزھایچ: " بھ سرعت گفتیلوس        

 
 چشمانش کھیدرحال. دی کھ دستش بود کشی لباسیشمی قسمت ابریپاندا انگشتش را رو        

 کرد کھ چطور رابطھ بدن و ی کرد، کھ انگار برق گرفتھ بودش و ثابت می می را بررسیلوس
 یزی چھی. " دیمشت بزرگ او لباس را در خودش بلع.  تواند با ھم قطع شودی زن مکیذھن 

 چرا ھنوز ،ی کھ تو بھ من داری کنم، با توجھ بھ احساس تنفری نمش ھست کھ درکنجایا
 " ؟یینجایا

 
 خانھ قدرتمند تر از نی من بھ ایاحساس وابستگ: "  گفتی قابل توجھتی با قاطعیلوس        

 ." من نسبت بھ تو ھستیزاریاحساس ب
 

 ی نمیو لوس - شانھ راست او بودی چشمانش روکھیپاندا درحال. " خانھ من، نھ تو        " 
 کنم، ی مرونتی ب،ی کنجادی خونھ ای توگھی دریی تغھیو اگھ . "  حرف را زدنیا -دانست چرا

 . " گھی می تمپل چستیًاصال ھم مھم ن
 

 عاقالنھ بود، اما او ھمچنان لباسش را نگھ ی اجازه دھد او حرف آخر را بزند کارنکھیا        
 ھا نھی زمیتو خدمات در تمام: "  دوست نداشت عاقالنھ رفتار کند پس گفتیداشتھ بود و لوس

 " ؟ی دادشنھادیرو بھ اون پ
 

 " ؟ی کنی فکر میتو چ. "  منحرف شدی چشمانش بھ سمت شانھ لوسگر،ی بار دکی        
 

 بھ سمت جلو ھجوم برد و لباس را از او نی کند، بنابرای می دانست چھ فکری نمیلوس        
 ."ستی خورن نی کھ راحت گول میی کنم تمپل از اون نوع زنھایفکر م. " پس گرفت

 
 . "یپس تو جوابتو گرفت        " 

 
 . نشده بودرشی دستگزی چچی ھًقای دقیلوس        

 
او لباسش را دوباره بھ کشو بازگرداند، دفترچھ . "  کنمی کھ من فکر مھیزی چنیا        " 

 . کھ آمده بود اتاق را ترک کردی کرد و از ھمان راھدای را پادداشتشی
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 . آنھا انتخاب کندانی توانست از می بود کھ میادیلغات ز ---یمادرم زن        
 

 . و سخت کوش استی بھ شدت کاریمادرم شخص        
 

 ....دی شاای        
 

 . باور داردیمادرم بھ سختکوش        
 

 .را فشار داد دکمھ خودکارش یلوس        
 

 . بنا شده استی متحده بر اساس سختکوشاالتیا        
 

 .دندی بنششی کرد راحت تر در جایسع        
 

 . استنینچنیو مادر من ھم ا        
 

 اش با پاندا از آب ییاروی نوشتن افتضاح تر از رویتالشش برا.  صفحھ را پر کردیلوس        
 ادداشتیدفتر .  بھ قار و قور افتاده بودی داشت کھ از گرسنگیدر آمد، اما حاال معده ا

 بی ظرف سکی و ریزردرنگش را رھا کرد و بھ سمت شھر راند، تا دو عدد ھات داگ تند با پن
 بود کھ در دوماه گذشتھ خورده بود، اما یی مقدار غذانیشتری بنی شده سفارش دھد، اخ سرینیزم

  دوباره شانس غذا خوردن بدست خواھد آورد؟ی دانست کی میچھ کس
 

 بدون جوراب ی با پاھاییرای پذی خالًبای بھ خانھ بازگشت، تمپل را در اتاق تقریوقت        
 رهی مربوط بھ برنامھ جزی دی وی دنی دوجکی کھ ی کرد، درحالدای پونی تلوزیمشغول تماشا

 کھ او ی ای طالئ،ی قھوه ایداشتن دوست یصندل.  اطرافش پراکنده بودندن،ی زمی رویچاغ
 اش را ھی اثاثی لوسی اتاق از وقتنیا.  بودماندهی باقی ھی از معدود اثاثیکی بود تھ آن نشسیرو
 . مانده بودی منتقل کرد، خالری کھ دور انداختھ بود بھ اتاق آفتاب گیلی کردن وسانیگزی جایبرا
 

فقط . "  خودش متوقف کردی از عکسھایکی ی را رولمی و فدی را قاپونیتمپل کنترل تلوز        
 مچش را ی کرد کھ انگار لوسی رفتار میاو طور. "  دادمی ربع بھ خودم مرخصکی یبرا

 . " کردمی داشتم کار مرونیسھ ساعت ب. "  تختھ شکالت گرفتھ استکی دنیدرحال جو
 

. "  خوردندندی ناخوشای تکانی شده لوسزی کھ خورده بود در معده لبرییھات داگ ھا        
 . "ی بدحی من توضی برایستیمجبور ن
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 ینم. "  فرو رفتی در مبل راحتد،یناگھان خستھ بنظر رس... " من.  ندادمحیمن توض        " 

 . اشاره کردونی صفحھ تلوزیبھ جلو و بھ سمت عکس خودش رو. "  دمی محی توضدمیشا. دونم
 

 از خودش زد کھ باعث منقبض یزاری حرف را با چنان بنیاو ا. " بھ اون بدن نگاه کن        " 
 ر،ی را فشار داد و تصولمیدکمھ پخش ف. " من اونو دور انداختم. "  شدی لوسی ھاچھیشدن ماھ

 زانی بود کھ عرق ری سال خوش چھره اانیاو را نشان داد کھ مشغول زخم زبان زدن بھ زن م
 .ردی را بگختنشی اشک ری کرد جلوی میسع
 

 منم ی براستی تو مھم نیاگھ برا! ی پس خوش اومد؟ی بری خوایم!  درهھی نجایا        " 
 زده بود ودھانش بھ شکل دندان قروچھ فرم رونی بلمی تمپل درون فقھیرگ شق. "  ندارهیتیاھم

 .گرفتھ بود
 

 . "ی ھستی کھ تو چھ بازنده اننی ھمھ بببذار.  رو ترک کنرهی شو و جزقیسوار قا        " 
 

 درد دنشید.  دادی کرد، اما تمپل بھ سرزنش کردن او ادامھ می مھیزن حاال آشکارا گر        
 باعث ی ایدی کھ چھ جور ناامی کردی فکر منی بھ ای شد وقتی دردناک تر ھم میحت. آور بود

 . قرار دھدی ای و بدرفتارنی توھنیشده بود او خودش را در معرض چن
 

 کھ تمام ھی کارنیا. یھو. "  کردی مکی زن تنھا تمسخر و استھزاء تمپل را تحریاشکھا        
! رونی برو برهیاز جز! زود باش.  حل کردن مشکالتی کردن بھ جاھیگر. ی انجام دادتیزندگ

 . "رنی تو رو بگیھزاران نفر منتظرن تا جا
 

 ." بکنمنکاری تونم اینم.  تونم برمینم. " کردھیزن گر! " نھ        " 
 

 ! "پس انجامش بده        " 
 

 را متوقف لمی بوکس، تمپل فسھی وار بھ کوانھی کھ زن شروع کرد بھ مشت زدن دینیدر ح        
 ی فکر میگری باشد اما تمپل طور دی از خود، محرک خوبیزاری باور نداشت بیلوس. کرد
 ماراتون مھی مسابقھ دو ننی در اوللمی فنی چھار ماه بعد از ضبط ارنایا: " او با غرور گفت. کرد
وزن کم )  گرملوی ک٤٦ بھ کینزد(  صد پوند ی صرف کردم، او باالشی کھ برایبا وقت. دیدو

 . "کرد
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 از دست داده بود را بدون رنای کھ ای در عجب بود کھ چند پوند از آن ھمھ وزنیلوس        
 . تواند حفظ کندی بکشد، مغیھ در صورتش جوجود تمپل در اطرافش ک

 
 از ی را خاموش کرد و با لرزشونیتمپل تلوز. " دی رسی اون فوق العاده بنظر ما،یخدا        " 

 .ستادیدرد بلند شد و ا
 

 سھی مقالیشای مانیلی مثل جیی ھایاونھا منو با مرب.  کنندی مبی منو تخرشھیمنتقد ھا ھم        " 
اما .  بزرگش روھی.  قلب دارمھیمنم .  من ندارمکھی قلب داره درحالھی اون گنیم—خواھند کرد

  رو ھرارمی کھ بدست میجی و من نتا،ی با نازپرورده کردن مردم کمکشون کنی تونیتو نم
 ی خوام ورزشھایم. " سرش را بھ سمت طبقھ باال تکان داد. "  دمی با اون مطابقت مروز

. ی بھ من ملحق بشدی کھ از دوتا بازوھات معلومھ تو ھم بایزیبا چ. قسمت باال تنھ رو انجام بدم
" 
 

 من ی برایاالن زمان مناسب. "  شدی تداعی کرده آن زن در ذھن لوسھیصورت گر        
 . "ستین
 

 ؟ی تو وجود نداره، داره لوسی برایھرگز زمان مناسب. "  را جمع کردشیتمپل لبھا        
 ."ی کھ مواظب خودت نباشی کندای پیلی دلی تونی مشھیھم
 

 ی ھادت داگنی بخاطر دومای بخاطر نگاه ترساننده تمپل بود، دیشا. " مواظب خودم باشم        " 
ورزش : "  گفتیاو با لحن محکمتر. دی رسی متقاعد کننده بنظر نمشیکھ خورده بود، اما صدا

 ." دمی اما انجامش مستمیعاشق ورزش کردن ن.  کنمیم
 

 یچھ نوع ورزش. "  درھم قالب کردشی سرپرست زندان جلوکیتمپل دستانش را مثل         
 " ؟یدیانجام م

 
 ی اوقات ھم میبعض.  کنمی می روادهی پادیز.  مواقع درازنشستیبعض. رمیشنا م        " 

 ."دوم
 

 . "یکنی اوقات متوقفش میبعض        " 
 

 یاکثر اوقات دوبار م. گر خوش شانس بود سھ بار درھفتھا. "  باشگاهرمیزمستونھا، م        " 
 . بھ باشگاه نرودکباری گذشت کھ او حداقل ی میاما بھ ندرت ھفتھ ا. رفت
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تو از . "  تکان داد کھ انگار گوشت فاسد استی طوریتمپل دستش را بھ سمت بدن لوس        
 " ؟ی ھستی راضیریگی کھ می اجھینت
 

 ."ًنسبتا. "  در موردش فکر کردیلوس        
 

 ."ی گی بھ خودت دروغ میتو دار        " 
 

 دوست نداره؟ اما ی سفت تر باشم؟ کدوم زنی دوست دارم کمایآ.  کنمی فکر نمنطوریا        " 
 ی موضوع منو آزار منی کھ ای بدونی خوایم.  اونجای کمھی نجا،ی ای کمھی.  دمیبکارم ادامھ م

 . "ًده؟ نھ واقعا
 

 بدون ی کنی جامعھ زندگنی ای توی تونیتو نم. کلشھی کشور نگران ھنی ای تویھر زن        " 
 یگری ددهیچی پیزھای چیلی افتاده بود کھ او با خی لوسی اتفاق برانیا. " ی نگران باشنکھیا

 بودن بھ خودش و نحوه ونی بودن بھ خانواده اش، در مورد مدونیدر مورد مد—احاطھ شده بود
 مسائل مربوط بھ ی برای وقتنیبنابرا— کردی دو برقرار منی اانی توازن را مدی باھ کیا
 خودم رو ی کھ من فلسفھ ورزشنھیمنظورم ا. ستمی ننی سنگناتیریمن اھل تم. "  نداشتکلشیھ

 سوسک ھا  نگاه کرد کھ انگاری بھ لوسیتمپل طور. "  خوبی بھ اندازه کافکردی روھی. دارم
 دهی فاچی دادنش ھحی دانست توضی می لوسنکھی با وجود ای او ھستند، و حتاز درحال باال رفتن

 شرکت در مسابقات یباور دارم کھ ورزش مھمھ، اما من برا. "  خودش را کردی ندارد، سعیا
 کھ ورزش کردنم منجر بھ یو وقت.  دمی انجام منکاروی تناسب اندام ای کنم، فقط برایورزش نم

 . "دارمی دست برمشًجون کندن بشھ، کال از
 

 . "ی خودت رو مجبور کندیتو با        " 
 

 دھد کھ اگر تمپل شنھادی فکر کرد پیلوس. "  خوشحالم کھ سست اراده ھستمیتا حدود        " 
.  بنظر نرسدچارهی خوب داشتھ باشد، ممکن بود انقدر بیکردی روشتری بی کرده بود کمیسع

 نی نگران ای درون لوسی باشد، مددکار اجتماعی تواند تصادفی نمیطانی وزن ملکھ ششیافزا
 . خودش را از دست بدھدنی باعث شده تمپل کنترل آھنیاتفاق بود کھ چھ

 
 از وقفھ بوجود ی را درک کند، و لوسی لوسی توانست نگرش پشت حالتھایاما تمپل نم        

 دوست دوازده سالھ دارم کھ ھیمن . " د تا موضوع صحبت را عوض کندآمده استفاده کر
 نی ادینبا. " چشمان تمپل با احساس خطر گشاد شدند. "  بپلکھنجای بدون دعوت اادیخوشش م

 ."فتھیاتفاق ب
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. میری اون پسرو بگی سختھ جلونجا،ی حصار برق دار دور و اطراف اھیبدون وجود         " 
 نجای تو ادنی شد، با دداشی اگھ پنی اومده، بنابرادنمی دی از دوستام برایکیمن بھش گفتم کھ 

 ."شھی نمریغافلگ
 

 ! "نھی منو ببدی نبای کسچیھ! ی دونیتو نم        " 
 

 ." تو باشھی از طرفدارھایکیشک دارم او         " 
 

 . خودش را رساندیجیا گپاندا بھ سرعت و ب." نجای اایپاندا، ب! پاندا. " دی کشغیتمپل ج        
 

سپس !" خودت حلش کن. امی کنار بنی تونم با اینم. "  ضربھ زدیتمپل با دست بھ لوس        
 .مثل توفان از آنجا خارج شد و پاکوبان بھ طبقھ دوم رفت

 
چھ . "  کردمنی بھ دور و اطراف اتاق نشی موضوع بحث، نگاھیریگیپاندا عوض پ        

 " من افتاده؟ھی اثاثی برایاتفاق
 

 "ھ؟یکدوم اثاث        " 
 

 . " بودنجایً کھ قبال ای اھیھمون اثاث        " 
 

 . " کنفشونیتوص        " 
 

 " ھ؟ی کن چفشونیمنظورت از توص        " 
 

.  کنفی بودند رو توصنجایً کھ قبال ای اھیاثاث. "  کردکی او باری چشمانش را برایلوس        
" 
 

 " اونھا کجان؟. یچند تا صندل.  کاناپھھی        " 
 

 "  بود؟یکاناپھ چھ رنگ        " 
 

 کاریبا اون چ.  کاناپھ رنگ و وارنگھی.  کاناپھ بودھیاون . " دی را بھ ھم سابشیاو دندانھا        
 " ؟یکرد
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ممکنھ بتونم . دی رسی بنظر می چطوریاگھ بھم بگ: "  گفتزی اغراق آمی با صبریلوس        
 . "ارمشیبخاطر ب

 
 . " کاناپھ بودھی ھیشب. "  زدادیپاندا فر        

 
 نی ای کھ تویلی در مورد شکل وسای ادهی اچی تو ھاد،ی نمادتی. "  گفتروزمندانھی پیلوس        

 ی ای معنچی ھنھای کدوم از اچیھ.  خونھ ھستنی ای کھ تویزیدر مورد ھر چ. یاتاق بوده ندار
 . "برات ندارن

 
 دونم کھ یمن م. "  کرددنی شروع بھ پری از عضالت آرواره پاندا بصورت عصبیکی        

 . " شدهدی کاناپھ داشتم و حاال ناپدھی
 

 کھ گھی دزی چنی دوجکی و یبھ ھمراه چند تا صندل.  ھستی اتاق آفتابیتو.  نشدهدیناپد        " 
 . "یستی داشتنش نقی و الی دی نمتی خانھ اھمنیاتو بھ . ی ندادصیتو نبودشون رو تشخ

 
 را بھ ی لحظھ لوسکیجملھ ."  خوکم برگردهخوامیو من م.  مال منھنجایا. یفکر کرد        " 

 " خوکت؟. " فکر واداشت
 

 . " آشپزخانھ بودی کھ تویھمون خوک        " 
 

 " داش؟ی ناپی بود با گوشھادهی رو پوششخدمتھای پشبندی کھ پیھمون خوک زشت        " 
 

تو . "  زده کردرتی را حیجوابش لوس. "  فقط لب پر شدنستن،ی ندایگوشھاش ناپ        " 
 "  بود؟ی کاناپھ ات چھ رنگی دونی نمی ولادتھی لب پر شده اون خوک احمقانھ رو یگوشھا

 
 . " عالقھ مندمیکی سرامی بھ ھنرھاشتریمن ب        " 

 
 . " منشی پایب! پاندا. " دی کشغی طبقھ باال جتمپل از        

 
افسون کننده است ، چقدر خوب خودت رو : "  بھ طبقھ باال انداخت و گفتی نگاھیافع        

 . "ی کھ سگ گوش بھ فرمان تمپل رنشاو باشیوفق داد
 

 کھ رفتم آشپزخانھ بھتره اون یدفعھ بعد. "  کردی را بھ سمت طبقھ باال طمنیاو طول نش        
 ."ینی بی ھرگز غذاھات رو نمگھی دایخوک سرجاش باشھ، 
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 ! "ختھی ریخوکت ب. "  زدادی پشت او فریلوس        

 
 یلوس.  شدی شدن لوسیکھ باعث عصبان." مثل مادر خودت. " دی کشادیپاندا در جواب فر        

 بھ حرفش ًبای شد چون تقری خودش عصبان از دستشتری نبود بیدر واقع از دست او عصبان
 . بوددهیخند

 
 رنگ حرکتش را آھستھ کرد و دی وانت سفکی شب ھنگام درحال بستن دکھ بود کھ یبر        
 ." جانسناهیمزرعھ گل و گ"  در آن نوشتھ شده بود ی رویجملھ ا. ستادیسپس ا

 
 را کھ نفروختھ بود تمام ی عسلشھی شنی آخری بستھ بندی شده بود، و برکی تارًبایھوا تقر        

 شده بود تا، سر و داریاو ساعت شش صبح ب.  گذاشتیکرد و داخل جعبھ درون چرخ دست
 بدھد، فراموش کرده بود غذا بخورد و تا مغز استخوان خستھ رای ھرز باغ مای بھ علفھایسامان

 توت ی عسل بھ ھمراه مقدارشھیاو ھجده ش.  امروز افتاده بودی اتفاقات خوبنحالی ااب. بود
 او نیھمچن.  جان سالم بھ در برده بوند را فروختھ بودیدگی و مارچوبھ کھ از عدم رسیفرنگ

 ی ھرگز بتواند دوست واقعی با شھرت لوسی باور کند شخصنکھی دوست داشت، نھ اکی ًبایتقر
 . بودری دلپذنی حال دوستش بود و انیا اش باشد، اما با

 
 در وانت باز شد، او بھ سمت جاده نکھی شده بود، اما بھ محض ادی ناپدشھیثل ھم میتوب        

 ! " گندهکیما. " آمد
 

.  ھا را گرفتشھی افتادن شی جلوی بھ سختی شد، بری مادهی پی مودکی کھ ماینیدر ح        
 . بودادی زیلی خگری دنی ا،ی خستھ کنندگنیبعد از روز بھ ا

 
 توانست خودش را با ظاھر خوب او وفق دھد و نوجوان چاق با صورت پر از یھنوز نم        

 خشن و ی شخصی بھ جا،ی شناختیاگر او را خوب نم.  آورد را فراموش کندی مادی کھ بیجوش
 . کردی و مھربان فرض می فوتبالی نامرد دھان گشاد، او را پدرکی
 

 . " برات آوردمیزی چھی.  بچھ،یھ. "  دست تکان دادی توبیاو لبخند زد و برا        
 

 "؟یچ. " دی کشادی فری رفت، توبی بھ سمت پشت وانت مکی کھ ماینیدر ح        
 

 حرکت بدون تالش کی در عقب وانت را باز کرد و در کیما"  ؟ی کنی فکر میتو چ        " 
 . آوردرونی را بی براق نقره ای دوچرخھ کوھستانکی اد،یز
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 . ماجرا چطور تمام خواھد شدنی دانست ای میبر. یمی قدی مودکیھمان ما        

 
 یبر.  خواھد شددی شد انگار کھ اگر چشم از آن بردارد ناپدرهی بھ دوچرخھ خی طوریتوب        
 نی اکیوجود ما.  توانستیً اجازه ندھد آن را قبول کند، اما مطمئنا نمی خواست بھ توبیدلش م

 . ممکن کرده بودریکار را غ
 

 زی انقدر شگفت انگیزی تواند باور کند چی نامطمئن و آھستھ شد انگار کھ نمی توبیصدا        
 "  منھ؟یبرا. "  اتفاق افتاده باشدشیبرا
 

 گرفتھ بود کھ الزم نبود ی اھی ھدیتوب.  چشمانش را در مقابل سوزش اشک ھا بستیبر        
 . بھ او بدھد توانستی کھ خودش ھرگز نمی اھیھد.  بجنگدشیبرا
 

 ی نمی دانست کھ توبی می بررد،ی آمد تا دستھ دوچرخھ را بگی جلو می کھ توبینیدرح        
 بود تا ی نشده بود، بلکھ راھشنھادی محبت بھ او پیدوچرخھ از رو.  را انجام دھدنکاریتواند ا

  کار را انجامنی بچھ بودند ھم ھمیاو وقت.  کندلی کھ تعلق نداشت تحمیی خودش را بھ جاکیما
 شد و خودش را بھ گروه آنھا ی مشیدای پیموئی و آب نبات لزی پر از اسمارتسھی کھیبا .  دادیم

 . چسباندی آمد میکھ از او خوششان نم
 

 دمی بودم درهی در خارج از جزروزی دی دوچرخھ رو وقتنیمن ا. دیبرند جد: "  گفتکیما        
 اسم بھ ذھنم ھی استفاده کنھ؟ تنھا ی خوبنی بھ ای دوچرخھ ا تونھ ازی میو با خودم فکر کردم، ک

 ."دیرس
 

 بھ لبخند از ھم باز شده بودند، چشمانش شیلبھا. " من: "  نفس بلند و نرم گفتکی با یتوب        
ً قایاو دق.  اطرافش وجود نداردیگری دزی چچی دوچرخھ متمرکز شده بودند کھ انگار ھیچنان رو

 ادی نی بخاطر ایبر.  کردی کرد بھ دوچرخھ نگاه می توجھش را جلب میزی چی وقتدیویمثل د
 .دیچی خاطره از درد بخودش پنی ایآور

 
 ارتفاع می از پشت وانت برداشت و آنھا مردانھ با ھم مشغول تنظگری دلھی چند تا وسکیما        

 . دوچرخھ شدندمنگاهینش
 

 باشد ی نفرنی خواست اولیاو دلش م.  کردیضی بود کھ احساس مری آنقدر عصبانیبر        
 را ی توبیای باشد کھ دنی نفرنی خواست اولیم.  دھدی دوچرخھ مکی دیویکھ بھ پسر د
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 معروف و جذاب ی مارک ھای ادکلن، لوگوی مرد احاطھ شده در بونی کند، نھ ایدرخشان م
 .یلیچرب و چ

 
 بھ جاده کی کردند، مای مدای پدال را پشی کھ پاھاینیدر ح.  سوار دوچرخھ شدیتوب        

 محوطھ بزن، بعد نی ھمی دور توھی. کھی تاریلی جاده خی راندن تویامشب برا. " اشاره کرد
 . "ی کنی امتحانش می جنگلسری میتو
 

 ! " ممنونیلیخ. کی ما،یمرس. "  حرکت کردیتوب        
 

 بھ د،ی در عقب وانت را بھم کوبنکھیفقط بعد از ا.  او را نگرفتھ بوددیی ھنوز تاکیما        
 . عسل را درون کارتن گذاشتشھی شنی را برگرداند و آخرشی رویبر.  نگاه کردیسمت بر

 
 ." آورم تا بھ تجارتت کمک کنھیزی چھی تو ھم ی من برا،یبر:" از پشت او گفت        

 
 انی راگرفت و شروع بھ ھل دادن آن از میھ چرخ دستدست. "  خوامی نمیچیمن ھ        " 

 را زی کند تا مجبور نشود ھمھ چری جلو و پشت دکھ را تعمیالزم بود تا درھا.  ھرز کردیعلفھا
 .دوبار در روز با خودش حمل کند

 
 . "ھی اون چی دونینم        " 

 
 شھی افتاد، شیخل چالھ ا دای چرخدستییچرخ جلو. "  کھ بدونمستیو برام مھم ھم ن        " 

 . کردیری جلوگی چرخدستی از واژگونی عسل تلق تلق صدا دادند، و او بھ سختیھا
 

 ی کسی بچھ، وقتھیبھ عنوان "  ؟ی دار،ی بر،ی نداری اعتقادچیتو بھ شانس دوم ھ        " 
 ی داشت کھ بری متانتشی شد، اما حاال صدای کج خلق مشھی او ھمدی طلبی را بھ مبارزه مکیما

 کنھ ی پلنگ خالھاش رو عوض نمھی کھ نھی کھ من بھش اعتقاد دارم ایزیچ. "  آمدیخوشش نم
 خوام یازت م. " اوردی برونیتالش کرد تا چرخ را از گودال ب)"  شھی عوض نمگذات گر( 

 ."ی برداری بھ من دست از سوء استفاده از توبدنی رسیبرا
 

 تی رو ھدانیاد، دستھ ھا را گفت و چرخ را بھ سمت جاده ماش ھل دی او را کنارکیما        
معشوقھ اسکات . "  دختر ھجده سالھ ترک کردهھی گفت کھ شوھرت تو رو بخاطر رایما." کرد

: "  گفتیبر.  کردی بھ حفظ ظاھرش نمی کردن حرف او کمکحینوزده سالھ بود، اما تصح
 ." افتھی اتفاق منی ای ازدواج کنیاھ با شخص اشتبیوقت
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 "  شخص درست بوده؟دیوی کھ دیتو ھنوز باور دار. " چرخ را نگھ داشت        
 

 انی بھ جری درون برتی باھوش و حساس تر شده بود و عصبانیلی نسبت بھ قبل خکیما        
 . " صحبت کنمدیوی خوام با تو در مورد دینم. " در آمد

 
 . "ی ترسوندی کرد، تو اون رو میاون ھرگز با تو ازدواج نم        " 

 
 با آن ھوش وافر د،یوید.  قابل درک بودری غشھی مثل ھمکی ما،ی سطحراتییبا وجود تغ        

 . مثل اوی ای چھ برسد بھ دختر معمولد،ی ترسی نمی حدش، ھرگز از کسیو اعتماد بھ نفس ب
 

 شی دستبند طالی شصتش را روکیما.... " نانی نشریملکھ زنبورھا و پادشاه محلھ فق        " 
 .دیکش
 

 ترجمھ ھام براتون رهی کھ باز ھم از ذخدیکنیانقده با ابراز لطف ھاتون منو شرمنده م        
 دیگذاشتم تا منتظر نمون

 
 آدامس ی گرفتھ بود چون بوی را جدی انتقاد برای او فراموش کرده بود عطر بزند ای        

 ." بودنی مجذوب تو شده بود، اما ھمش ھمدیوید. "  دادی میینعنا
 

دست از وانمود . "  بھ خارش افتاده بودکی ضربھ زدن بھ مای او برالیدستش از تما        
 . " برداریشناسی اونو منکھیکردن بھ ا

 
 درد و دل ی با چھ کسرهی اون بعد از ازدواج با استار و موندن در جزی کنیتو فکر م        " 

 "  کرد؟یم
 

 کھ ی اون ھم بعد از کار؟ی بوددیوی کھ من باور کنم تو محرم اسرار دی خوایم        " 
 " ؟یکرد

 
 یکھ بر. " ستی نی خوبدهی گذشتھ ھرگز ای تویزندگ: "  گفتی ایاو با چنان دلسوز        

 ." کنھی مدی رو سختر از اونچھ کھ بازی کار ھمھ چنیا. "  باورش نشدی لحظاتیبرا
 

 را ھمانجا رھا کرد و یچرخ دست. " ی کھ تنھام بذارنھی ای بکنی تونی کھ میتنھا کار        " 
 . بلند بھ سمت خانھ رفتیبا گامھا
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 ھا ستی توری وقت،یتو بھ شدت لجوج: "  را باال ببرد گفتشی صدانکھی بدون اکیما        
 " ؟ی کنکاری چی خوایرفتن م

 
 . " رمی مهری از جزھیمثل بق        " 

 
 " ؟یریو کجا م        " 

 
 ینھ خودش را م - کندی خواستند با آنھا زندگیبرادرانش دوستش داشتند، اما نم.  جاچیھ        

 رفتن نداشت، کھ ی برایی جاچیھ.  کھ بھ دم اش وصل بودیخواستند نھ پسر بچھ دوازده سالھ ا
 . دانستی موضوع را منی ھم اکی ماًقایدق
 

 تند و ی با اعتماد بھ نفس تر از قدمھایلی آرامش خی تر آمد، گامھاکی نزدکی کھ مادیشن        
 . او بودندنیخشمگ

 
.  رفتھرایما. ی دارازی دوست نھی بھ نجایتو ا: "  گفتکی ماد،ی پلھ رسنی بھ اولی بریوقت        

 . "ی از دوستان داشتھ باش بلند باالستی لھی رسھ تو یو بنظر نم.  و استار ھم مردنددیوید
 

 بانشیبعد از ترک اسکات، دوستان بھ اصطالح پشت.  توانست نام ببردی را نمی کسچیھ        
 . اش انجام ندادندیی جدااتی دانستن جزئی تالش ساده براکی از شتری بی کارچیھ
 

 تجارت ھیتو پول و . ی از انتقامت لذت ببردوارمیام. "  روبرو شودکی تا با مادیچرخ        
 . " کنھی موضوع خوشحالت منیمطمئنم بدون شک ا.  ندارمیچیمن ھ. یموفق دار

 
 کھ برات مھمھ خوشحالت ی بھ دردسر افتادن کسدنی دایآ: "  گفتی جدی با نگاھکیما        

 از یت رسانده بودند، با چھ شدبی و استار فکر کرد، چقدر آنھا بھ او آسدیوی بھ دیبر"  کنھ؟ یم
 .آنھا متنفر شده ، و چقدر دلتنگشان بود

 
.  تمرکز کردکلشی اسکات و معشوقھ نوزده سالھ خوش ھی راند و رویفکر آنھا را کنار        

 قبول ی خوایم. "  کردری او را غافلگدنشی با خندکیما. "  شمیمطمئن باش کھ خوشحال م" 
 یشنبھ برا. ی دوست رفتار کنھیبھتره مثل  نی بنابرا،ی دارازی نکن، تو بھ من نی خوایکن، م
 . "میساعت نھ و ن. ی سراغ تو و توبامی مسای کلھرفتن ب

 
 " سا؟یکل        " 
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 نی قوانی سرھیاما .  ھستی بازشناخت دوباره افراد محلی مکان برانیاونجا بھتر        " 
تحکم درون چشمان احمقانھ او، بھ . "  نکنی احترامی ھمھ بھ من بیجلو.  وجود دارهیاساس

 اگھ ھرکدوم از اونھا با ی حت،یری گی کدوم از اون جماعت گرم نمچیبا ھ. "  اخطار دادیبر
 شد و شروع کرد بھ داشیبا مارش پ ’یند بلکل‘ و اگھ .  شروع کردن بھ صحبتنزبون ھاشو

 لدی در بلومفنی از اشی کھ پییسایکل ھی شبنجای ایسایکل. ی مونی می مودب باقل،ینقل قول از انج
 ھست و مردمش با تمام قلبشون تو مراسم شرکت یتی چررهی جزنجای اما است،ی نی رفتی ملیھ
 . " کننیم
 

 زبوناشون؟ مار؟        
 

 داشت، ادی بھ ی کھ بریندی مغرورانھ ناخوشای از آن پوزخندھایکی لبخند زد، نھ کیما        
شنبھ .  برگردونمنزی وانت رو بھ ھنک جنکنی برم ادیبا. "  دادلشیَ لبخند گل و گشاد تحوکیاو 

ً ال کامی خوای کھ منمی بی منی کارت رو نشونھ انی ا،یای نی گرفتمیاوه، و اگھ تصم. نمتی بیم
 . "یتنھا بمون

 
 . " خوامی منویھم. "  با خشونت جواب دادیبر        

 
 و ھ،ی زمستون طوالن؟یدر موردش مطمئن. "  زدی لبخند مییا خوشرو ھمچنان بکیما        
 نفت دنی از خونھ بکنھ اون ھم خررونی بی تونھ مجبور بھ رانندگی مزی چھی رو فقط نجایمردم ا

 بشن و مجبور بشن اونھا رو بھ ضیمر -ی بچھ مثل توبھی - اگھ بچھ ھاشون ای. شھی گرمایبرا
 مراقب ی کنی کھ آرزو میزی در مورد چدیبا. "دیچانھ اش را مال. "  برسوننرهی جززخارج ا

 بھ سمتش یزی رفت چی کھ او داشت مینی خواست در حی دلش میبر. زورگو. " ی بر،یباش
 یزیاو ھرگز چ.  بودنداختھی راه نادی داد و فرای را پرت نکرده یزیپرتاب کند، اما ھرگز چ

 . شوھرش اسکات نبودی برای کننده اقی متوسط و تشوز دانش آموکی از شتریب
 

 آن انداختھ بود ی کھ روی رفت و پارچھ ای دوباره سراغ چرخ دستک،یبعد از رفتن ما        
 گفت بھ او در کسب و کارش ی کھ می ھماند،ی را دکی ماھیفقط آن موقع بود کھ ھد. را برداشت

 پا را ی مودکیما.  نبودیموئی آبنبات لای زیستمات ای بستھ ھانباری اش اھیھد. کمک خواھد کرد
 . شدی نوت بوک اپل مکی بار او شامل نیرشوه ا.  گذاشتھ بودنھای از اراترف
 
 

 زدھمیفصل س        
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 و از اتاق دیچی را دور کمرش پنجای مخصوص نوجوانھا با طرح الکپشت نی حولھ ایلوس        
 . آمدرونی ساحل بکیدوش نزد

 
 یادی ھنوز آنقدر سرد بود کھ نتوانست مدت زاچھی شنا بھ اسکلھ رفتھ بود، اما آب دریبرا        

 تراس ی تاب برداشتھ پشت سرش بستھ شد، پاندا از پلھ ھای در چوبنکھیھم. آنجا بماند
 تمام انگری مرطوبش بی بھ تن و موھادهی و چسبسی خشرتیت.  آمدنیی خانھ پای جلودهیسرپوش

 . با تمپل بودناتشی از تمریکیشدن 
 

 خوام اتاقم رو یم: "  بود گفتی لوسی لباس شناسی خی کھ محو شانھ ھایپاندا درحال        
 . "رمیپس بگ

 
. ی باشکشیالزمھ کھ نزد. یتو محافظ تمپل ھست"  دی بغلش باال کشری حولھ را تا زیلوس        

" 
 

بھ جلو حرکت کرد و . " و انبار غذا ھم درش قفلھ خوابھ، ی تختھ سنگ مھیتمپل مثل         " 
 یھرکدوم کھ م.  ھستیطبقھ باال سھ تا اتاق خواب خال. "  آفتاب آمدری بھ زھیاز درون سا

پاندا حق را بھ . " ی ھمھ شون بخوابی توی تونی می خوایبھ جھنم، اگھ م.  انتخاب کنیخوا
اون حاال اتاق . "  موردنیاما نھ در ا.  جوانمردانھ باور داشتی بھ بازی داد، و لوسیخودش م

 . " کنممشی ندارم بھ تو تسلمیمنھ، و تصم
 

. "  مردانھ را آوردیدی عرق و تھدی تر شد و با خود بوکیپاندا نزد"  نطور؟یکھ ا        " 
 تر از تو یبخاطر داشتھ باش کھ من درشت تر و قو.  ندارهی زحمتیلی انداختنت برام خرونیب

 بھ ی بھ اندازه کافی نداشت ولقتی کامال حقشیحرفھا. "  ھم ندارمی ای تعھد اخالقچیھستم و ھ
 نھی سی را جلوشی معده اش را دوست نداشد، بازوھای عصبچشی پیلوس.  بودکی نزدقتیحق

 حی تمپل توضی کارت رو برایاما بعدش مجبور... ی بکننکاروی ای تونیم. " بھم قالب کرد
 . "یبد
 

 تشک با مارک ھی"  بود؟ دهیرنج....  ھم ی اما قدردی رسیپاندا ھمچنان کج خل بنظر م        
 ." تخت قرار دارهی رودیجد
 

 نرم، نھ یلینھ خ.  خودشیآن تشک بھشت بود برا. " میدی بھ اصل مسئلھ رسًقایحاال دق        " 
 اتاق ی خصوصی و خروجی ورودنای مییَ اضافھ پر از پر کھ در جاھی روکی سفت با یلیخ

 . "ی اش نگرفتھی خونھ ھست کھ تو نادی توی الھی رسھ تنھا وسیبنظر م. " قرار گرفتھ بود
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 ھی کنم در عوضش میاگر مجبورم کھ اتاقم رو بھت تسل. " ًنگاه پاندا کامال قانع کننده نبود        
"  ؟ی دی مشنھادی پیتو چ. "  کردی مکثی استخوان ترقوه لوسینگاھش رو. "  خوامی میزیچ

 . "ی داخلونیمشاوره دکوراس"  دھد؟ شنھادی توانست پیًواقعا چھ م
 

 . "فراموشش کن        " 
 

 . "برق انداختن پنجره ھا        " 
 

 . "کار خودمھ        " 
 

فاصلھ اش را .  مکث کردھیپاندا چند ثان. " نون. " دیفھم....  فکر کرد و بعدی بسختیلوس        
 . " شنومیم. " کم و سرش را کج کرد

 
 نگھ جی کنار خلنیی ساعت تمپل رو اون پاکی ی فردا بعد از ظھر برایاگھ تو بتون        " 

 تراس منتظرت ی قرص نون تازه پشت گلدون ھاھی ی برگردی شم کھ وقتی من مطمئن م،یدار
 . "باشھ

 
 . " فھمھی بعد از برگشتن بھ خونھ بوشو مقھی دقکیاون . "  فکر کردیپاندا اندک        

 
 ھم ی کمھی.  کنمی روشن می کنم و چند تا شمع عطری می باز آشپزیبا پنجره ھا        " 

 " ھ؟ینظرت چ.  زنمی ھوا میخوشبو کننده تو
 

 " ؟ی بکننکاروی ای بتونی کنیفکر م        " 
 

 . " تونمی دونم کھ میم        " 
 

 خودت نگھ ی و اتاق رو برایدیھروقت کھ خواستم نون تازه بھم م. معاملھ انجام شد        " 
 . و بھ سمت آب رفتدی پاشنھ پا چرخیپاندا رو. " ی داریم
 

 ی بھتر از او نمی کسچیھ.  فکر کردی اھی چند ثانی شدن پاندا، لوسدیدرست بعد از ناپد        
 خواست تمام شب تمپل را در یً اون واقعا مایآ.  استیورد کارش چقدر جددانست کھ پاندا در م

 تصورش ی توانست حتی تشک خوب و راحت؟ نمکیطبقھ دوم تنھا بگذارد ،آنھم فقط بخاطر 
 .بکند را ھم
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 ی پاندا برادی شد کھ تھدی متقاعد مشتری کرد، بی موضوع فکر منی بھ اشتریھرچھ ب        
 را ی بوده کھ لوسنی ای کارھا برانی بوده و ھمھ ایخواب پوچ و توخالبازپس گرفتن اتاق 

 یًظاھرا فقط او نبود کھ از کمبود غذا داشت رنج م.  شودمیمجبور کند در مورد پختن نان تسل
 .برد

 
 . پاکوبان وارد خانھ شدیلوس        

 
 . ھم با سر در تلھ او سقوط کرده بودیپاندا قصد داشت او را گول بزند و لوس        

 
****         

 
 قصد داشت بخاطر شب یچھ زمان.  زدرجھی آب شریپاندا باال آمد، سپس دوباره بھ ز        

 موضوع نی وجود ندارد تا حواسش را از ایزی کند؟ انگار کھ چی عذرخواھیگذشتھ از لوس
 توانست از شرشان خالص یند و او نم شدی گوشش تکرار میپرت کند، آن کلمات مثل کرم تو

 .شود
 

 کند، اما ی داشت کھ عذرخواھازین. ی خوب نبودنیودی تد بی وقت براچیتو بھ ھرحال ھ        
 کرد، ی می و اگر عذرخواھاورد،ی بنیی کند کھ گاردش را پای توانست خودش را راضینم

 یتو کار: بھ خودش گفت. واست خی را نمنیو او ا.  صلح و صفا برقرار شودنشانیممکن بود ب
 . باشنیبھتر یکھ توش خوب

 
 . و متنفر بود کھ نگھبان تمپل باشدیگرسنھ بود، لعنت. بھ سمت اسکلھ شنا کرد        

 
 بود یزی چنیاز دست دادن تمرکز، آخر - را باختھ استی کرد بازی فکر ملی دلنیبھ ھم        

 . خواستیکھ م
 

 خوب درون ی غذاکیبا وجود .  بازگرداندشی را سرجازی توانست ھمھ چی مینان لوس        
از ھمھ مھم .  کرد ھرگز تمام نخواھد شد باشدی کھ احساس میمعده اش، قادر است در اوج کار

 . کندتیری اژدھا را مدی با تاتوی توانست دختریتر، بھتر م
 

 . مشکلش بودنیا. یگرسنگ        
 آزاد تخم ھی سھمنکھیبعد از ا.  نانش را پختی لوسنحالیشد چھ نھ، با ا خورده بابیچھ فر        

 داد را صبح بعد ی و تخم کتانش کھ مزه شن م٣ از امگا ی برش نان غنکیمرغ بھ ھمراه 
 در یلوس.  را برداردازشیخورد، پاندا اجازه داد تا درون انبارک غذاھا برود تا لوازم مورد ن
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. کی پاتردم،ی رو نفھمی کھ بھم زدیفکر نکن ناروئ: "  آمد گفتی مرونی کھ از انبارک بینیح
" 
 

 را از بستھ نان یپاندا نان مزه شن. "  در مورد حرفت ندارمی ادهی عقچی ھشھ،یمثل ھم        " 
 را با ینی خوردن با قھوه بھ آن اضافھ کرد و سی آورد، و نان ذرت ھم برارونی بیمیغالت رژ

 .خودش بھ طبقھ باال برد
 

 مواد ی دادند، لوسی ھدر مدی در باشگاه جدنی کھ او و تمپل صبحشان را با تمرینیدر ح        
 کاسھ کی دستانش کشدار شد، آن را در ری زری باالخره خمیوقت.  را ورز دادریرا مخلوط و خم

 و در قفسھ باال گذاشت تا ور  پوشاند،زی تمی را با حولھ اشیاز قبل چرب شده گذاشت و رو
 .دیایب
 

 ی کاری و حمل آنھا با کولھ پشتاهی گدی تراس بخرد، خری برااهی گی خواست تعدادیم        
 خودش انتخاب کرده بود ی کھ پاندا برای بھ طبقھ باال واتاق خوابی دزدکنیمشکل بود بنابرا

 شیدای رفت، تمپل باعجلھ پی منی داشت بھ سمت ماشنکھیھم.  را کش رفتنشی ماشدیرفت و کل
 اش را لکھ دار کرده ی محو عرق تاپ طوسی گل انداختھ و لکھ ھانی اش بخاطر تمرهچھر. شد

 .بودند
 

 ازی نیشتری بزی محکم، بھ چی و استخوانھای نداشت، اما با آن چشمان بادامیشی آراچیھ        
 رو ری ناخون گ؟ی من بخری از شھر برازی خواھش کنم چند تا چشھیم: " او گفت. نداشت

 روزنامھ دیو اگھ نسخھ جد.  دارمازی ھم الک پاک کن نی مقدارھی و اروم،یفراموش کردم ب
 " ؟ی اونم برام بخری کنیآمده ، لطف م رونیسالمت ب

 
 . "البتھ        " 

 
 کنم یفکر م. " د کھ در درستش بود را جلو آوری نمناک و مچالھ شده ای دالرستیتمپل ب        

 حالت تحکم ی آھستھ اش ھم ھمچنان نوعیصدا"  شاپ ھم باشھ؟ی و کافییاونجا چندتا نانوا
 . در خود داشتزیآم
 

 . " بھ اسم قورباغھ رنگ شده ھستدونھی        " 
 

 اگھ ی شکالتکی کھی ای. "  درخواست رک و راستکی." ری برام بگی کلوچھ شکالتھی        " 
. ارهی برونی بتی احساس محرومنی کھ من رو از انیری شزی چھی. دی رسی خوب بنظر مافشونیق

 . بودنی غمگیلی خنی و ھمچننی متکبر، خودبیزیاو بھ شکل نفرت انگ" 
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 تمپل باشد، می رژسی نبود کھ پلی لوسقھی وظنیا. "  دشمن کاھش وزن ھستت،یمحروم        " 

ھرچند کھ .  موافق بودتی محرومھیًاتفاقا او با نظر. ت گذاشبشی اسکناس را درون جنیبنابرا
 از شتری کھ بدی دی نبود، اماحاال کھ از خوردن آن محروم شده بود، مینیری ھرگز برده شیلوس
 . کندیشھ بھ آن فکر میھم
 

 خانھ را ترک کرد، خودش نکھیھم.  دادی نو منی ماشی پاندا ھنوز بوی ووی اس نیماش        
 دست شی رد شد برای از کنار دکھ بریوقت.  شده استرهی کھ بھ در داشبورد خافتی یرا درحال

 . نکنی بھ داشبورد انداخت و بھ خودش دستور داد جاسوسیگریتکان داد، نگاه کوتاه د
 می تمپل انتخاب کرد، سپس تصمی بزرگ برایلی پر مالت اما نھ خی کلوچھ شکالتکی        

.  خودش برداردی بودند ھم برادهی پاشیدنیگردو و کارامل جو شی کھ روینیری شکیگرفت تا 
 کرم دار ینیری شکی نبود، اما ناگھان احساس کرد مجبور است ی خورینیریھرگز انسان ش

 بزرگ و زی کلوچھ مخصوص کافھ قورباغھ رنگ شده با سانی چندق،یدقا نیدر آخر. بخورد
 . اضافھ کردشیدھای بھ خری و توبی بری شکالت ھم برایتکھ ھا

 
 دی خری براشی توقف ھانی و دونات را بی گردوئینیری را تمام کرد، ششیدھای خریباق        

 یچھ کس.  سرخ شده بخردینی زمبیِ سر کوتاه بھ فروشگاه داگز ان زد تا سکیخورد، سپس 
 ی فرار کند و دوباره خوراکیواشکی تا او بتواند دی طول خواھد کشگری دانست چھ مدت دیم

 بخورد؟
 

 عسل اش را یلوس.  دستپاچھ شده بودی بخاطر کلوچھ ھا بشدت خوشحال شد ،و بریتوب        
 کھ انگار ی وحشوانی حکی مثل نی بھ آنجا، ماشدنیاما قبل از رس. گرفت و بھ سمت خانھ راند

 . کند، بھ کنار جاده رفت و توقف کردیسرخورد عمل م
 

 کرد؟ نامزد ھمھ ی بود چکار متی موقعنیتد اگر در ا.  شدرهی بھ جعبھ داشبورد خیلوس        
 مگ را الگو نی داد، بنابرای انجام نمیواشکی را ی ھرچند جزئی کارچی تمام او ھرگز ھزیچ

 . تا باز شوددی را کشرهیقرارداد و دستگ
 

مز را  تکھ لباس قرکی ای ی خصوصیزھای حداقل چایَ اسلحھ پر کی دنی انتظار دًبایتقر        
 .داشت

 
 برگھ اجازه کی و نی ماشری فشار سنج تاکی خودرو، ی کتابچھ راھنماکیدرعوض         
 ابانی آدرس در خکی با ،ی اجازه اقامت در کوک کانترد،ی شکی بھ نام پاترزینویلی در ایرانندگ
 . کرددای آنجا پکاگوی در شاچھی دریساحل
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 اتاق خوابش وارد خانھ شد، سپس ی را بھ تراس منتقل کرد و از در کشوئدشی جداھانیگ        

 یزی توانست برنامھ ریتمپل م.  حمام پنھان کردی روشوئری را زیطانی ملکھ شینیری شسھیک
 نان، شروع بھ ری بھ خمعی مشت و مال سرکیبعد از .  قاچاقش را برداردیکند کھ چطور کاال

 و بھ قفسھ برشان دی چیی پف کردن نھایا را در دو تابھ برابھ تکھ ھا کرد و آنھ شکل دادن
 گذاشت تمپل بھ یپاندا نم.  آوردرونی را باکی کاقیسپس بھ سمت اسکلھ رفت و قا. گرداند

 . ھم بھ آنجا منتقل شده بودگری داکی کاکی نی آب برود، بنابرای روییتنھا
 

 آشپزخانھ نشستھ و کری غول پزی بازگشت، تمپل و پاندا پشت می سوارقی از قایوقت        
 در نظر یغذا.  خوردندی روده پاک کن باشد را می بھتر از دارویلی توانست خی کھ نمینھار

 ی منجمد بود کھ درون بشقابھا روی از غذاھایی مجزای شامشان تکھ ھایگرفتھ شده برا
 . قرار گرفتھ بودھ آشپزخانشخوانیپ
 

 . راندی خشک را با چنگالش بھ کناری قزل آالی تکھ ماھکیپاندا         
 

 پارچھ یبا دستمال.  کھ تمپل بھ سمت دھانش برد شناور بودیوانی درون لموی برش لکی        
 ظاھر نکھی کنم ایفکر م: " او گفت.  کھ از ناکجا آباد آورده بود گوشھ دھانش را پاک کردیا

 . "غذا جذاب باشھ مھمھ
 
.  پاندا جذاب بنظر برسھی سبز لجنزی می تونھ روی نمزی چچیھ: "  در جواب گفتیلوس        
" 
 

 . " مونھی منجای ھمزیم: " پاندا گفت        
 

 نکھیقبل از ا.  تمپل بازگشتی قانونیدھای خرھیبھ اتاقش رفت و با کس." یتو بازنده ا        " 
 مطمئن شد کھ نکھیداخلش را نگاه کرد و بعد از ا. دیتمپل دستش بھ آن برسد، پاندا آن را قاپ

 نشده آن را بھ ی درون ان مخفی ممنوعزی چچی مجلھ و الک ناخن ھست و ھی فقط حاوسھیک
 . اش باز گرداندیرمشت

 
 نی ای کنیفکر نم.. ًواقعا کھ، پاندا. "  او چرخاندی را روزشی نگاه تکبرآمیطانیملکھ ش        

 " ھ؟ی لوس بھی احترامیکارت ب
 

 . " ندارهتیاھم.  باشھتونھیم        " 
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 . غرغرکردیلوس        
 زی و ھمھ چنیری نمیی جاھیصادقانھ، چرا شما دوتا باھم . "  گذاشتی را کنارسھیتمپل ک        

اول از .  ھوا متوقف شدانھی آن در می رویچنگال پاندا با کلم بروکل"  ن؟ی کنیرو اونجا حل نم
 .ھمھ پاندا بھ خودش آمد

 
 . "ی عربخیتو از ب        " 

 
 چانھ اش ضرب ی گذاشت و با انگشتانش روزی می آرنجش را رویدگیتمپل خم" من؟         " 

 . " گذروندمتی رو با موفقی دوره انسان شناسھیمن . " گرفت
 

دو انسان . ھی خصومت و دشمنینی بی کھ تو میزیچ.  توئھالتی تخنیا: " پاندا گفت        
 . "ستی ننطوری ایکیاون .  از ما سرسخت و واقعگراستیکی. متفاوت با دو نگرش متفاوت

 
 خودخواھھ، ی از اون عاشقایکیپاندا !  دونستمیم: "  گفتیروزی از پیتمپل با خنده ا        

 . " فقط بھ فکر خودشھست؟ی ننطوریا
 

 ! "ستمی نینطوریمن ا        " 
 

 ." ھم جنبھ ندارهادیز. ًکامال خودخواه: "  گفتیلوس        
 

 . بلند شدی تلقیبا رھا شدن چنگال توسط پاندا درون بشقاب صدا        
 

 ..."دیشا. شدمریاز حرفت غافلگ: "  گرفتدهیتمپل پاندا را ناد        
 

 . "بحث تمومھ. ی از کافترشیب. ھیکاف. "  زدادی فرزیپاندا از کنار م        
 

 کرده بود را ی کھ او خالی ای صندلی رفت، لوسی می کھ او بھ سمت در عقبینیدر ح        
 . " کنھحی بودن رو توجی با کسی عملکردش توی ورزشناتی تمرتمیمطمئن نس. " اشغال کرد

 
 یدر با صدا. " ره خون داانی بھ جری بستگزیھمھ چ.  باشھینطوری ادیبا: " تمپل گفت        

 . محکم او بھ نالھ در آمدی از گامھاوانی پشت او بستھ شد، و کف ایبلند
 

 " ؟یدیبرام کلوچھ خر. "  کردریی کننده تغبی ترغی تمپل بھ زمزمھ ایصدا        
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 . " حمام اتاقم ھستی روشوئری زسھی کھی یتو        " 
 

 "  ھست؟یچھ نوع        " 
 

 ."یشکالت        " 
 

. "  بزندنی نظر گرفت تا فاصلھ او از خانھ را تخمری پنجره پاندا را زانیاز م. " ھیعال        " 
 " ھ؟یًاون واقعا معشوق بد

 
حدس . "  ھل دادی از آن خورده شده بود را کناریزی چی بشقاب او کھ بھ سختیلوس        

 تمپل رهی تیابروھا. " گفت من انقدرھا خوب نبودم.  بخاطر منھگفتیاون م.  نباشھنطوری ازنمیم
 "  حرفھا رو زد؟نیًواقعا اون بھ تو ا. " دیباال پر

 
 . سرتکان دادیلوس        

 
 " ؟ی کنی دوباره سعدی بادیجالبھ، شا: " تمپل گفت        

 
 " ؟ی گی میجد        " 

 
 کھ ی کنم دفعھ اولیاعتراف م. ھیپاندا مرد جذاب. "  تمپل متفکر شدندیچشمان گربھ ا        

 رو مالقات گھی نفر دھیبعدش من .  گرفتدهی اون ھمھ اش رو نادی بھش نخ دادم ولدمشید
 . " کردمی پاندا کار می روشتری بدیمن با.  روبتی مصھی. "  شدیحالت چھره اش ابر..." کردم

 
 . اضافھ وزن تمل بودهی اصلشھیر"  بتیمص"  نی ادیھ شا در شگفت بود کیلوس        

 
 خوام برم یم. "  بلند شدشی کرد، سپس از جای را بررسرونی از پنجره بشتری بیتمپل کم        

 . "اگھ برگشت سرش رو گرم کن. دنبال کلوچھ
 

 "  سرش رو گرم کنم؟دی بای چطورًقایدق        " 
 

 . " رو بکنتیسع        " 
 

 . " کنیخودت سع: " در جواب گفتیلوس        
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اگر بحث : " از کنار در پوزخند زنان گفت.  شدشیدای نکرد چون پاندا پی سعچکسیاما ھ        
 اضافھ خود ی اون وزنھای کنی تو فکر منکھی اای.  سر کارمیدخترونتون تموم شد، بھتره برگرد

 "  شن؟یبھ خود آب م
 

 انداخت سپس او را بھ ی بھ سمت اتاق لوسیتمپل نگاه آزرده ا. "  محلیخروس ب        " 
 . دنبال کردجیسمت خل

 پاندا و تمپل را ھم ی سوارقی منتظر بود تا پخت نان ھا تمام شود، قای کھ لوسینیدر ح        
 . کردی متی آب ھداانی را بھ سمت جرقیً تمپل عمدا قا،یبرخالف لوس.  کردیتماشا م

 
 ییای گروه دزدان دری اش در برابر حملھ احتمالی زد تا از مشتری او پارو مکیپاندا نزد        

 . بزرگ محافظت کنداچھیدر
 

 ی گرسنھ نبود، اما نمی سرخ شده، لوسینی زمبی و سینیریبعد از خوردن آنھمھ نان ش        
 ی روی از عسل بری کمدنی تکھ از نان تازه پختھ شده از آرد جو و مالکی کندن یتوانست جلو

 بود، پنھان دهی قفسھ چی کھ رودی جداھانیاو ھردو قرص نان را در تراس پشت گ. آن بگذرد
 .کرد

 
 .ردی بگمی آن خودش تصمماندهی توانست در مورد پنھان کردن باقیپاندا م        

 
 درب ماندهیباق ی بوی بردن باقنی از بی کرده بود، سپس برای باز آشپزیاو با پنجره ھا        
 ی بازگشت، انقدر برارونی تمپل از بیوقت.  شعلھ گازگرفتی ظرف ماست را رویکیپالست

 بد دود نشد، ی مشتاق بود کھ متوجھ بویبدست آوردن کلوچھ پنھان شده اش در حمام اتاق لوس
کھ  بود ی کارنی بھترنی اد،ی پرسی انداخت کھ بھ وضوح می بھ لوسینگاھ.  متوجھ شدااما پاند

 از گاراژ بازگردانده ی افتاد کھ لوسی ایکی سپس چشمش بھ خوک سرام؟ی انجام بدی تونستیم
 کھ دور گردن خوک بود ثابت ی طناب دارینگاه پاندا رو.  قرارش داده بودخچالی یو باال

 اگر پاندا خواستی کھ از آندرو آموختھ بود درست کرده بود و می با مھارتی کھ لوسیماند، گرھ
 . گرفتھ استادی ی اچ جیونی کار را از برنامھ تلوزنی ادی بگودیپرس

 
 .دی نپرسزی چچیاما او ھ        

 
 . را کش دادشی و بازوھادی کشرونی بالش را از سرش بسیتمپل کاله ب        

 
 ." کندارمی بگھی ساعت دکی.  چرت بزنمھی طبقھ باال رمیم        " 
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 دهیا. " خواستیبدست آوردن کلوچھ اش بود پاندا ھم نانش را مھمانقدر کھ تمپل مشتاق         
 . "ھیخوب

 
 تونم اون ی م،یلوس. " تمپل وانمود کرد کھ گردنش درد گرفتھ و درحال مالش آن است        
 افراد ی ھاعھی از خوندن شاشتری بی چچی ازت؟ ھرمی رو قرض بگی خوندی کھ میمجلھ ا

 ."ستی بھ خواب رفتن مناسب نیمعروف برا
 

 بود و ی کلوچھ شکالتکی کھ او داشت یزیچ.  نداشتیعاتی مجلھ شاچی ھیلوس. " البتھ        " 
 کشت، و ملکھ ی کلوچھ کوچک تمپل را نمکی. احساس گناھکار بودن در موردش نداشت

 .اشت دازی نزهی جاکی آن کرده بود بھ ری کھ خودش را درگی بخاطر شکنجھ ایطانیش
 

 از آن ھمھ یلوس.  رفتوانی رفت، پاندا ھم بھ ای کھ تمپل بھ سمت اتاق لوسنیھم        
 .دی کرد و معده اش را مالی میضی احساس مری کھ خورده بود قدری مختلفیزھایچ
 

 ! "یلعنت"  دی کشغیتمپل ج        
 

پاندا .  کردکی نزدی سرش را بھ در پشتیلوس.  آمدی صداھا از حمام منیا. اووم -اوه        
ًکامال مطمئن شد کھ . او گردنش را بھ سمت منظره آن سمت خانھ دراز کرد.  نبودوانی ایرو

 . بھ اتاق و حمامش راه دارد باز استرونی کھ از بیدر کشوئ
 

 . کنددیحاال وقتش بود کھ خودش را ناپد        
 

 ! "یلوس        " 
 

با .  کردی خودش را بررستی شوم پاندا، بھ سرعت موقعی غرش صدادنیبھ محض شن        
  آب؟قی از طرای فرار کند نیماش

 
 از ی برسد، پاندا توفانی بتواند بھ در جلوئنکھی را انتخاب کرد، اما قبل از انیفرار با ماش        

: "  زدادیفر. آورد بھ سمت او ھجوم دی کشی بھ ھمراه تمپل کھ دنبال خودش مییرای اتاق پذانیم
 ؟ی کنیم کاری چی فھمیم. ی کنی اونو خراب میً تو عمدا دارھ؟ی شوخھی نی ای کنیتو فکر م

 . " زن در خطرهنیحرفھ ا
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 چھ ی کردم درک کردیفکر م. یکارت خوب نبود، لوس: "  با تکبر گفتیطانیملکھ ش        
 ی طرف من باشنکھی ای تو برای تونم رویواضحھ، نم.  دارمازی تو اطرافم نتتیقدر بھ حما
 .سرش را باال گرفت و بھ سمت پلھ ھا رفت. " حساب کنم

 
 شد، سپس دھانش را باز کرد تا حرف بزند اما دست پاندا ساکتش رهی بھ تمپل خیلوس        

 . رفتوانیو بھ سمت ا. "  ھستمی از دستت شاکیلیخ. االن نھ. " کرد
 

 . بھ دنبال پاندا رفتتیبا عصبان.  را متوقف کندیود نداشت تا لوس وجی بھانھ اچیھ        
 

 . کرده بوددای را پشیاو باالخره نانھا        
 

 "-ی فکر کنقھی دقھیاگر . "  براه افتادوانی در اکوبانیپا        
 

 . "ھنوز گرم ھستن. "  کردانی دعا بکی کلمھ را مثل نیپاندا ا..." یلعنت        " 
 

او در جھنم .  شدرهی آورد خی مرونی ھا باهی قرص نان را از پشت گنی بھ او کھ اولیلوس        
 ناراحت نبود کھ یگری موضوع دچی در مورد ھای.... دی رسی افتاده بود اما ناراحت بنظر نمریگ

... " ھنمً اوه ، اصال بھ ج،یفکر نکنم چاقو داشتھ باش: " پاندا گفت. شدی ھم میشامل کلوچھ قاچاق
لقمھ اش ..." ی من، لوسیاوه خدا. "  را در آن فرو کردشی از نان را کند و دندانھایتکھ بزرگ

 . " ھفتھ خورده امنی کھ تو کل اھیزی چنی بھترنیا. " را قورت داد
 

 ..."من قصد ندارم بھت اجازه بدم. نگرانش نباش        " 
 

 . "می کندایپ کردن می قای بھتر برای جاھیالزمھ         " 
 

!  باشھدی حموم من نبای روشوئریواضحھ کھ ز. "  کمرش گذاشتی دستانش را رویلوس        
" 
 

 یمطمئن شو تمپل نظرشو عوض نم.  مواظب در باش؟ی انباری توری تحرزی مدیشا        " 
 دوباره ی کن بھش اجازه ندیو سع. "  بھ نان زدیگریگاز د. "  گردهی برنمنییکنھ و بھ طبقھ پا

 . " ازت بخوادیزیچ
 

 کاریبا کلوچھ چ.... " و سپس. " دی اگھی ھمدقیشما دوتا ال. "  دستانش را انداختیلوس        
 " ؟یکرد
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مجبور بودم .  کنمی رو کردم کھ گفتھ بودم می تمپل کلوچھ رو خوردم، ھمون کاریجلو        " 
 . "دنش نبردم از خوری لذتچی دھنم بچپونمش کھ ھی توعیانقدر سر

 
 . شدی مدهی کھ گوشھ لب پاندا دی لکھ شکالتی بود برای خوبحی توضشیحرفھا        

 
 . " کھ اون گرفتھ احمقانھ ھستیمی رژی دونیم: "  گفتیلوس        

 
روکش . "  انجام بدمدی دارم کھ بای کارھی اما تا اون موقع اد،ی از پسش بر بدوارمیام        " 

 . " بھ بعد بگردمتنیمجبورم از ا. " نان دوم را ھم باز کرد و ادامھ داد
 

 " ؟یمنو بگرد        " 
 

 . "ستی نی شخصلشیدل        " 
 

 ً!قتای حقست،ی نیشخص        
 فصل چھاردھم        

 
 . "سای کلمی برمی فھمم چرا مجبورینم: "  گفتیتوب        

 
 درمانده است شی دانست کھ صدای میبر. " می گنده برکی دوستت مانیقراره با بھتر         "

 کھ او را بھ شی براماندهی باقی پاشنھ بلند سوزنیتنھا کفش بند.  انجام دھدی توانست کاریاما نم
 ی ای سوزنی پاشنھ ھانی با چنشیدر طول موعظھ کش. دی داد را پوشی نشان مکی مایبلند قد

 . را کھ ممکن است فرار کند، بکشدیطانی تواند ھر شیم
 

 ی کار شانھ خالنی اری و از زابدی بی را کرد تا راھشیدر مدت پنج روز گذشتھ، تمام سع        
 توانست ی بود، نمی کھ مسئول توبیتا زمان.  انداختھ بودری گوشھ گکی او را کیکند، اما ما

 کی کھ مایوجھ خودش در جامعھ انجام دھد، کار بی و تخرکی جلب مخالفت مای برایتالش
 مرد بزرگ بود، اما از درون کوچک و کی رونیاو از ب.  انجامش را داشتییتوانا ًکامال

 تجربھ کسب کرده خواھدی نظر مردم بھ سمت آنچھ خودش مریی تغیدرمانده بود، و او سالھا برا
 .بود

 
 ی معنیلی گنده خکی مای برای کنی کھ می کار چونسای کلمی برمیما مجبور: "  گفتیتوب        

 . " جھنمی بری کنھ تو قصد داری بندم اون فکر میشرط م. داره
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 .نطورهی ھمنکھیمثل ا        

 
ھنوز .  بھ خانھ شدی قرمزش وارد جاده منتھالکی کادنی با ماشکی لحظھ مانیدر ھم        

 اطیبا احت.  گاردش را باال نگھداردکی بفھماند در مقابل مای کند تا بھ توبدای پینتوانستھ بود راھ
 . "نستی ندنی اونطور کھ نشون مًقای دقشھیمردم ھم...  مھربونھ، امایلی با تو خکیما: " گفت

 
 از ی است و بھ تندنی زمی انسان رونی نگاھش کرد کھ انگار او کودن تری طوریتوب        

 . و تاب خوردچی اش در ھوا پی رفت، دنبالھ بلوز شطرنجرونیدر ب
 

 از معدود یکی سرش بستھ بود تا با ی را بصورت مدرن و درھم و برھم باالشیموھا        
 جفت گوشواره حلقھ کی بھ ھمراه ی کاراملنی بدون آستی داشتھ باشد، لباسی ھمخوانشیلباس ھا

 اش را یراطی دو قی جواھرات بدرد بخور بھ ھمراه حلقھ نامزدی ماه قبل تمامکیاو . یا
 کھ اسکات ترکش کرد، او بھ کلوپ گلف رفت یشب....  حلقھ ازدواجش رانیھمچن. فروختھ بود

 . چمن پرتاب کردنی زمانیو حلقھ را درون تاالب م
 

 . باز کندی بری شد تا در را براادهی پنی از ماشکیما        
 

 . بھ او داده بود را بازگرداندکی کھ مای لپتابیبر        
 

. ی کندای پنی ای برای استفاده بھتریتونیممنون، اما مطمئنم م:"  شق و رق گفتیبا حالت        
" 
 

 فی ضعی خوب چرم با ردی بونیداخل ماش.  عقب باال رفت و سوار شدی از صندلیتوب        
 . تازه داخل شودی ھوای پنجره را باز کرد تا قدریبھ ھرحال بر.  آمدی مکی عطر مایاز بو

 
 از اتوبان نکھی قبل از ایحت.  عقب گذاشتی صندلی را رووتری بدون حرف کامپکیما        

 ی باالخره اندکیوقت.  شروع بھ تند تند حرف زدن در باره دوچرخھ اش کردیخارج شوند، توب
 ی کھ فردا برگزار میراسم چھارم جوال میچرا تو: "  گفتکی نفس گرفتن صبر کرد، مایبرا

 " ؟ی رونیشھ اون رو نم
 

 "  تونم؟یم: " دی نھ از او پرسکی از مایتوب        
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 دکور متحرک مخصوص یمن کار رو. البتھ: "  انداخت و گفتی بھ بری نظرکیما        
 . "بود "دی نور خورشری زی ارهیجز" امسال موضوع مراسم .  تموم کردمروزیمراسمم رو د

 
 کی مراسم بھ نشانھ شروع نی ای اجراقھی چقدر عاشق طری بری زمانکی. " جذابھ        " 

 . بودرهی در جزگری دیتابستان جادوئ
 

 چرا تو ،یھ.  دکور متحرک رو من داشتمنی بزرگترشھیھم: "  الف زنان گفتکیما        
 " ؟ی شیسوارش نم

 
 . "از من گذشتھ        " 

 
.  در رفتارش نبودی ای ظرافت اجتماعچی ھشھی مثل ھمد،ی سرش را تکان داد و خندکیما        

 ادتھ؟ی رو نی کردی با ھم بحث می سوار شدن بھ دکور روتاریاون سال کھ تو و استار برا" 
 " ره؟ی بگری بود با تراکتورش اون رو زکینزد ’ینات لور‘ استار از پشت سقوط کرد و 

 
 ادمی. نھ. "  کردندسی بودند کھ در آخر ھر دو شلوارشان را خدهی و استار آنقدر خنداو        

 . "ادینم
 

 دکور متحرک ھی سوار یی بود کھ شما دوتای راھھی دنبال شھیاستار ھم. ادتھیالبتھ کھ         " 
 شدند تا بھ فست فود ی متحرک میآنھا سوار دکورھا.  بودنی بھ دنبال ھمشھیاو ھم ھم. " نیبش

  کھیمی قدی دالوران کلومبوس و کباب،ی مگیی داگز ان مالتز، فروشگاه مواد غذای ارهیزنج
 . سوار کرده بودشاھنگی استار آنھا را بھ دکور پسران پکباری یحت.  سوختھ بود سربزنندحاال

 
.  بودیسبک سر گفت مادرم آدم یمادربزرگ م. "  وسط حرفشاندی از آن پشت پریتوب        

 ی بھ عقب برگشت، اما آقای کھ بری کرد طورانی بقتی حقکی موضوع را مثل نیاو ا" 
 . داشتی جوابیزی ھر چیفروشنده برا

 
 بود، و قراریمادرت ب.  زدی ناراحتی حرف رو از رونیمادربزرگت ا: "  گفتکیما        

 . " نابالغ عمل کنھ اما سبک سر نبودی کمھی تونست ی اوقات میگاھ
 

 . "من ازش متنفرم: "  گفتی خاصی زد و با تلخی پشت صندلی لگدیتوب        
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 احساس را داشت، مضطرب نی ھم ھمی برنکھی با ای از مادرش حتیاحساس انزجار توب        
 پس یمی قدیدگ سرماخورکی بھ لی شدت خشمش نسبت بھ استار تبدیاگرچھ بھ تازگ. کننده بود

 . حملھ سخت آنفوالنزا شده بودکیاز 
 

ًمطمئنا . ی توب،ی شناختیتو مادرت رو نم. "  حرف او قطع کردکی ماگر،ی بار دکی        
 خوب در مورد اون وجود یزھای چیلی خاما—میھمھ ما داشت—اون اشتباھات خودش رو داشتھ

 . "داره
 

 " زرگ و پدرم؟مثل خستھ شدن از دست من، مادرب        " 
 

 اوقات خانمھا بعد از بچھ دار یبعض.  شھی مدهی ناممانی بعد از زایحالت اون افسردگ        " 
 . " از شما دور بمونھیادی نبود کھ مدت زنیمطمئنم منظورش ا. شنی مینطوریشدن ا

 
او گفتھ بود کھ .  نگفتھ بودی بھ برمانی بعد از زای در مورد افسردگیزی ھرگز چرایما        

 گربھ کی بماند و مراقب کودکش باشدو فرار کرده بود تا بتواند مثل کجای توانست یاستار نم
 آرزو کرد کھ موضوع صحبت ی بردند،ی رسی داشتند بھ شھر مکھیدرحال.  کندیولگرد زندگ

 .رف زدن بردارد توانست دست از حی دھان گشاد نمکیاستار تمام شده باشد، اما ما در مورد
 

 یزھای چی تونھ کلی می بندم بریشرط م.  دوستان ھم بودننی بھتریمادرت و بر        " 
 . "خوب در مورد مادرت بھت بگھ

 
 . نشستخی سیبر        

 
 "، تونھی بندم نمیشرط م: "  گفتیتوب        

 
 بایز.... یلیمادرت خ. " آرواره اش را مجبور کرد تکان بخورد. دی بگویزیمجبور بود چ        

 . "می اون باشھی شبمیھمھ دوست داشت... ما . بود
 

.  گرانھ بودخی توبدی تردی بدی او چرخی کھ روکی مازینگاه تند و ت. "  دارهقتیحق        " 
 ی کھ ھنوز رخ نداده بود قضاوت میزی استاد جرم و گناه، داشت او را بخاطر چ،ی مودکیما

 . متوجھ شده باشدی توبدی رسیکرد، اما بنظر نم
 

 رهی در جزیی گردھمانی و قابل احترام ترنیبزرگتر. ی اسقفیسایکل. دندی رسسایبھ کل        
 .یتیچر
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****         

 
 را داشت، اما شی مطابق با زمان کودکستی فرقھ متودیحی مسیسای کلکی انتظار یبر        

 شد، و بعد از ی در او مینیخش باعث احساس سنگ پاسی با تمام سواالت بافتھیمذھب سازمان 
 حی کھ مسی ای رنگی ھاشھی شری زکی نزدی چند صندلکیما.  آنجا نماندادی ازدواج کرد زنکھیا

 . کرددای نشستن پی کرد برای مسیتقد  راتیجمع
 

 نیدر ا.  مراسم ھماھنگ شد، حالش ھم رو بھ بھتر شدن رفتتمی با ری کھ برنطوریھم        
 ی ھرزی کند نھ علفھایاری کھ آبی گوجھ فرنگی وجود داشت نھ بوتھ ھای عسلیلحظھ نھ کندو

 کند وجود دتی کھ نا امی پسر جوانای جلب کردن ی برای ای مشترچیھ.  شودنی وجدیکھ با
 بزرگتر حواسش بھ او ھست، باعث ییروی کھ نست،ی تنھا نای دننی کھ در اض فرنیا. نداشت

 . در او شدفی لطی احساس آرامشجادیا
 

 ی مدهی او کشی بھ بازوییای دریروی در آن کت نکی بزرگ و سفت مای بازوگاهیگاه و ب        
 وانمود کند او توانستی کرد، می انگشترش نگاه نمای طال یری کھ بھ دستبند زنجیتا زمان. شد

 کیما.  بزرگ و وفاداریلب از آن مردان ثابت قدم، قابل اعتماد، با قیکی -ستیگریشخص د
 تا ی واژه سرود روحاننی چشمانش را بست، بھ موعظھ با دقت گوش فرا داد و از اولعا دیبرا

 .آخرش را بدون نگاه بھ کتاب سرود خواند
 

 ضربھ زد، بھ خانمھا تملق گفت، بھ ی مشغول شد، بھ پشت مردتیبعد از مراسم، با جمع        
 فرصت ی کھ وارد بازار فروش شده اطالعات داد و برایرد خانھ ا در موسای کلنی از خادمیکی

 انتظارش را ی گفتند کھ بری بھ او خوشامد میھمھ طور.  زدسای در کلی دورگری دیفروش
 ی مودکیما.  کردند کھ انگار خالصانھ او را دوست دارندی برخورد می طوراآنھ. نداشت

 کی کرد، ھرچند ھنوز بلد نبود چطور برازنده رفتار کند، چون ی مجیبزرگسال داشت او را گ
 از بچھ ھا شد و قبل از یکی یشانی متوجھ پرگر،یاز طرف د. خانم مسن را خانم جوان صدا زد

 کارش مبھوت کننده نیا.  کمک بھ کودک شتافتی شود براشکل متوجھ میگری شخص دنکھیا
 .بود

 
 از یکی.  داشتندادی خانواده او را ب،ی از اھالیتعداد کم.  کردی را بھ ھمھ معرفیاو بر        

 .مردم ھم مھربان بودند و ھم فضول. خانمھا او را بخاطر داشت
 

 داند کھ سقف کلبھ ی مای بماند؟ آرهی چکار خواھد کرد؟ چھ مدت قصد دارد در جزیتوب        
  کند؟یشان چکھ م
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 توانست ی کھ می شکلنیبھ بھتر. رفتن او شده بودسوال در مورد ازدواجش باعث گارد گ        

 . را آسانتر کردندی فرآنی ھم اکی مای ھایاز سواالت آنھا طفره رفت کھ پرحرف
 

 شیکارش ھم قابل ستا.  استرهی جزھیری نھاد خنی بزرگترسی رئکی کھ کھ مادیاو فھم        
 فوتبال در ھر گروه ی ھامی تی حامنیاو ھمچن.  شدیبود و ھم باعث ارتقاء کسب و کارش م

 . او باشنداری سغاتی تبلرهی بود، تا نوجوانان جزی ایسن
 

 واسھ یزی چھینظرت در مورد . " دی پرسی گشتند از توبی باز منی کھ بھ ماشینیدر ح        
 "  رستوران روستر؟ای رهی جزی مھمان سراھ؟یناھار چ

 
 " ِ بھ داگز ان مالتز؟می برشھیم: " دی پرسیتوب        

 
 بھ میبذار اونو ببر. دهی پوشی لباس رسمیبر. "  را از نظر گذراندی بری سر تا پاکیما        

 . " قشنگی جاھی
 

.  بدھکار باشدکی نوت بوک بھ ماای دوچرخھ کوھستان ای خواست بخاطر ناھار ی نمیبر        
: "  زد گفتی استارت مکی کھ ماینیدرح.  خواست بدھکارش باشدی نمزی چچیدر مورد ھ

 . " شروع بھ آب کردن موم کندوھا بکنمدیامروز نھ، با
 

 ی خراب مزویتو ھمھ چ. ستی منصفانھ ننیا. "  آمدانی بھ مینی بشی بصورت قابل پیتوب        
 . "یکن
 

 . "ی کنی احترامی بستیپسر، حاال الزم ن: "  جواب دادکیما        
 

 . "ًلطفا دست از صدا کردن اون با اسم پسر بردار: "  خشک گفتی با لحنیبر        
 

 . شدرهی بھ او خکیما        
 

 تونھ منو یاون م.  دوست منھکیما.  بچھ امھیمن . "  زدی بری بھ پشت صندلی لگدیتوب        
 مورد کی نی قصد نداشت در ای بود، و بردیوی پسر دیتوب. "  کھ دوست داره صدا کنھیھرچ

 لحظھ استار را کی شانھ اش بھ او نگاه کرد و ی از ورایبر."  تونھینم. نھ. "  کندینیعقب نش
 ھی کلمھ نیا. "  شده استرهی کھ از عقب بھ او خدی دی طالی بلند و چشمان قھوه ای مژه ھانبا آ
 شانھ کیما. "  ھاییکای آمرییقایدر فرھنگ آفر— بدی معنکی کننده یتداع— دارهی منفیمعن
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 من کھ ؟یخوب کھ چ. "  تر شدی جری اما توبد،ی باال انداخت، باالخره منظور او را فھمیا
 . " کنمی می دارم زندگیتی چررهیمن تو جز.  کنمی نمی زندگییکای آمرییقایآفر  فرھنگیتو
 

  شدهلری ودیوی بھ پسر دی پوست، مسئول القاء غرور نژاددی زن سفنی تردیچطور او، سف        
 بود؟

 نگی خروج از پارکی بحث ھا بود تمام تمرکزش را رونی کھ شروع کننده ھمھ اکیما        
 مردان مسن ی برایحت—ً پوست ھا قبال از کلمھ پسردیسف: "  شمرده شمرده گفتیبر. گذاشت

 نیی بود تا بھ اونھا بفھمونن کھ پای راھنیا.  کردندی استفاده ماهی صدا زدن مردان سیبرا--تر
 چند لحظھ فکر کرد، ھمانطور کھ معلوم بود، یتوب. "  بدجنسانھ ھستیلی خنیا. ھستن رتبھ تر

 . "ھینطوریفقط ا. ستی نیمنظورش بدجنس.  دوست منھکیما. "  جمع کردی بری را براشیلبھا
 

 مورد نیا. ی خوام توبیمن معذرت م.  ھستینھ، حق با بر. "  سرش را تکان دادکیما        
 . "موش کرده بودمرو فرا

 
 یمی نی فراموش کرده بود توبای ردی اش را بگی نژاد پرستیفراموش کرده بود جلو        

  است؟ییکای آمریمی نییقایآفر
 

 . " فھمم مشکل کجاستی و نماه،ی ھم سدمی من ھم سف؟یخوب کھ چ. "  غرغر کردیتوب        
 

 کرد، ی کھ پدرت بھ نژادش افتخار منھیامشکل کجاست، مشکل : "  سرسختانھ گفتیبر        
 ."ی داشتھ باشی احساسنی خوام تو ھم چنیو من م

 
 "  کرد، چرا با مامانم ازدواج کرد؟یاگھ افتخار م        " 

 
 . خواستی داشت می را کھ بریزی چشھیچون استار ھم        

 
و مادرت ھم ھمونقدر تا آخرش پدرت رو دوست .  مادرت بودوانھیپدرت د: "  گفتکیما        
 تونست، و پدرت ی نمی اگھی پدرت رو بخندونھ کھ شخص دی تونست طوریمادرت م. داشت

 دوارمیام.  کردی انتخابشون نمی اگھی رو بخونھ کھ در حالت دیی کرد مادرت کتابھای میکار
 وجود ی اگھی دچکسی ھنی کھ بیرابطھ ا. ی دوتا بھم داشتن رو درک کناون  کھی نگاھیبتون

 . کار را نکردنیاما ا.  بزندی دھان بری خواست توی مکیًاحتماال ما. " نداشت
 

 ی گرفتگھی. "  دوست داشتنگروی تا بفھمن کھ چقدر ھمددی طول کشی کمھی: " او گفت        
 .ناآشنا کلماتش را قطع کرد
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 دوست دختر پدرت بود، اما بذار بھت بگم کھ، اون ھرگز اونطور کھ بھ یاولش بر        " 

 حساب شده ی ھای با بدجنس،ی واقعی مودکیما. "  کردی کرد بھ اون نگاه نمیمادرت نگاه م
 یما سر راھمون بر. "  جاده نگاه داشتی نگاھش را روکیما. اش باالخره خودش را نشان داد

 " ؟ی بر،یتو موافق. میِ بھ داگز ان مالتز برمی تونیعد ما م بم،ی کنی مادهی پھرو کنار کلب
 

 . سرتکان دادن ساده بودکی توانست انجام دھد ی کھ بریتمام کار        
 

 اش غوز کرد و کور کورانھ بھ ی صندلی بود، تونی درون ماشی کھ بریتا زمان        
 . شدرهی داشبورد خیعروسگ گربھ رو

 
 اش سپس ده سال ی صرف فکر کردن در مورد عشق جوانیتمام ساعات بعد را بر        

 واضح و روشن داشت، یانی شروع و پادیویاما روابطش با د. ازدواج از دست رفتھ اش کرد
 . و تار بودهرهی تاری دوره ازدواجش بسکھیدرحال

 
 ی رودی پوشی کھ او ھر روز می ایکفش راحت.  پاشنھ بلندش را در آرودیکفش ھا        

بھ .  لک داشتھ باشدیادی او تعداد زنکھینھ ا.  گذاشتھ بودی برجای قھوه ای لکھ ھاشیپوست پا
 کھ او مسئول بزرگ یی کک و مک و از آنجانی شده بود بھ ھمراه چندرهیاندازه رنگ عسل ت

 .دی رسی بنظر مزی طعنھ آمشتری پوست شده بود باهیجوان س  پسرکیکردن 
 

 ذوب کردن موم زنبورھا را ی گفتھ بود، امروز آمادگی و توبکی کھ بھ مایبا وجود حرف        
 شی برداشت و شروع کرد بھ پی را عوض کرد، کاغذشی لباسھانکھی بعد از انینداشت، بنابرا

 توانست یاما حواسش آنجا نبود و نم. سی دست نوی در مورد ساخت کارتھادهی اکی سینو
 .اوردی کاغذ بی ذھن دارد رور را کھ دیزیچ
 

 بھ گوش یبر.  کھ وارد خانھ شد و بھ اتاق خودش رفتدی را شنی توبیسرانجام صدا        
 .امدی نییاما صدا.  بھ سمت جاده را بشنودالکی کادنی رفتن ماشیکردن ادامھ داد تا صدا

 
 نکھی اما ا،ی ھستین عصبان دونم کھ از دست میم: "  گفتی از کنار در ورودکیما        

 "  درستھ؟ست،ی نیدی جدزیچ
 

 . "می خوام در موردش صحبت کنینم. "  بلند شدزی از پشت میبر        
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 و با وجود د،ی رسی بنظر میگری اش بزرگتر از ھر زمان دیاو در کت و شلوار رسم        
 کھ در یزیھر چ. "  کندیھش م از باال نگاکی کرد مای ھم بلند قد بود باز احساس می برنکھیا

 . " داشتقتی گفتم حقی و استار بھ توبدیویمورد د
 

 . "نطورهی تو ایفقط برا. "  اش کردی نقاشلی وسای شروع بھ جمع آوریبر        
 

 رومئو و دیوی کھ تو و دی باور کنیدوست دار. " دی کراواتش را کشی با حواس پرتکیما        
 بچھ ھی و اون ی بودنتی پولدار از گراس پودی دختر سفھی کھ تو نھی اقتی اما حقن،ی بودتیژول

 دیوید: "  داد و گفتگری دست بھ دست دکی را از نشی ماشدیاو کل"  ’یگر‘  پوست از اهیس
 . " تو بود، اما ھرگز عاشقت نبودوبمجذ

 
 " حرفت تموم شد؟. "  را در کشو دراور پرت کردادداشتشی دفترچھ یبر        

 
 او را دنی نفس کشی اتاق را پرکرده بود و جلوکیما. " احساسش بھ استار متفاوت بود        " 

 ی کمدی و شاکیزماتیاونھا ھردو بلند پرواز، کار.  کدوم از اونھا پول نداشتندچیھ. "  گرفتیم
 ."دی تونستی نمدیوی کھ تو و ددنی فھمی مگروی ھمدیاونھا طور. ھم ظالم بودند

 
 نیاگھ اونھا چن. "  بستھ شدی بنگی دراور با صدایکشو" پس چرا استار ترکش کرد؟ "         

 "  بودند، چرا استار فرار کرد؟ینی آتشیعاشق ھا
 

 شھیاستار ھم.  کرددای پنیسکانتی در وی کاردیوی استار ازش خواست نره، دنکھیبعد از ا        " 
 یشک دارم کھ اون م.  کنھھی رو تنبدیوی د شکلنی خواست بھ ایاز رفتن اون متنفر بود و م

 جاده ی تونشی موضوع کھ ماشنی ایًاون مطمئنا رو.  رو بذاره برهیادیخواست مدت زمان ز
 کنھ رو در نظر نگرفتھ ی سقوط می کانال زھکشھی ی خوره و تویخ زده و لغزنده سر می یا

 . "بود
 

 ." کردندای پنی ماشی مرد رو با اون توھیاونھا . "  حرفش حساب نکردنی ای رویبر        
 

 نھیحدس من ا.  کردی آدمھا رو سوار منجوری اشھیاستار ھم.  آدم سرگردان بودهھیاون         " 
 . " بودهی مسافر مفتھیکھ اون مرد 

 
 شی برارای را کھ مایی خواست ماجرایدلش م.  خواست داستان او را باور کندی نمیبر        

.  ترک کردی بھترتی موقعی خستھ شده بود و او را برادیویگفتھ بود باور کند، کھ استار از د
 ی خاطرات رو دارنی دونم تو چرا ھمھ ایمن نم. "  خوردچی معده اش پیخجالت در انتھا
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 دانست ی مکیما. "  من ندارهی برای ای معنچی افتاده و ھشی اتفاق سالھا پنیا. یکش ی مرونیب
 ھستم، بھ گناه و توبھ باور ی مرد مذھبھیمن . "  ندارد، اما بحث نکردقتی حقیکھ حرف بر

 زی چچی رو درست کنم، اما انگار ھزی کردم ھمھ چی تونستم ، سعی کھ می شکلنیبھ بھتر. دارم
 . " نکردهرییتغ
 

 . "و نخواھد کرد        " 
 

 او ی سر تکان داد، نھ براکیرا منعکس کرد، و ما پرتو سرگردان آفتاب شیدستبند طال        
 . " بھ بعد تو رو تنھا بذارمنی خوام از ایم. "  گرفتیمی خودش، انگار کھ تصمی براشتریب
 

 . گذاشتی را تنھا نمی ھرگز کسکیما.  حرفش باور نداشتنی بھ ایبر. " خوبھ        " 
 

و . اما حاال نھ.  کردی اجتناب مگرانی از نگاه کردن بھ چشم دکی مام،ی قدیدر روزھا        
 یاو با وقار نگران کننده ا.  زدی را برھم می بود کھ تعادل بریزیدر نگاه محکم و استوارش چ

  تونھی بھش بگم منکھیقبل از ا.  در تماس بمونمی با توبی اگھ اجازه بدشمیممنون م: " گفت
 دارم کھ قبل ی عادت بدھی.  کردمی با تو ھماھنگ مدینھ با کی مراسم رژه دوچرخھ سواریتو

 گرفت و نھ خودش دهی را نادبشی بود کھ نھ عنجای حرفش اتیاھم. "  کنمیاز فکر کردن عمل م
 ساعت نھ در دی بایتوب. شھیمراسم رژه ساعت ده شروع م. " را بخاطر آن سرزنش کرد

 صبح زود دی ھستم و باتھی اما من رئس کم،دارمی از اونجا برش مامیم. شھ مدرسھ بانگیپارک
من : "  کرد گفتی می صندلش را بررسی لکھ روکھی درحالیبر. " اونجا حضور داشتھ باشم

 . " کارو انجام بدمنی تونم ایم
 

 . " خوبلھیخ        " 
 

نھ رشوه .  نشان دھدی بری اش را روی مرد تاجر را گرفت تا برترھینھ ژست . نھیھم        
 با ی کوتاھی خداحافظکیما.  در کار بودی زمستانی بستنای زی اسمارت،یموئی از آب نبات لیا

ً حاال واقعا خودش ھست و نکھی حاصل از ایشانی را با احساس پری کرد، سپس رفت و بریتوب
 . گذاشتاخودش تنھ

 
 اش ی گردد، چھ تو بخواھی باز مشھی ھمی مودکیما. او برخواھد گشت. مسخره است        
 .چھ نھ

 
 فصل پانزدھم        
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"  زد ادی دست فرکی شنا رفتن با نی طبقھ باال درحال انجام تمریتمپل از باشگاه ورزش        

 . شدی پخش منھی ھاپ داشت در پس زمپی ھیقی موسیصدا! "  خوام برمینم
 

 .ستی نی ورزشناتی تمری انتخاب برانی اپرا بھترکی پاندا ھم موافق بود کھ موزیحت        
 

 درون ھی را کھ از اسباب و اثاثی کوتاه قھوه اسی کاله گیلوس. " رونی بیالزمھ کھ بر        " 
 نی کھ انگار ای خودت رو خفھ کردیطور. "  کردزانی برداشتھ بود را آویطانیگنجھ ملکھ ش

 یدولھ آوردم تو النی امچی من چند تا گل پنکھی فقط بخاطر اروزیاونوقت د. ستی نیکار سالم
 ."ی قشقرق راه انداختنھخو
 

 . " دادنی می اوهی می آبنباتھایاونھا بو        " 
 

 کرد ی منی را کھ داشت با آن تمریکری غول پیپاندا وزنھ ھا. "  کنرهی ذختویانرژ        " 
 ."شھی موانھی دفعھ دھی بالھ کھ یاون بھ خودش م. "  قفسھ وزنھ ھا گذاشتیرو
 

 رییتغ) ی بدنسازناتی از تمریکی( تمپل بلند شد و حرکتش را از شنا بھ حرکت اسکوات         
 .داد
 

 یاگر م. "  بھ پشت گردنش را کنار زد و صورتش برق زددهی نمدار چسباهی سیموھا        
 نکھی در مورد ای تجربھ اچیتو ھ. ی دادی رو نمشنھادی پنی افتم، ای می تو چھ دردسریدونست

 ."ی داره نداریی معروف بودن چھ دردسرھایلی آدم خھی
 

 .  دادی بھ چشمانش چرخی مثل توبیلوس        
 

شھرت تو دست . "  دادی دستش را تکانیی اعتنای و بھ نشانھ بدیتمپل منظورش را فھم        
 اش نھی از عرقش بھ قفسھ سسی خشرتیت. دیپاندا خرناس کش. " با مال من فرق داره. دومھ
 ھفتھ طول کی فقط ناتشانیتمر.  بوددهی از رطوبت بھ پوست چسبشی پای بود و موھادهیچسب
 عضالت شی توانست قسم بخورد بدن محکم او شروع کرده بود بھ نمای می لوسما بود، ادهیکش

 ی متی کھ چرا خودش را انقدر اذدی پرسی از پاندا می لوسیوقت.  شدهمیمور مور کننده و حج
 از شتری بی اجباری تواند با وقتش انجام دھد؟ انزوای میگری داد چھ کار دیجواب مکند، او 
 . شدی تر مرهی آنھا تی ھردواتی گذشت خلقیگذاشتھ بود و ھر روز کھ م ری پاندا تاثیتمپل رو

 
 . " تا بحال نداشتمی مشکلچی بودم، ھرهی جزی ماھھ کھ من توکی: "  صبورانھ گفتیلوس        
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 را دوست داشت و دهی انی ایلوس. " ترسنیمردم ازت م.  بخاطر شکل و ظاھرتھنیا        " 

 درحال محو شدن ی تاتونیگزی جاروزی را کھ دی و خونغی تدی جدی صبر کرد تا تاتویلحظھ ا
 دیو شا.  کنددی را ھم تجدشی اژدھای مجبور بود تاتوگریچند روز د.  کندنی کرده بود تحسیقبل
 ... کردی اضافھ مگرشی دی مانند ھم بھ بازونی آستی تاتوکی
 

 یتی چررهی تمپل رنشاو رو در جزای کی جورای لوسدنی توقع دی کسچیھ: "  گفتیلوس        
 ی تو رو نداشتھ باشھ، پس نمدنی انتظار دیو اگھ کس.  ندارهیآن ھم در کارناوال چھارم جوال

 دوچرخھ اش بود نی درحال تزئی بود، توبستادهی کنار دکھ مزرعھ اروزی دیوقت. " ننتیب
 را دی پوشیً قبال در کارناوال می کھ مادربزرگ توبیفی کثی داشت لباس زنبوریر بکھیدرحال

 کرد ی را صاف می لباس زنبوری از شاخک ھایکی کھی درحالیبر.  کردیبھ تنش امتحان م
 "  از جان گذشتھ ھستم؟ی جذب مشتریمن چقدر برا... نھیسوال ا: "  گفتھ بودیبھ لوس

 
 تمپل نکھی بھ کارناوال برود، اما بعد از ایی قصد داشت خودش تنھایتا شب قبل، لوس        

 جادی کرد کھ اگر دست از ادی را تھدی پرت کرد و پاندا لوسی منچ را در اتاق آفتابیصفحھ باز
 خواھد انداخت ، برنامھ اچھی اش بر ندارد او را بھ دری فرانسوشخدمتیصدا با مجسمھ خوک پ

 و ھردوتون بھ ن،ی بودنجای ھفتھ اکی کھ، شما فقط نھی وحشتناک اقتیحق. " را عوض کرد اش
 نی از اشتری بگھی کدوم از شما دچیو ھ. نی شدلی غرغرو تبدیدوتا آدم بد اخالق و عوض

 . " ندارهتیظرف
 

 . افتادنی زمیبود باصدا روحولھ پاندا کھ آن را در امتداد باشگاه پرتاب کرده         
 

 ھی زود یلیاگھ خ.  تمپلھ،یاما حق با لوس.  ھستمی ھمراھی مرد جھان برانیمن ساده تر        " 
 کیپاندا . "  نفر من نخواھم بودھیًو مطمئنا اون . شھی نفر کشتھ مھی میاستراحت بھ خودمون ند

 . خرچ آن را مچالھ کردی برداشت و با صدای آب معدنیبطر
 

 بھ خطر بندازم؟ سی کاله گکی اعتماد بھ ی ام رو روندهی آیًتو واقعا از من انتظار دار        " 
 . شد بھ حرکت پالنک از پھلولی او تبدیاسکوات پرش. "  کنمی کارو نمنیمن ا

 
 دی بای مزاج و بدقلق داشت و لوسی طلبکار، دم دمیتی شخصیطانیملکھ ش. دی آه کشیلوس        

 سر و صداھا نی تمام اریدر ز.  توانستی درونش نمی شد ،اما مددکار اجتماعیتنفر ماز او م
 روح گمشده د،یای خارج از کنترل بربی زندگکی داشت از پس ی روح گم شده بود کھ سعکی
 . انجام دھددی توانست بفھمد چھ کار بای است اما نموانھی چقدر دًقای دقدانست ی کھ میا
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 دانستی میطانی با ھم داشتند، ھرچند ملکھ شیادی نقاط مشترک زیطانی ش و ملکھیلوس        
 بود کھ چھ نی ادانستی می کھ لوسیزی خواھد انجام دھد، و تمام چی اش می با زندگیچھ کار

 ای نخواھد زد شتری پول بیی گدای را برای درچی ھگرید— خواھد انجام دھدی را نمییکارھا
 کارھا او را در نیا.  نخواھد کردی کھ بھ بچھ ھا کمک کند تالششتری بنیب قوانی تصویبرا

 . قرار داده بودینیی پایلیسطح خ
 

 شتری بی اافھی قریی اگھ تغھینظر چ. "  شدرهی خی گذاشت و بھ لوسی را کناریپاندا بطر        
 "  داشتھ باشھ؟سی کاله گھیاز 
 

 " ھ؟یمنظورت چ        " 
 

 اتیھمدستت، دختر رئس جمھور، تجرب. " دیپاندا بھ سمت تمپل چرخ..." نھیمنظورم ا        " 
 ظاھر حال بھم زن االنش ریی داره، منظورم تغتشی و پنھان کردن ھوافھی قریی تغی تویادیز
 ،یاگھ وادارش کن. "  اشاره کردی لوسی موھای نئونی صورتدی جدتیالیپاندا بھ ھا. " ستین

 . "شھی مکی با تو شر اش روافھی قریی تغراز مطمئنم
 

 یتمپل در صندل.  ساعت بعد، ھر سھ نفر آنھا درحال رفتن بھ سمت شھر بودندکیو         
 پنھان شده بود، صورتش ی کوتاه قھوه اسی کاله گری بلندش در زیعقب غوز کرده بود، موھا

 ی تاپ بندیلوس.  سرش داشتی رویری حصی کاله آفتابکی پوشانده شده بود و ی آفتابنکیبا ع
 کی شده بود را بھ تن داشت، بھ ھمراه نی رز تزئی با عکس جمجمھ و گل ھاکھ ی ھماناھشیس

 و دو حلقھ ینی حلقھ بکی را نھای شده بود، ھمھ اشی رشی کھ با سنجاق رنیشلوارک کوتاه ج
 . کردی ملیابرو تکم

 
فر و حلقھ حلقھ اش از  ی سرش گذاشتھ بود، موھای را روکشیپاندا کاله نقاب دار نا        

 اش را ی خلبانی آفتابنکی از او خواستھ بود تا عیلوس.  آمده بودندرونی کاله بیاطراف لبھ ھا
 . دادی نشان میتی امنسی سرویبھ چشم نزند چون او را بھ شدت مثل مامورھا

 
 گشاد شده بود، اما شی برانجای از زمان ورودش بھ اشتری تمپل بی خاکستریوگایشلوار         

 آن کار گذاشتھ بود بھ شدت ری زی کھ لوسی ای اش بخاطر بالشتک حاملگیتاپ کشبافت ارغوان
 .اطراف شکمش کش آمده بود

 یی کارناوال بستھ شده بود، و پاندا بھ دنبال جاکیبلوار موج خروشان بخاطر تراکم تراف        
 چشم من یاز جلو.  گفتم، تمپلی باشھ چادتی. "  گشتی مابانی در کنار خنی پارک ماشیبرا

 کس چیبا ھ.  پس بھش بچسبی تو پوشش تمپل ھست،یلوس. ھی ثانھی ی برای حت،ی شیدور نم
 . " افتاد، تمپل دوست باردار تو از شرق دور ھستیاما اگر اتفاق ،صحبت نکن



 215 

 
 ی تویخوایھ تو م ھست کیی از زنھاگھی دیکیداستان من بھتره، اون ھم : "  گفتیلوس        

 فکرش رو ھم یحت. "  گرفتدهیپاندا حرف او را ناد. " ی فرصت از شرش خالص بشنیاول
 ،ی استفاده کناری از توالت سیاگر مجبور شد.  تمپل،ی از دست من در بری کنینکن کھ سع
 . "می ریھمھ باھم م

 
من قبل از . "  شدرهی لبھ آن بھ پشت گردن پاندا خی آورد و از باالنیی را پانکشیتمپل ع        

 . " استفاده کنم خواھم مرداری توالت سھی از نکھیا
 

 . " مورد منم طرف تو ھستمنیدر ا: "  گفتیلوس        
 

 رو ادهی درحال عبور از پنی ماششھی از شرونی کھ بی بھ مردمی عصبیتمپل با حالت        
 کالسکھ بچھ گری دی کردند، بعضی تاشو با خود حمل می ھایدل ھا صنیبودند نگاه کرد، بعض

 یمن انقدر سخت کار نکردم کھ حاال بخوام غذا.  پاندایدی پارانوئیلیتو خ. "  دادندیھل م
 . "ورم بخیابانیخ
 

با .  بند شلوارش را محکم کردیلوس. "  کنھی نمیریی تغنیباعث قوت قلبھ، اما قوان        " 
 ی شود، لوسی نمدای در آن پیمی رژی بھ جز غذاھازی چچی کھ ھی در خانھ ایوجود زندگ

برگشت تا دوباره .  اش را جبران کندی گرفتھ بود تا وزن از دست رفتھ قبل از عروسمیتصم
 دست شھیم: "  گفتیلوس. دی بھم فشرده او را دی کند، و لبھای را بررستمپل افھی قرییتغ

 " ؟ی کنی صحبت می داریر مورد چد. " تمپل اخم کرد"  ؟یبردار
 

 ای ی کنیران ھات رو منقبض م. ی دی انجام می االن دارنی کھ ھمی ای ورزشنیتمر        " 
 . "نی بھ اھی شبیزی چای ی کنیشکمت رو جمع م

 
و اگھ تو .  دمی ام رو انجام می شکمری زناتیدارم تمر. "  متواضعانھ زدیتمپل پوزخند        

 . "ی دادی کارو انجام منی ھمی شکمت ارزش قائل بودری زی برای کمھی
 

 موش ھی یحت - خانم در ارتباط باشھھی با میبھ خدا قسم، اگھ کار بعد. " پاندا اعالم کرد        
 . دادھی تکی صندلی لبخند زد و آرنجش را بھ پشتیلوس! "  کنمیقبولش نم - مادهییصحرا

 
 . " کنھی بھ تو نگاه نمی کسچی پاندا اطرافتھ ھیوقت. مپل خبر خوب برات دارم تھی        " 

 
 . "نھی ھممی بررونی خودمون بدی بای چرا من و لوسنکھی الی دلًقایدق. " تمپل اعالم کرد        
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 ی شما دوتا از جلوی اھیثان.  کنمی کار رو منیاوه، آره، ھم: "  گفتیپاندا با لحن خشک        

 ."ی شکریای زولبینیری شی تونیری مرجھی شن،یچشم من دور بش
 

چون دور و اطراف .  دادی محی را ھم توضیکھ اضافھ شدن وزن لوس.  درست بودًقایدق        
 رفت خودش را تا ی بھ شھر می شد، وقتی نمدای پیگری دزی چیمی رژی بھ جز غذاھایلوس

 ،ی بدنیندا در مورد بازرس پادی اجتناب از تھدیتا کنون برا.  کردی خفھ میخرخره با خوراک
 شکرش یجا.  در آنھا نگذاشتھ استیزی تا نشان دھد چدی کشی مرونیش را بی ھابیتمام ج

 . کھ پاندا او را تحت فشار قرار نداده بودستیباق
 

 ی کرده بود جا مدای کھ پی تنگی را در فضانی کھ پاندا داشت ماشینی در حیطانیملکھ ش        
 . "ی تحت درمان باشدی تو باھ،یضی مرھی بودن تو دیپارانوئ: " داد گفت

 
 ."ی کنشی بھتر باشھ تو ھم ھمراھدی اما شار،یبدل نگ. "  بھ تمپل نگاه کرد و گفتیلوس        

 
 جمعش کرد و بر سر عی لبش آمد، سپس سری لبخندش از صبح تا بحال رونیپاندا اول        
 ی برمم،یزنی اطراف لنگرگاه قدم مم،ی کنیگاه مما کارناوال رو ن. "  اش بازگشتیسخنران

 . " خونھمیری خوب می و مثل آدمھانی بھ ماشمیگرد
 

 . خرخر از خودش در آوردی بود کھ صدای کسی بار لوسنیا        
 

 . "فتھی تونھ بی اتفاق منیا: "  گفتشی بھ حرفھایپاندا با اعتقاد اندک        
 

****         
 

 سرخ شده و تجمع ی غذاھای بلوار موج خروشان بھ دور از بوی انتھاکیآنھا نزد        
 کرده بود، مردم ینی بشی پیھمانطور کھ لوس.  کردنددای تماشا پی برایی جاست،ی تورتیجمع

 یشتری توجھات بی دادند تا دو زن کنارش، ھرچند لوسی بھ پاندا عالقھ نشان مشتریاطرافشان ب
او .  شده بودیطانی شدن ملکھ شی کرد کھ باعث عصبانیبھ سمت خودش جذب م از تمپل را
 . "ً ھست اما قبال من مرکز توجھات بودمی منطقری غنی دونم کھ ایم: " زمزمھ کرد

 
 زمانھ تا بخش سالمت روان رو ھم یحاال بھتر. "  و در جواب زمزمھ کرددی خندیلوس        
 . "ی اضافھ کنناتتیبھ تمر
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 . " بودمیً خواستم بدونم قبال کیاگھ عاقل بودم، نم: "  گفتیتمپل با آھ        
 

 زی او را در زمره زنان نفرت انگی خواستی کھ میدرست وقت.  بودنیتمپل رنشاو ھم        
 نیدر واقع او بھ شدت روشنفکر بود و در ع.  فشردی گفت کھ قلبت را می میزی چ،یقرار دھد

 . نشان دھدریطور خودش را تحمل پذ دانست چیحال نم
 

 ی تکان می ھا بخاطر باد شماللھی بھ مختھی آویپرچم ھا.  بودی رژه طوفانیھوا برا        
 انباشتھ بھ سمت باال قوس ی غذا مثل شکمی سر دکھ ھای افراشتھ باالیبانھایخوردند و سا
 کرد و توسط یحرکت م بھ عنوان رھبر رژه در جلو ی محلاستمداری سکی. برداشتھ بودند

 دکور شده رژه نی ماشنیاول.  شدی می سوار بر اسب ھمراھی و گروھیام نظیقیگروه موس
 . شده بودتی حمای کھ توسط شرکت پست جرکای آمری صحنھ بومکی شد، دیوارد د

 
 در باد تکان شانی داد کھ برگھای جنگل پر از درختان نخل را نشان مکی یکاروان بعد        

را " قیخانھ و قا:  گندهکی مایمعامالت ملک" ی کلبھ ساختھ شده از علف تابلوکی خورد و یم
 بود، بھ سمت مردم دست تکان ستادهی کاروان ای جلوی مودکیما.  کردی سردرش حمل میرو

 ی ارهی ھات داگ رقصان از فست فود زنجکی.  کردی بھ سمتشان پرتاب مکالت داد و شیم
 ی کرد می مغی جک را تبلی کھ فروشگاه لوازم غواصییای دزد درکی یداگز ان مالتز جلو

.  کردی می را معرفرهی مسافر خانھ جزکری غول پی در لباس اردک ماھی و شخصدیخرام
 ی را دنبال مشاھنگی زنبور عسل کھ دختران پکی نکھی را فراموش کرده بود تا ای بریلوس

 .دیکرد د
 

 سرش ی تنگ رواهی در سر آنھا از کاله ساهی سی مانند با دو گوی جفت آنتن فنرکی        
 ی عسل چرخ و فلک او را با خودش ببرد، اما برغی تبلی کرد تابلوی میباد سع.  زده بودرونیب

 ی شرمسار بنظر می دست تکان داد، فقط اندکشی برای لوسیوقت. سخت آن را نگھ داشتھ بود
 .دیرس

 
 زده شد کھ جانی ھی لوسدنی آنقدر از دی در ادامھ آمدند، و توبدستھ دوچرخھ سواران        

 دوباره بھ خانھ آنھا آمده ی شد توبشیدای کھ تمپل پیاز وقت.  بود تعادلش را ازدست بدھدکینزد
.  بودده با او ھمراه شندی بتواند تمپل را ببنکھی با دوچرخھ اش قبل از ایبود، اما ھر دوبار لوس

 . زدی واقعی لبخندی او فرستاد و توبی چند بوسھ براحی تفری برایلوس
 

 . آنھا عبور کردندی از جلوکای آمریمی قدانیشش نفر از نظام        
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 ی دلش برای کھ دور و اطرافش بود باعث شد لوسکای آنھا و آن ھمھ پرچم آمردنید        
 . کردقشانی بلند تشویادیبا فر. مادرش تنگ شود

 
 . "تی آوردن امننیی پای راه براھی. "  خم شد و زمزمھ کردنیی بھ سمت پایندکپاندا ا        

 
 گری تمپل ھم دی شدن برداشتھ بود، و حتی در مورد شناسائیاما او دست از نگران        

 ھست، انگار کھ نجایً عالمھ آدم واقعا چاق اکی: " تمپل گفت. دی رسیآنقدرھا دلواپس بنظر نم
 . " شدهلی تبدتیقع بھ وای چاقرهیجز

 
چشمات رو : "  بھ او گوشزد کردی لوسردی بھ مداخلھ کردن بگمی تمپل تصمنکھیقبل از ا        

 . "ببند و انقباض عضلھ ات رو انجام بده
 

 ادقام شدن ھی کدام از آنھا آماده برگشتن بھ خانھ نبودند، اما نظرچی رژه تمام شد، ھیوقت        
 . بروندییای داد بھ فانوس درشنھادی پیدر عوض لوس.  کردی تمپل را عصبتی جمعانیم
 

 لی گوست بود، با کمال مجی مشتاق بازگشت بھ خلی کمتر از لوسی کھ پاندا حتییاز آنجا        
 .  موافقت کردشنھادشیبا پ
 
 

برخورد بھ  تر از زمان رژه بود، و طناب ھا با دی وزش باد شدییایدر قسمت فانوس در        
 ی براالتی بخاطر تعطییایھرچند ساختمان فانوس در.  آوردندی سنج در می پرچم صدالھیم

 ی تعداد اندکنگی ھا ھنوز در شھر بودند و در قسمت پارکستی تورشتری عموم باز بود، بدیبازد
 ی کنار برج باال رفتند تا بھ فضاچی در پچی پیھر سھ آنھا از راه پلھ فلز.  شده بودارک پنیماش

 .دندی رسکرشی و لنز غول پاهی سی سقف گنبدری برج زیباز باال
 

 گذاشتھ بودند تا باد آنھا را با خود نبرد، و تمپل درحال نی را درون ماششانیآنھا کاله ھا        
 . "یچھ چشم انداز قشنگ. "  را مرتب کندسشیکشمکش بود تا کاله گ

 
 . گذاشتی مشی را بھ نمای درخشانی درحال حرکت، آسمان، آبیشت ابرھادر پ        

 
 را ی بعد از ظھر گرم شده بود، اما باد امواج عصبانلی اوادی از تابش خورشینرده آھن        

 امواج متالطم آب را ی بزرگتر با حرکتشان روی ھاقی و فقط قاد،ی کوبیشالق وار بھ اسکلھ م
 . گردش کندییای عرشھ فانوس دریتمپل آنھا را ترک کرد تا رو. نقطھ دار کرده بودند
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 یبرا: "  گذاشت گفتی صورت می اش را روی خلبانی آفتابنکی کھ عیپاندا درحال        
 . "شمی متاسف مننی بی رو نمتی گراچھی کھ ھرگز دریمردم

 
 بھ نی خواست با او ھم کالم شود، بنابرای ھمان احساس را داشت، اما نمًقای دقیلوس        

 . تکان دادی سریسخت
 

 مرغ کی کھی درحالدند،ی آب کوبی را روشانی غذا بالھای جفت پرستو در جستجوکی        
پاندا ساعدش .  آنھا را بدزددی کرد و آماده بود تا غذای سر آنھا پرواز می لجوجانھ باالییایدر

 . " بھت بدھکارمیعذرخواھ ھیمن . "  دادھیرا بھ نرده تک
 

 . "ی انتخاب کنی خوای کدومشو م،ی عذرخواھی براادهیموضوع کھ ز        " 
 

. "  پنھان شده بودنکی عرهی تشھی شد، چشمانش پشت شرهی بھ روبرو خمیپاندا مستق        
 ... " بھت زدمشی کھ سھ ھفتھ پیبخاطر حرف

 
 یلیبخاطر خ.  بودمی قاطی حسابی تو در رو قفل کرده بودنکھیمن بخاطر ا... اون شب        "

 . " کدومشون مشکل تو نبودندچی بودم، کھ ھی قاطزھایچ
 

 از او بھ خود پاندا صدمھ شتری کرد کھ کلمات زشت آن شب بی با خودش فکر میلوس        
 . "ادی نمادمی یزیچ. متاسفم. "  شدندی مشیزده بود، اما ھنوز باعث ناراحت

 
 "— بودم کھیمن کس.  اون شبی بودیتو عال... اون شب تو متل       "  
 

 . " بشنومیزی خوام چیًواقعا، نم: "  گفتی بھ سردیلوس        
 

 . "بازم، متاسفم. متاسفم        " 
 

 شنھادی از پنکھی با ای نشان نداد حتی نرمشچی در حالتش ھیلوس. " ستیالزم ن        " 
 .حال شده بود او خوشیعذرخواھ

 
 نیاگھ اجازه بد. "  چرخشش بھ دور عرشھ فانوس از کنار آنھا عبور کردنیتمپل در سوم        

 نم،ی بی اطراف نمنی ایی غذانی تامچیھ. "  ماندرهیپاندا بھ نرده خ. " نیی خوام برم پایقربان، م
 . "ی بری تونیپس م
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 با او صحبت کند، خواستی آماده ترک آنجا نبود، اما دلش ھم نمیلوس.  شددیتمپل ناپد        
 دونم ی من م،یلوس. "  گرفتدهی حرکتش را نادنیپاندا ا.  آنطرفتر رفتاردی نی چندنیبنابرا

 "—کھ
 

 چطور خودش رهی بگادیتمپل الزم داره تا : "  او بتواند ادامھ دھد گفتنکھی قبل از ایلوس        
 . "ی افسارش رو رھا کنی زود، مجبورای رید.  کنھتیریرو مد

 
 . "گھی ھفتھ ددیشا.  دونمیم        " 

 
 بھ حرکت در آورد و نگی مچالھ شده را در طول پارکی روزنامھ ای تند باد ناگھانکی        

تو تمپل رو . "  منحرف کندی صحبت قبلری گرفت با ادامھ گفتگو او را از مسمی تصمیلوس
 شتریب. "  گذاشتی نرده باقی را روشی تنھا آرنجھاستاد،یپاندا راست ا"  ؟ی ندار،یدوست دار
 . " کردی بھم معرفی مشتریادیاون تعداد ز.  بھش بدھکارمداشتن، از دوست

 
 . "یتو ھم اونو دوست دار        " 

 
 توئھ، ھی شبیی جوراھی.  ھست، اما شجاع ھم ھستونھیاون د. نطورهی کنم ھمیفکر م        " 

 . " صورت تو کمتر از اونھی تویوانگی دسھ،یھرچند در مقا
 

 . "ی نمونھ کامل سالمت عقل ھستھیتو         " 
 

 یحداقل من م. "  آمد تماشا کندی مرونیپاندا بھ جلو خم شد تا تمپل را کھ از فانوس ب        
 . " دونمی از تو مشتری رسھ بی خوام، کھ بنظر می می چمیدونم از زندگ

 
 تو ھ؟یاون چ. "  برداشتشانی نگھداشتن گفتگوی شخصری غی دست از تالش برایلوس        

 " ؟یخوای می چتیاز زندگ
 

 ی آدمھایکارم رو خوب انجام بدم، صورت حسابھام رو بھ موقع پرداخت کنم، و جلو        " 
 . " نزننبی خوب آسی تا بھ آدمھارمیبد رو بگ

 
 پس چرا ازش ،ی دادی ھم انجام می بودسی پلیروی نی توی کارھا رو وقتنیتمام ا        " 

 " ؟یدست برداشت
 

 . "فیپول کث. "  مکث کردی طوالنی مدتیبرا        
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 جذابتر از محافظت از تمپل در مقابل دی بد بای با آدمھادنیجنگ.  تونم باورت کنمینم        " 

 " ھ؟ی چتی واقعلیدل.  باشھیچاق
 

 کھ نھیاونھا بخاطر ا. ینیبی رو منیسنگچ. " پاندا بھ لبھ آب اشاره کرد. "  سوختمیحساب "        
 . "رنی ساحل رو بگشی فرسایجلو

 
 . بردارددنی خواست کھ او دست از سوال پرسی پاندا مگر،ی دیبھ عبارت        

 
 یمن م. "  روز با او صحبت کرده بودکی ی برایبھ اندازه کاف.  ھم خوب بودیلیکھ خ        

 . "نییخوام برم پا
 

 تمپل را ی لوسستادند،ی پرتو آفتاب اری کھ آنھا در زنیھم.  دنبال کردنییپاندا او را تا پا        
. دندی کنندگان رسدی از بازدیگریگروه د.  کندی می روادهی پقی عمی کھ در باد با نفس ھادید

 او ر خواھر جوانتکھی کرد، درحالی بود و با پسرش جر و بحث مهستادی اسکلھ اکی نزدیمادر
 . بودییای مرغ درکیمشغول دنبال کردن 

 
 ی اوهی آب مچی ھگھید: "  گفتی کھ بھ پسر مدی خستھ زن جوان را شنی صدایلوس        
 . "ی تمام کردنی ماشی رو توشیآخر. ’کابوت‘ ندارم، 

 
! یو تو انگورش رو بھ اون داد.  تمومش کردیسوف. "  کوباندنی زمی را روشیبچھ پا        

 کھ پسربچھ توجھ مادرش را بھ خود جلب کرده بود، ینیدر ح!" انگور طعم مورد عالقھ منھ
 ی باد مانی کھ صورتش را قاب گرفتھ بودند در می ای فرفریدختر کوچک با دست باز و موھا

 .دیدو
 

 کند، ی دوست داشت شادشتری بر خالف برادر بد عنقش بدخترک حدود پنج سالھ بود و        
 . برخورد کردی صخره انی بھ سنگچدی شدیموج

 
 . "ی صبر کنیمجبور.  کابوتھ،یکاف: "  گفتتیمادر با قاطع        

 
 اش را بھ بدنش ی صورتشرتی کھ باد تنطوری را انداخت، ھمشیخواھرش بازوھا        

 . رفتی صخره انیسنگچچسبانده بود بھ سرعت بھ سمت 
 

 . "اما من تشنھ امھ: " پسر لجوجانھ گفت        
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از گوشھ چشمش .  بھ عقب بگذاردی قدمی باعث شد لوسدی منتظره و شدری غیتند باد        

 از یکی ی روفی ضعیادی کھ تعادلش را از دست داد، و با فردیتلوتلو خوردن دختر بچھ را د
 کوچکش در ھوا بھ پرواز در آمد، ی کھ بازوھاینیدر ح. دی لق کنار آب لغزیتختھ سنگھا

 گرفتم و نگھداشتن ی برایزیکودک بھ ھوا چنگ انداخت تا چ.  کردبس نفسش را حیلوس
 .دی درون آب متالطم غلتھ،ی بودند و در عرض چند ثانزی لیلی اما صخره ھا خابد،یخودش ب

 
 شود، پاندا شروع کرد بھ دی متالطم ناپدی آبھاریر بچھ ز سر دختنکھی قبل از ایحت        

شروع کرد . دی کشغی افتاده و جی کھ چھ اتفاقدیمادرش باالخره د. دی بھ دنبال او دویلوس. دنیدو
 . دور بودیلی اما فاصلھ اش خدنیبھ دو

 
 کرد مکان افتادن بچھ ی لغزنده باال رفت، و درحال حرکت سعنیپاندا تقال کنان از سنگچ        

 ی جھش از روکی باشد چون با دهی دیزی چدیبا.  برخورد کردشی بھ پاھایموج.  کنددایرا پ
 . خودش را درون آب انداختی قوی ارجھی ناھموار و شیصخره ھا

 خودش را نگھ داشت ی مرطوب باال رفت، بھ سختی چھار دست و پا از صخره ھایلوس        
 .ندتا درون آب سقوط نک

 
 .او تنھا بود.  سطح آب آمدیپاندا رو        

 
 . کنارش شدانی متوجھ مادر گری بھ سختیلوس        

 
 یزی چی ولدی کاوی رنگ صورتدنی آب را بھ دنبال دیلوس.  آب رفتریپاندا دوباره ز        

 .پاندا دوباره باال آمد، نفس گرفت و دوباره فرو رفت. دیند
 

 پاندا یوقت.  باشدی انعکاس، اما دعا کرد کھ واقعکی فقط دیشا. دی دیزی چیو سپس لوس        
 !"اونجا"  زد ادی فریبھ سطح آمد لوس

 
 . آب رفتری کھ او اشاره کرد رفت و دوباره زی بھ ھمان سمتد،ی را شنشیپاندا صدا        

 
 قی عمیلی دھد، اما پاندا خصی آب تشخری کرد او را زی سعیلوس. دیانگار تا ابد طول کش        

 .فرورفتھ بود
 



 223 

 دل شکستھ ھی بھ صخره ھا برخورد کرد، اما غرش موج ھم نتوانست گریگریموج د        
 گذشتند، و ناگھان ی می تاک ھر کدام بھ اندازه ساعتکی ھا تھیثان. مادر بچھ را در خود فرو برد

 . دخترک را بھ خود چسبانده بودکھی شد درحالداریپاندا پد
 

 احساس کرد زمان یلوس.  پاندا افتاده بوددی سفشرتی تیسر دخترک بدون حس رو        
 .و سپس کودک شروع کرد بھ سرفھ کردن. ستادیا

 
 ھوا باز کرده بود، دنی درون کشی کرد و دھانش را برای کھ دخترک سرفھ مینیدر ح        

پاندا دھانش را . کودک شروع بھ تقال کرد.  سطح آب نگھ داشتیاال سرش را بیپاندا بھ خوب
 سطح متالطم آب بھ ی کند او را روی سعنکھیقبل از ا.  بھ او گفتیزیکنار گوش او برد و چ

 و درک کند کھ دیای شنا کرد و بھ دختر زمان داد تا نفسش جا بی بھ آرامبکشاند، سمت اسکلھ
 . امن استشیجا
 

پاندا بھ حرف . دختر گردن پاندا را محکم گرفتھ بود و صورتش را در آن پنھان کرده بود        
 توانست تصور ی نمیلوس.  کشدی راحت تر نفس مدی رسیحاال بنظر م. زدنش با او ادامھ داد

 قرار یدخترک بھ سمت مادرش کھ تقال کنان کنار لوس. دی گوی بھ دخترک میزیکند پاندا چھ چ
 .دی بود چرخھگرفت

 
 کرد با یمادر سع. "  روبراھھزی ھمھ چنھیبذار بب. براش دست تکون بده: "  گفتیلوس        

. "  مرتبھزیھمھ چ! ی مرتبھ سوفزیھمھ چ: "  زدادیو در باد فر.  کندشی متزلزل صداییصدا
 . کردیپشت زن، پسرک با چشمان گشاد شده از شوک تماشا م

 
 مادرش را ی برخورد موج ھا توانست صدای صدای از ورایکھ سوف شک نداشت یلوس        

 خستھ شده نکھیپاندا با ا.  در برابر پاندا کھ او را نگھداشتھ بود نکردی مقاومتچیبشنود، اما ھ
 کھ شروع بھ تقال و مبارزه با آب متالطم کرده بود اما ھمچنان بھ صحبت کردن با ینیبود، درح

 . ادامھ دادترکدخ
 

 اش ی بندی جلو تر و بھ لبھ موج بند برود، اما صندل ھادنی کرد با خزیمادر سع        
. عقب بمون. "  دستور دادیلوس.  خوردی مزی را نداشتند، و داشت لی لوسیاستحکام چکمھ ھا

 . "رمشی گیمن م
 

 کرد یم قوز نیی کھ بھ سمت پاینیدر ح.  کردی تالقینگاھش با لوس.  شدکیپاندا نزد        
پاندا بچھ را .  خودش را محکم کرد و دست دراز کردیجا.  برخورد کردی بھ زانوان لوسیموج

 یسوف.  قرار دھدی بازوان لوسانی کرد او را می بلند کرد و سعی فرا انسانًبای تقریبا قدرت
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ش  محکم او را نگھداشت تا پاندا خودی اما لوسد،ی کھ گرفتھ بودش جنگی ابھی با غرانھکوکور
پاندا .  خودش را بھ سمت پاندا پرتاب کردیمادر تقال کنان کنار آنھا آمد، اما سوف. را باال بکشد

 و ی قوی صخره ھا بھ سمت جاده برد، بازھایدخترک را در آغوش گرفت و با خودش از رو
 نامتجانس بوجود آورده ی کوچک منظره ای صورتشرتی او در کنار تدهی تنھم عضالت در

 .بود
 

تو . " پاندا خم شد و دخترک را تاب داد.  بوددهی آن موقع ھم دختر ھنوز بھ پاندا چسبیحت        
 ؟ی ھمشو خوردنکھی اای ی گذاشتی باقاچھی دری برایآب.  تموم شدگھید. جات امنھ، قھرمان

پاندا .... "  نموندهی باقی ااچھی درچی ھگھید. ی رو خورداچھی بندم تمام آب دریشرط م
 را خورده، تا اچھی کرد کھ دخترک تمام آب دری اصرار می رفت، بدون شوخی کھ مطورنیھم

 ندارد، و شروع کرد بھ بحث کردن با قتی او حقی کھ حرفھادی او باالخره برگشت و دنکھیا
 .پاندا

 
 در آغوش گرفتن دخترش انگار نیدائم ب. ابدی داشت تا بھبود ازی نیشتریمادرش زمان ب        

 شی ھاختنی اشک رانی برود و تشکر از پاندا در میی خواھد اجازه دھد دوباره جایز نمکھ ھرگ
 ی روادهی کھ از دست داده بود، دست از پی توجھ بھ اتفاقیدر دوردست، تمپل ب. در نوسان بود

 . گشتی آھستھ بھ سمت آنھا بر میدنی و داشت با دورداشتھب
 

 اھل کجا ھستند و چرا نکھی مادر بچھ ھا در مورد ای ھایپاندا صبورانھ بھ پرحرف        
 . و برادرش صحبت کردیدوباره با سوف.  گوش دادستیشوھرش ھمراھشان ن

 
 ھست بھ او کمک کرد تا بچھ ھا ی شد کھ مادر بچھ ھا قادر بھ رانندگیً کامال راضیوقت        

 .را سوار کند
 

تو .  ما فرستادیخدا امروز تو رو برا. " فت او را در آغوش گرانھیمادر بچھ ھا ناش        
 . "ی از طرف اون بودیفرشتھ ا

 
 . "بلھ خانم: "  گفتسی پلکی ریپاندا با چھره سخت گ        

 
 دی درخشی پاندا مشی تھ ریقطرات آب ھنوز رو.  رفترونی بنگیزن باالخره از پارک        

.... فقط محض اطالعت بگم: "  گفتیلوس.  شروع کرده بودند بھ فر خوردنشی موھایاما انتھا
 . "ستمی نی از دستت عصبانگھید
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 یچند ساعت بھم وقت بده، اونوقت حرفت رو ھضم م. "  زدی بھ لوسیپاندا لبخند خستھ ا        
 . "کنم

 .افتنی شروع کرد بھ گسترش ی کوچک از گرما درون لوسیجوانھ ا        
 

 " ؟یسیچرا تو خ. " دی سرخ و از نفس افتاده رسیتمپل با صورت        
 

 . "ھیداستانش طوالن: " پاندا گفت        
 

 داشت در مورد برخورد صبورانھ پاندا با ی راندند، لوسی داشتند بھ سمت خانھ میوقت        
.  ذھنش مشغول بودی پاندا با سوفمتی از ھمھ بخاطر مالشتریاما ب.  کردی فکر میمادر عصب

 . در باره او داشتی بود کھ لوسی با تمام تفکراتری کھ او با آن بچھ برخورد کرد، مغای اقھیطر
 

 و شروع کرد بھ نق ستی کھ مرکز توجھ ندید... ی برادر کوچکتر و لجوج سوفی وقتیحت        
 ی ھاکیدر مورد تکن کرد تا با ھم قشی خواست خفھ اش کند، اما پاندا تشوی مینق کردن، لوس

 . بداند صحبت کننددی بای کھ ھر مردینجات
 

 کی متور سوار کم حرف ترشرو بود، کی او قھ،ی دقکی.  بودی مزاجیپاندا انسان دمدم        
 را داشت، و امروز، ای در دنی مشترنیشتری مزخرف بود کھ بی محافظ شخصکی گر،یبار د

 . روانشناس کودک بودکی ابر قھرمان بھ عالوه کی
 

 توان ی دانست کھ مردم را نمی میلوس.  کردی مجی را مغشوش، خلع سالح و گیاو لوس        
 . بوددهی تر از پاندا ندینی بشی قابل پری را غی کرد، اما تابحال کسیطبقھ بند

 
****         

 
مرغ درون بشقابش را  ی کھ مثل روکشوی پختھ شده در ماکرووی سبزھاای بھ لوبیلوس        

 بود از قسمت دواری نگاه کرد، انگار کھ امخچالیتمپل آرزومندانھ بھ . پوشانده بودند اخم کرد
 .دیای برونی و شکالت داغ بریآب سردکن آن ش

 
 ی ھردویمن برا. "  ھل دادیپاندا شامش را کامل خورده بود و حاال بشقابش را بھ کنار        

 . " دارمزی سورپراھیشما 
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 ی خوای منکھی اای داره، ینیری بھ شی ربطھی زتیبھم بگو کھ سورپرا: "  گفتیلوس        
 شام درست ی اجازه داشت برای بود کھ لوسیزیساالد تنھا چ. "  بپزمی واقعی غذاھی من یبذار

 . ساالدی سس کرمای روغن، نان برشتھ ر،ی پنی کمی بدون حتجات،یًکند، تماما از سبز
 
 رو ی آب تا مراسم آتش بازی رومی برمی خوایم. نوچ. " دی اش را عقب کشیپاندا صندل        

 . "میتماشا کن
 

. ستی نحی تفری برای خوبدهی واسھ سھ نفر اقیدو تا قا.  دمیمن انصراف م: " تمپل گفت        
" 
 

. نمی بی کنار اسکلھ منیی شما رو اون پایھر دو.  نھاکیبا کا. "  بلند شدزیپاندا از پشت م        
 ."ستی نرفتھی ھم پذی عذرچیھ
 

 رونی برداشت و بشرتی سوکی ی کرد، لوسی کھ تمپل داشت شامش را تمام مینیدر ح        
 .ستی پاندا مشغول چھ کارندیرفت تا بب

 
) میتر و نحدود ھفت م( و پنج فوت ستی با حدود ب،ی مشکی با اتاقکیحی تفرقی قاکی        

.  آنجا نبودقی قانی بود ادهی اسکلھ را دی کھ لوسی بارنیدرازا کنار اسکلھ لنگر انداختھ بود، آخر
 "  از کجا اومد؟نیا. " دی پرسیلوس

 
 گنده کی با ماشیچند روز پ. "  عرشھ پرتاب کردی نجات را روقھی جفت جلکیپاندا         

 خانھ ی آوردن و تونجای رو اقی قامی ما بھ مراسم کارناوال رفتھ بودیآدماش وقت. صحبت کردم
 ." تمام تابستون اجاره کردمی رو برانیا.  پنھان کردنیقیقا
 

 " ھ؟ی چنیا: "  آمد گفتی منیی کھ از پلھ ھا پاینیتمپل در ح        
 

 ی آب می رویاسک کھ با ی ای پاندا، تمپل مشغول محاسبھ مقدار کالرحاتیبعد از توض        
 .تواند بسوزاند شد

 
 تا آخر یاگھ قول بد.  کنمی معاملھ باھات مھیتمپل، من . "  توانست تحمل کندی نمیلوس        

و بعد بھ سرعت . "  کنمی منی فردا ھمراھت تمر،یاری رو بھ زبون نی کلمھ کالرگھیامشب د
 . " مدت کوتاهھی یبرا. " اضافھ کرد
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 نی بی چھ تفاوتی باور کنی خوای تو نم،یًواقعا، لوس. معاملھ انجام شد: " تمپل گفت        
 ... "  سختنیتمر

 
 ی ھای چرب،ی چربی گرم ھان،ی در مورد تمری تونی تو نمنطوریھم: "  گفتیلوس        

 ی تونیدر واقع، فقط م. ی مورد صحبت کننی در ای اگھی داتی ھر چرندای پوست ریانباشتھ ز
 . "ی صحبت کنیدر مورد تن پرور

 
 . "من با ھمش موافقم. " پاندا موتور را روشن کرد        

 
 بھ جلو حرکت ی روابط انسانتی بھ جز ھدایگری دزی ھر چتی ھدای را بھ آسانقیپاندا قا        

 . شدندی مداریباد آرام شده بود، آسمان صاف بود و ستاره ھا تاز داشتند پد. داد
 

 گوس را جی کھ خلی گاز داد و بھ سمت نقطھ اشتری آزاد رفتند پاندا بی بھ سمت آبھایوقت        
 ناوگان کوچک کی با زدندی را دور مجی کھ خلینیدر ح.  کرد رفتیاز لنگرگاه شھر جدا م

 قی از قازانی آوی نورھادند،ی کشی را مشی برخورد کردند کھ انتظار شروع نمایحی تفریقھایقا
 قی قای ھا پرچم باشگاه ھاقی از قایبرخ. دندی درخشی آب می شب تاب باالی کرم ھامثل ھا

 . پرچم کشور را باال برده بودندی را افراشتھ بودند و برخیران
 

 قی قاگری اما دور تر از دنندی را ببشی تا نماکی نزدآنقدر—دندی کنار لنگرگاه رسیوقت        
 . را چرخان، لنگر را انداخت و موتور را خاموش کردقیپاندا دماغھ قا—ھا
 

 . آب بھ سمتشان آمدی از ورایقی خنده و موسی شده، صداجادیدر سکوت ا        
 

 . رفت و آنھا را تنھا گذاشتقی کوسن برداشت و بھ سمت دماغھ قاکیتمپل         
 

 فصل شانزدھم        
 
 

.  سر آنھا منفجر شدی قرمز و بنفش باالی از جرقھ ھای چتر،ی انفجار آتش بازنیبا اول        
 . دادھی عرشھ قرار داشت تکی کھ روی ساحلی صندلی سرش را بھ پشتیلوس

 
.  و راحت مشغول تماشا شدندزی تعجب برانگی کار را کرد، و آنھا در سکوتنیپاندا ھم ھم        

:  مقدمھ گفتی بی رفت، لوسی میوش سر آنھا رو بھ خامی از جرقھ ھا باالی کھ گلولھ اینیدرح
 . " بودی عالیلی خی کوچولو کردی کھ امروز با سوفیکار" 
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اگھ من اونجا . ی ھستیتو شناگر خوب: " پاندا گفت.  متوجھ شانھ باال انداختن او شدیلوس        

 . "ی دادی کارو انجام منینبودم، تو ا
 

 مثل ستاره یی بھ پاندا انداخت و جرقھ ھاینگاھ.  لحن مطمئن او را دوست داشتیلوس        
 یلیسطح آب خ. "  شدند را تماشا کردی دنبالھ دار کھ در چشمان او روشن و خاموش میھا

 . " بکشمرونی تونستم اون رو بی کنم میفکر نم. مواج بود
 

. " و سپس اضافھ کرد. " یدی انجام می رو کھ مجبور باشیکار: " پاندا مختصر گفت        
 . آمدی جا می لحنش بھ نظر بیبرندگ. "  بھتر مواظب بچھ ھاشون باشندیردم بام
 

 ھی سختھ کھ ھر ثانینی ھر والدی کنن، برای حرکت معیبچھ ھا سر: "  گفتیلوس        
 نگی جرنگی جرقی بادبان قا،ی بوم بوم آتش بازی صداھاانیدر م. " حواسشون بھ اونھا باشھ
 . ضربھ زدقیصدا داد و آب بھ بدنھ قا

 
پاندا پا . "  موضوع منو شگفت زده کردنی کنم ایفکر م. ی کنیتو بچھ ھا رو درک م        " 

 ھی آن ھرکدام شبی نخل بنفش رنگ منفجر شد و دنبالھ ھاھی شبی ایآتش باز.  پا انداختیرو
 سر و کارت با بچھ نکھی بدون ا،ی باشسی پلھی ی تونیتو نم. "  رنگ منفجر شدندی نارنجیگلھا
 . "فتھیھا ب

 
 "  خالف کار؟یکودکان عضو باندھا        " 

 
 . " اسمشو بذاری دوست داریھرچ. سوء استفاده شده ھا. کارتن خوابھا. باندھا        " 

 
 ی بود، ھرچند گمان نمدهی دیادی زدهی اش کودکان آزار دی در طول دوران کاریلوس        

 . بودبی عجنیا.  باشددهی کودکان دنی از اکرد بھ اندازه پاندا
 

 نگاه کند و ھرگز در مورد وجوه بھی غرکی عادت کرده بود بھ پاندا بھ چشم یلوس        
 ی نقره ایاشک. " ی خواست بذاره تو بری دلش نمیسوف. "  فکر نکرده بودنشانیاشتراک ب

 . بردنی شب را از بیکی و تاردیرنگ در آسمان درخش
 

 . " بودیبچھ ناز "        
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 صبح ممکن بود چھ نکھی آسمان شب را لکھ لکھ کرده بود، با فکر کردن بھ ایآتش باز        
 ھیتو . " دی پررونی بی از دھان لوسیزی بدون برنامھ ری بعدفتد،کلماتی اتفاق بی ایتراژد
 . " شدی خواھی پدر خوبیروز

 
 ." افتھی نمی اتفاقنیھرگز ھمچ. " دی خنده کوتاه خشن بگوش رسکی        

 
 بھ شدت یلوس. " شھی نظرت عوض می کرددای زن مورد عالقھ ات رو پیوقت        " 
 ی مشیدی کھ دیوقت. "  بھ کمکش آمد تا از آن حالت خارجش کندی شده بود و افعیاحساسات

 . " کھ خودشھیفھم
 

 . "نھیرن ھم علم مددی از فوایکی. نوچ. " پاندا لبخند زد        
 

 " ھ؟یمنظورت چ        " 
 

 . " مثل منی بھ اشخاصی حرفھ پزشکھیھد. یوازکتوم        " 
 

 امروز رفتار یلوس.  اشتباه بودیلی خنیا.  فشفشھ ھا آسمان شب را شکافتی متوالکیشل        
 دیھرگز نبا.  بودیعی بود، شاھد بود کھ او چقدر در برخورد با بچھ ھا طبدهیاو را با بچھ ھا د

 یمی تصمنی گرفتن چنی برای کنیفکر نم. "  دادی خودش انجام می روی ای کار دائمنیچن
 " ؟یجوان یلیخ
 

 . " موضوع بھ بچھ ھا مرطبت بشھ من صدھا سال عمر دارمیوقت        " 
 
 ییزھایچھ چ ھا با سی موضوع بود کھ بداند پلنی اری از بچھ ھا درگتی حمای آنقدر برایلوس 

: " پاندا گفت.  استی روح و خالی کھ نگاه پاندا بدی دی شوند، و در نور اندک لوسیمواجھ م
 ."دمی عالمھ جسد دکیمن 

 
 دائمشون در ی پنج سالھ کھ ھنوز دندونھایبچھ ھا—نھ فقط نوجوان ھا بلکھ بچھ ھا        " 

من . "  سرش را کج کردیلوس. "  ورم کرده و قطع عضو شدهی با جسد ھاییبچھ ھا. ومدهین
و بھ خودم قول دادم ھرگز خودم : " پاندا ادامھ داد" دم،ی دشونی روز زندگنی رو در بدترنیوالد

 ھر شب با عرق یوقت.  کھ تا بحال گرفتمھیمی تصمنی بھترنیا.  قرار ندمتی موقعنیا رو در
 . "یو انجام بد سختھ کھ کارت ر،ی پریسرد از خواب م
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 شنی و سالم بزرگ محی کھ صحی بچھ اونھایلیپس م. ی کنی جنبھ بد ماجرا رو نگاه میتو دار" 
 " ؟یچ
 
 " ؟ی شن چی کھ نمییاونھا" 
 
 . " ضمانت ندارهزی چچی ھی زندگیتو" 
 
 . " ضمانت افتضاحھھی نیا.  آدم احمق اونجاھی نجا،ی آدم احمق اھی. اشتباھھ" 
 ری بنگ، ترق و تروق و صفی با صداشانی روشن شد، گفتگویانیآسمان با فشفشھ با شکوه پا 

 دانستند کھ ی شناختند و می می کھ خودشان را بقدر کافی بھ افرادیلوس. فشفشھ ھا قطع شد
 دستھ نیندا جز ا گفت کھ پای اش مزهی گذاشت، اما غری نخواھند شد، احترام می خوبنیوالد
 .ستی ندافرا

 
 بھ او نداشت، ی ربطچی موضوع ھنیا.  درونش دوباره کنترل را بدست گرفتی لوستیشخص
 یاری کرد کھ بسی آورادی ی بھ لوسی موضوع بھ تلخنی کند، اری طلب خشی توانست برایفقط م

 با تد کرده بود ی کھ لوسیو با وجود کار.  کنندیاز مردان در مورد پدر شدن مثل پاندا فکر م
 شد کھ مثل ی می شد اگر عاشق مردیچھ م.  خواست ازدواج کند و بچھ دار شودیدلش م ھنوز

 تگزاس فرار نکرده یسای کھ اگر از کلیادی زیرھایی از متغیکی خواست پدر شود؟ یپاندا نم
 . شدیبود با آنھا روبرو نم

 
 یپاندا رو.  بازگشت تا بھ آنھا ملحق شود، و بھ سمت خانھ حرکت کردندقیتمپل از دماغھ قا

 . و تمپل با ھم بھ سمت خانھ قدم زدندی لوسنی بنابراماند،ی باققیقا
 
 

 وجود داره کھ ی در مورد آتش بازیزی چھی: "  تمپل گفتدندی پلھ ھا رسی کھ بھ باالینیدر ح
 " ست؟ی ننطوریا ھ،یانگار جادوئ.  کنھی منیمنو غمگ

 
 . " نظرش متفاوتھیھرکس. "  نبودی آتشبازری تقصنی کرد، اما ای نمی احساس شادیلوس
 مردن ی در مورد تماشازی غم انگزی چھی کنھ، اما ی مردم رو خوشحال مشتری بیآتش باز" 

 نی ھمم،یانگار کھ اگر ما ھم مراقب نباش.  سرعت وجود دارهنی با اییبایاون ھمھ رنگ و ز
 لحظھ بعد از کی. ی ات ھستی لحظھ گرم و شعلھ کشان در اوج زندگکی.  افتھیاتفاق برامون م

 یی مقصد نھای فکر کنی اوقات مجبوریبعض. ارهی اسمت رو بخاطر نمی کسچی و ھ،یرفت نیب
 " ھ؟یچ
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 . بازش کرد بھ قژقژ افتادیس لوی تراس وقتیدر نرده ا
 

 یتو دپرس. " دی تابی پنجره آشپزخانھ بھ تراس مانی از میفانی تی المپ تقلبدهینور رنگ پر
 . "ی رسی کنم ترسناک بنظر میفکر م... گھیو از طرف د. ی کشی می گرسنگیچون دار

 
 با نی از اشی پی کھ لوسیمکتی نیتمپل خودش را رو. "  ندارهقتی کھ حقمی دونی ما میھردو" 

 . " خوکمھیمن . "  پوشانده بودش انداختیحولھ حمام قرمز رنگ
 
 ." شکل در مورد خودت دست بردارنیاز صحبت کردن بھ ا" 
 . " کنمی صحبت منمی بی کھ میزیدر مورد چ" 
 

 اهی گیبو.  رفت تا صافش کندیقفسھ فلز بھ سمت ی از گلدان ھا را کج کرده بود و لوسیکیباد 
 زی انداخت، اما امشب چی مدی کاخ سفی باغ شرقادی او را شھی و اسطوخدوس ھمیرزمار

 . در ذھنش داشتیگرید
 
 شی خوب پزی و ھمھ چی رو مالقات کردی کسھی کھ یبھم گفت. ستی گناه نھی بودن ری پذبیآس"  

 . " رو بھ ورطھ سقوط کشوندهیادی موضوع زنان زنیا. نرفت
 
 "  خاطر قلب شکستھ ام بودم؟ی بھ دنبال تسلی بستنی من با در آوردن تھ قوطی کنیتو فکر م" 
 
 . " رسھی منطوریبنظر ا" 
 

 . " نفر رو شکستھھی بودم کھ قلب ی من کسنکھیبھ جز ا: "  گفتیتمپل بھ تلخ
 

 یاز رو. ستی موضوع ھم کمتر دردناک ننیًلزوما عکس ا. "  ظرف آب پاش را برداشتیلوس
 . " گمیتجربھ ام دارم بھت م

 
مکس بھ من . "  را درک نکردیتمپل آنقدر با رنج و عذاب خودش احاطھ شده بود کھ رنج لوس

دا فوت کرد و  نفسش را با صیلوس" — من؟ بزدل؟ مکس ھمھ؟ی باور کنی تونیم. گفت بزدل
 . "تمپل دستانش کنارش افتادند." می حلش کنمی تونیحاال، تمپل، ما م: " بھ گفت

 
 . "اشتباھھ

 
 " ؟یمطمئن:"  گفتیلوس
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اون .... اما مکس. ی حلش کنی تونی از مشکالت رو نمیبعض.  از مطمئنشتریب. " زمزمھ کرد

 کافھ ھی پر رو بھ شکل مھی بلکھ ننن،ی بی رو موانی پر لمھی ھست کھ نھ تنھا نیی از آدمھایکی
 . "ستی ننانھی نوع نگرش گل و بلبل واقع بنیا. نھی بیگالسھ با خامھ م

 
 سمت نی و تمپل اایمکس آن سمت دن— استییای آنھا جغرافی با خودش فکر کرد دوریلوس

 .دی نپرسیزی مرد اما چی دانستنش میھرچند کھ داشت برا. د مکس ازدواج کرده بودی شاای. ایدن
 

ظرف آب پاش را کنار گذاشت و بھ سمت .  از او دور بودیلی خیاما قسمت با نزاکت وجود لوس
 قسمت کی ی بھ سختیلوس.."  رو تماشا نکردمی چربرهی برنامھ جزیلیمن خ. "  رفتمکتین

 مھ برناری ناپذیی جزء جدای کھ مشاور روانشناسادی مادمیاما فکر کنم . " از آن را نگاه کرده بود
 ی قرمز موی روانشناس زن داشت کھ ماکی بخاطر آورد کھ برنامھ ی بھ خوبیلوس. " بود
ر کھ البتھ تمام مشاوره ھا د— دادی بھ شرکت کنندگاه مشاوره می ساحلقی آالچکی و در دیپوش

 . شدندی انجام منھایحضور دورب
 
 کھ یادی زی داره بخاطر سالھای مردی شدبیآس.  ھستی اوهی مکی کھیاون . یستیدکتر کر" 

 . " انونھیھمھ دکتر ھا د.  و الغر بمونھارهی تا باال بکردی حلقش فرو میانگشتش رو تو
 
 . " شغلشون چقدر خوب ھستنی کھ تونھی اشونی اوقات تجربھ زندگیگاھ" 
 
 بودن ونھی کنم کھ نا محسوس بھ دیھرچند ازت تشکر م. ی ندارم لوسازی نونھی دکتر دھیمن " 

 . " و انضباطھی جدمی کھ الزم دارم تصمیزیچ. ی کنیمن اشاره م
 

ه  بھ مشاورنیھمچن. "  کندی خواست نقش دختر خوب را بازی موضوع نمنی در ایلوس
 "— کھیاگھ خودت حلش نکن.  چشمش بھ تو باشھشھی تونھ ھمیپاندا نم. یازمندین
 
 حرف یستیخدا، تو درست مثل دکتر کر. آه، آه، آه— خورمی میاگھ خودم حلش نکنم کھ چ" 
 ."ی زنیم
 
 "  کنھ؟ی حلقش فرو میاون ھنوز ھم انگشتش رو تو" 
 
 . "نھ" 
 
 . "ی بھ حرفش گوش بددی بادیخوب پس شا" 
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 تعجب ی اش بھم قفل کرد کھ جانھی قفسھ سی دستانش را روتیتمپل آنقدر با عصبان. " خوبھ" 
 مددکار ھی یی جوراھی دارم؟ تو ازی من بھ مشاوره نی کنیتو فکر م. "  نشکستندشیبود دنده ھا

 " ست؟ی ننطوری ا،ی ھستیاجتماع
 

تمپل . "  کنمی پارلمان کار می سخنگوھیدر حال حاضر بھ عنوان . ستمیسالھاست کھ ن        " 
بھم بگو . یگی می چنمیبذار بب.  جلو و بھ من مشاوره بدهایب. "  رد حرف او دست تکان دادیبرا

 دار دراتی پر از کربوھن،یری شیلی پرچرب، خی پرتاب کردن ھر تکھ خوراکی جلویچطور
 . "رمی رو بگم گلویتو
 

 . "یای کار بر بنی خودت از پس ادیمتاسفم کھ تو با        " 
 

 نوجوان کی بلند شد و بھ سمت خانھ ھجوم برد و مثل عی سرمکتی نیتمپل از رو        
 .دی در را پشت سرش بھم کوبیعصبان

 
 . نداشتاجی احتنی از اشتریامشب ب. دی آه کشیلوس        

 
 امشب صحبت ی بھ اندازه کافیلوس.  بعد، پاندا از اسکلھ بھ سمت خانھ باال آمدقھیچند دق        

 .دی بھ درون خانھ لغزنیکرده بود، بنابرا
 
 

کوکورانھ چراغ کنار تخت را روشن کرد، سپس .  خواب بود کھ تلفنش زنگ خوردیلوس        
 . برداشتن تلفن دراز کردیدستش را برا

 
 شاد و سرحال یرکیرجی جیصدا. "  نکرده باشمدارتی از خواب بدوارمیام. ی لوس،یھ        " 

 موھا را از صورتش کنار زد و بھ یلوس" خوب اوضاع چطوره؟ . "  آمدی نمیقیمگ بنظر حق
 تونھ ی اوضاع چطور می کنیفکر م.  نصف شبھکیساعت . " دیسمت ساعت کنار تخت چرخ

 " باشھ؟
 

 سختھ ی کمھی ،ی دونم تو کجاھستی کھ نمیی شبھ، اما از اونجاھمی تازه ننجایًواقعا؟ ا        " 
 . " باشمیمواظب تفاوت زمان

 
 بھ یدرست است کھ لوس.  اما مگ حق نداشت از او انتقاد کندد،ی او را فھمھی کنایلوس        

 یاما مگ کھ فرار— بھ او نگفتھ بودیچیدر کل ھ— دوستش محل اقامتش را نگفتھ بودنیبھتر
بھ محض .  کشھی طول نمیلیخ. "  دانست کھ مگ نگرانش استی می حال، لوسنیبا ا. نبود
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 کننده تر از اونھ کھ بشھ در جیگ.... ی کمھی زیدرحال حاضر ھمھ چ.  گمی مھت بتونم بنکھیا
 . " رسھی افتاده؟ صدات نگران بنظر میاتفاق. " دی بھ پھلو چرخیلوس. " موردش صحبت کرد

 
 .ی مکث طوالنکی."  مگھ نھست،ی درست نیزی چھی: "  گفتیلوس        

 
 کلمات را بھ ی اکتاو باال رفت وقتکی مگ یصدا" —ی اگھ بدونی کنی فکر میچ        " 

 " ؟ی اگھ در مورد رابطھ من و تد بدونی کنی میچھ فکر. "  کردی مانیزور ب
 

 دهی شده بود، اما مطمئن نبود درست شنداریً در تختش خفخان گرفت، حاال کامال بیلوس        
 "؟—رابطھ؟ ھمونطور کھ. " است

 
 . "بلھ        " 

 
 " با تد؟        " 

 
 . "با نامزد سابقت        " 

 
 

تو و . "  گذاشتنیی را از تخت پاشی ملحفھ را کنار زد و پاھایلوس. " ھی دونم اون کیم        " 
 " ن؟یزوج ھست... تد با ھم 

 
 تند یلیمگ داشت خ. " موضوع فقط در مورد باھم بودنھ. ھرگز.  زوج نھھینھ، ! نھ        " 

 ھرگز بھت دینبا.  تونم درست فکر کنمی نمًقایمن االن دق. و فراموشش کن. "  کردیصحبت م
 "—دیمن نبا.  ما ھستی کامل بھ دوستانتی خھی نی کرده بودم؟ ایخدا، چھ فکر.  زدمیزنگ م

 
 زد، روحش یقلبش تند م. دی پرنیی از تخت پایلوس! " ینھ، خوشحالم زنگ زد! نھ "        

 و عشق اون رو داشتھ نیودی تد بدی بایھر زن. ھی عالیلی خنیاوه مگ، ا. "  کردیداشت پرواز م
 . "باشھ

 
 " ؟ی دی نمیتیًواقعا؟ تو اھم— اماستم،یدر موردش مطمئن ن        " 

 
 بود کھ خدا بھ او ی کننده اجی گھی از ھدرانی سبک و حج،ی گیلوس"  ؟ی کنی میشوخ        " 
 نیتو بھتر...  کنم ؟ اگھ اون با تو باشھی من چقدر ھنوز احساس گناه می دونیم. " داده بود
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! انگار کھ من از پاپ آمرزش گرفتھ باشم!  دوست من باشھنی خواد با بھتریاون م. یدوست من
" 
 

 . "ی خوشحال نشون بدی جورھی خودت رو یستیمجبور ن: "  گفتیمگ با لحن خشک        
 

 .دی انداختھ بود پرنی زمی کھ روی شلواری از رویلوس        
 

 سالم منو یبھ لوس. "  و محکم تد بودقی عمیصدا. دی را شنشی صدانھ،یو بعد در پس زم        
 . "برسون

 
 . "، پسرستمی رسون تو نغامیمن پ. " مگ شتاب زده جواب داد        

 
 "  توئھ؟شیاون االن پ. "  آب دھانش را قورت دادی بھ سختیلوس        

 
 . " بلھ ھستھیجوابت : " مگ جواب داد        

 
خودش را . " پس سالم منو ھم بھش برسون. "  را فرا گرفتی لوسیمی قدیاحساس گناھ        

 . "و بھش بگو متاسفم. "  لبھ تخت انداختیرو
 

 شی صحبتھادنی شنی برای لوسی فاصلھ گرفت تا با تد حرف بزند ولیمگ از گوش        
 رو کھ مالقات کرده ی ھر مردشی زندگی تویادی اون دفعات زگھی میلوس. "  نداشتیمشکل

  ".چوندهی کھ تا حاال پی بودی کسنی کنھ تو بھتری مالی و خچونده،یپ
 

اون . ی گی دروغ می دونھ کھ داریو تد م. دمیحرفھاتو شن. " دی پرشی ازجایلوس        
 . " فھمھی معی رو سرنجوری ایدروغھا

 
. "  قاطع بھ او دادی کھ مگ از خودش در آورده بود جوابییتد در جواب حرفھا        

 . "دروغگو
 

 . "یشیًتو کال باعث مور مور من م. برو کنار. " مگ بھ سمتش غر زد        
 

 " شھ؟ی کھ باعث مور مور تو می گفتنیودیتو بھ تد ب. "  تلفن رو محکم گرفتیلوس        
 

 . " کارو کردمنیھم: " مگ گفت        
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. را جمع و جور کند کرد خودش ی سعیلوس!  منیاوه خدا!  منیاوه خدا!  منیاوه خدا        

 . "فتھی اتفاق بنی کردم ایمطمئنم فکر نم... واو" 
 

 ی در مورد چیدار. " دیرسیمگ بنظر دلخور م"  فتھ؟ی بی کردی فکر نمیچھ اتفاق        " 
 " ؟ی کنیصحبت م

 
 تلفن را قطع یلوس!" و لذت ببر. عاشقتم. "  آب دھانش را قورت دادیلوس. " یچیھ        " 
 . اطراف اتاق کرددنیو شروع بھ رقص.  اش فشردنھی را بھ سی و گوشدیال پرکرد، با

 
 .مگ و تد. مگ و تد. مگ و تد        

 
 .البتھ        

 
 . ماندیً کھ جدا بھ او عالقمند نباشد نمیاون با زن. ستی نیتد آدم دوروئ! البتھ، البتھ، البتھ        

 
 بدون ای کھ در دنی لوسبی و غربی دوست عجنیو او بھ مگ عالقمند شده است، بھ بھتر        

 در مورد خودش سرگردان است عالقمند گرانی در مورد نحوه تفکر دی ای برنامھ و نگرانچیھ
 .شده است

 
 مگ و ی ناگھانماتیتص.  مگ و ثبات تدیسرسخت.  تمامزی ھمھ چیو آقا’ مگ کوراندا        ‘ 
 . تدیشیدور اند

 
 ری غیوانگی دکی اتفاق نیا.  بزرگ ھستندیی ذکاوت، صداقت و قلبھای آنھا دارایھر دو        
 کدام از چی ھدی رسی و مقدر شده از سمت خدا بوده، ھرچند از مکالمھ شان بنظر مینیشبیقابل پ

 .دی رسی بنظر منطوری حداقل مگ کھ اای. آنھا درکش نکرده اند
 

 .اما در مورد تد، قضاوت کردن سخت است        
 

مگ .  بود، نداشتانی دو در جرنی انی کھ بی ای بخاطر جنگ لفظی ای نگرانچی ھیلوس        
 ظاھر نی اری نرم و منعطف بود و در زی بود و در مقابل تد، در برخورد ظاھریآدم رک گوئ

 شد کھ ی کرد، متوجھ می دو فکر منی در مورد ای لوسیو وقت. نرم سخت ھمچون آھن بود
 شفاف ری غزیتنھا چ.  قرار گرفتھ استشی خودش با تد باالخره سر جابطقطعھ گم شده روا

 نی کرد کھ مجبور است بھتری در راحت بودن با تد بود، او احساس می لوسیی عدم توانانشانیب
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 مثل یزی بھ چیتی اھمچیمگ ھ. اوردیرفتارش را داشتھ باشد تا حق ھمسر تد بودن را بدست ب
 . دادی نمنیا

 
 ری مگ در گیکھ وقت.  کردندی نمدهیچی را پزیاگر ھمھ چ.  بودندی ھم عالیًآنھا واقعا برا        

 کردند، ی نمای کردند یاما چھ آنھا مشکلشان را حل م.  رسدی محتمل میلی باشد، بنظر خیکار
 مخمصھ نجات نی از ایاگر تد و مگ با ھم بودند، باالخره لوس. ً کامال مشخص بودزی چکی
 .افتھ بودی
 
 

 . زده بود کھ نتواند دوباره بخوابدجانی آنقدر ھی اتفاق، لوسنیبعد از ا        
 

 اتاق بھ ی در کشوئیلوس.  کردی خانھ اتاقش را خنک نمانی در مکی ی ھواھیدستگاه تھو        
 حفاظش را از ی بی تا پاھادی اش را پوشی انگشتی الی ھاییاس را باز کرد و دمپاسمت تر
 . گذاشترونی اسکلھ در امان نکھ دارد و قدم بھ بیتراشھ ھا

 
 درخشش د،ی وزی کھ میبھ ھمراه باد.  در آسمان درحرکت بودندزی آمدی تھدییابرھا        

 باالخره از احساس ی کرد، لوسی را پر رمز و راز تر ماچھی دریکی در دوردست تارینور
 . بودافتھی یی کھ داشت رھایگناھ

 
 ی کمرض،ی عریی شانھ ھابا—کری پکی نگاھش را بھ سمت خود جلب کرد، یحرکت        

 زی کھ از کنار مینیدر ح.  خانھ جلو آمدگریاز سمت د— بلندیی و گامھادهی کشیی با پاھاکیبار
 ھی آنقدر در عمق سای مکث کرد و بھ عقب نگاه کرد، اما لوسی شد، لحظھ ای رد مکی نکیپ

 ی بھ باالیوقت.  با سرعت رد شداطیاز عرض ح.  او ممکن نبودی برادنشی دکھ  بودستادهیھا ا
 بھ عقب انداخت و سپس بھ سمت ی مکث کرد، نگاھی لحظھ اد،ی بھ اسکلھ رسی منتھیپلھ ھا
 . رفتنییآب پا

 
 ی سکندرنی محکم شده در زمی چوبرکی تی کرد، روی را طاطی ھم عرض حیلوس        
 توانست باعث ی نمشی انگشت پادنی دبی مثل آسی دردش آمد، اما اتفاق کوچکیحساب. خورد

 . کندینی عقب نشیشود افع
 

 کوچک ی فقط نور چراغد،ی را ندی کسنییآن پا.  بھ جلو گام برداشتدنی لنگیبا اندک        
 رفت، مواظب بود ی منیی کھ بھ سمت اسکلھ پاینی در حیلوس.  کردی اسکلھ را روشن میانتھا

 ی بدی وزی کھ میدی بخاطر باد شدشی حضورش را لو ندھد، ھرچند نگرانشی گامھایتا صدا
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 یھا¬ تختھی با دقت راه خودش را از رود،ی پلھ ھا رسی بھ انتھایوقت. دیرس یمورد بنظر م
 . ادامھ داددی دی میقی در باز خانھ قای کھ در انتھایغژغژ کننده بھ سمت درخشش کم نور

 
 کھنھ، کپک و ی طناب ھای کھ طوفان و آب با خودشان آورده بودند با بوی ای ماھیبو        

 ی نمی کھ لوسیی کنسرت اپرایصدا.  کھ در چوب نفوذ کرده بود مخلوط شده بودندنیبنز
 بھ درون خانھ ی کھ لوسینیدر ح.  شدی نواختھ می دھد بھ نرمصی تشخیستتوانست بھ در

 د،ی محکم شده بود دقی عرشھ قای کھ روی ساحلی صندلی را نشستھ رودا پاند،ی خزی میقیقا
 و شری تکیاو .  داده بودھی تکخدانی کی بدون پوش اش را بھ ی بود و پاھایپشتش بھ لوس
او بدون برگشتن .  شده بوددی ناپدپسی از چی بزرگاری بود و دستش در پاکت بسدهیشلوارک پوش

 . "ی نزنی حرفی کنم کھ قول بدی ممشی باھات تقسیفقط در صورت: " گفت
 

.  صحبت کردن با توئھمی زندگی من تویانگار کھ تنھا دلخوش: " ً متقابال جواب دادیلوس        
 یستیرک بگم، پاندا، تو اونقدرا با ھوش ن: " باشد گفتو سپس، چون دوست داشت کھ گستاخ " 

 . "یکھ جالب توجھ باش
 

 . " دکترام بگوی بھ استاد راھنمانویا. "  گذاشتیگری دی را روشی پاکیپاندا         
 

 . "ی دکترا نداریتو استاد راھنما: "  آمد گفتی باال مقی کھ از قای درحالیلوس        
 

 . " تونست انجام بدهی بود کھ مغزم می تمام کارسانسیگرفتن فوق ل. درستھ        " 
 

 یلی تو خ؟یسانسیتو فوق ل. "  تشکچھ کنار او انداختی تلپ خودش را رویلوس        
 . "یدروغگوئ

 
 .پاندا لبخند زد        

 
 . "ی ندارسانسیًبھم بگو کھ واقعا فوق ل. "  شدرهی بھ او خی طوالنی مدتیلوس        

 
 نی واالتی رو از اسانسمیفوق ل. "  کردریی تغی ساختگیلبخند پاندا بھ حالت عذرخواھ        
 التی در ایدانشکده ا(  ی وای وی، نھ از دانشکده آ)گانیشی مالتی در جنوب ایالتیا( گرفتم 

 از اون نیا. "  را کم کندکی موزی خم شد تا صدا گاز زد و سپسپسی تکھ چکیبھ )." انایندیا
 در نی خوره، بنابرای مثل من می ادهی و ژولفی کثی ھست کھ بدرد آدمھایی مدرک ھاوعن

 . "ادیً شما اصال بھ حساب نمیایدن
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 یلی من خی احمق بودیوقت. گندت بزنن، پاندا. "  بھ او چشم غره رفتیلوس. ی عوضنیا        
 . " دوستت داشتمشتریب
 

بھ قسمت خوبش نگاه کن، من : "  گذاشت گفتی را کنار مپسی بستھ چکھیپاندا درحال        
 . "ستمی ننیودیھنوز ھم تد ب

 
.  برداشتپسی مشت چکی و دی خودش را جلو کشیلوس. " ستی کدوم از ما اون نچیھ        " 

 . " ھمی روختنی دوستم با ھم رنیتد و بھتر" 
 

 " مگ؟   "      
 

 از ی در دھانش نالھ اپسی طعم چدنی پس از چشیلوس" ؟ --شنیتو از کجا مگ رو م        " 
 . " خوبھیلی خنی من، طعم ایاوه خدا. "  کردیخوش

 
 . "می تو باھم داشتینی مراسم شام تمری سرگرم کننده توی گفتگوھیمن و مگ         " 

 
 درون دھانش گری دپسی مشت چکی یلوس. " ی اونھی شبًقایتو دق.  نشدمریًاصال غافلگ        " 
 .فرو کرد

 
مگ ھم : "  را تکان داد گفتیقی رعد و برق خانھ قای غرش ناگھانی صداکھیپاندا درحال        

 . " تونم اون رو کنار تد تصور کنمی وجود نمنیبا ا.  منھھی شبًقایدق
 

 . بودشی سرجازی چ توانست، و درست حاال ھمھی میاما لوس        
 

 شی و پنجھ ھادی قاپپسی چیشتری مقدار بیلوس.  سقف کردی رودنیباران شروع بھ کوب        
 " ؟ی کردمی قانجای اگھی دی ھایتو باز ھم خوردن. " دیچی پاندا پی پاکی نزدخدانیرا دور لبھ 

 
 یزی از چدی رسی بود، و بنظر نمی بدون پوشش لوسی پاھایچشمان پاندا رو. " ممکنھ        " 

 زی چچی برنزه تر از حد معمول شده بودند، اما ھی لوسیپاھا.  خوشحال باشدندی بیکھ م
 ی کھ داشت بھ زردشی ساق پای روی کبودکی وجود نداشت، بھ جز شی در مورد پاھایاشتباھ

 لب ،یی با دمپانجای آمدن از خانھ تا بھ انی در حشی خورده شست پای الک آبناخن نیھمچن. زدیم
 ی رنگنی آورد کھ ھمچادیب.  نزده بودی نوجوان بود الک آبکی کھ ی از زمانیلوس. پر شده بود

 . فقط خودشان دوتا بودندی وقتزد،ی میسی کودکانھ تریرا بھ ناخنھا
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 . او بھ حرکت در آمدینگاه پاندا رو        
 

: "  کھ در صورتش بود، گفتی ایتی و با حالت نارضای لوسی رویچشمان پاندا با درنگ        
 " ھ؟ی چشنھادتیپ
 

 ی کھ کار عاقالنھ اد،ی تر کشنیی نرمش را پای شلوارک کتانی لبھ ھایلوس"  شنھاد؟یپ        " 
 کردن ی کار را با ھدف تالفنی ھم ادی شاای.  در آمدن شکم نرمش شدشینبود، چون باعث بھ نما

  دانستی نمگری دی شد، لوسی مدی شکی موضوع مربوط بھ پاتریوقت.  بودرفتار او انجام داده
 "  برات بپزم؟دیچند تا قرص نون با. "  گذاشتقی عرشھ قای را روشیپاھا.  فکر کندچطور

 
 . " من روی قاچاقی نھ غذاده،ی اقامتت رو پوشش مھینون فقط کرا        " 

 
 . "تو بگو        " 

 
 پاندا دوباره بھ حرکت رهینگاه خ. "  بشممی ھام رو باھات سھی تونم خوراکیفکر کنم م        " 

 خانھ گری رعد و برق دکی و با غرش د،ی رسی منتقدانھ بنظر نمگریچھره پاندا حاال د. در آمد
 کھ ز،ی آمانتی لرزش خکی را احساس کرد، یزی درونش حرکت چی خورد، لوسی تکانیقیقا
 . شده بود نداشتجادی کھ بخاطر طوفان ایق تلق و تلوی بھ صدایط ربچیھ
 

 ی انداخت، حرکتیی را کنارخدانی سرپوش شیبا پا.  کردیچشمان پاندا با چشمانش تالق        
 انداخت ، خدانی درون ی نگاھش را از او گرفت و نگاھیلوس.  عنوان اغوا کننده نبودچیکھ بھ ھ

 چوب پس،ی مملو از چی انھی گنجخدانی و آب گازدار، یدنی پر از نوشیخیاما عالوه بر جعبھ 
 . بودینی کره بادام زمشھی پفک و ش،ی شکالتتیسکوی بل،ی کراکرز، پاستر،شو
 

 . "الدورادو. "  زمزمھ کردیلوس        
 

 بھ رهی سرش را باال آورد، او را خی لوسیاما وقت. "  ممنوعھوهیم: " پاندا در جواب گفت        
 .شی ھاینھ انبار خوراک دیخودش د

 
.  کم و اغوا گر شده بودی نوربا—زی اسرار آمی بھ غارلی زھوار در رفتھ تبدیقیخانھ قا        
پاندا دستش را جلو آورد، . دی چکی شانھ لوسی سقف سوراخ سوراخ روانی باران از میقطره ا

: " عد کننده نبود گفتً کھ اصال متقای با لحنیلوس. قطره را با نوک انگشتش آھستھ لمس کرد
 . " کنومشتم
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 قطره باران بھ کی.  کندی در چھ مورد صحبت می داند لوسیپاندا وانمود نکرد کھ نم        
 خدانی را نگاه کرد و خودش را بھ سمت یگری دی اما جادیپاندا د.  برخورد کردی لوسیپا

 . آوردرونی را بینی کره بادام زمشھیپاندا ش. " یستی عالقھ مند ننی تو بھ ادیشا. " دیکش
 

 ی صحبت مینی مطمئن نبود کھ دارد در مورد کره بادام زمیلوس. " یًکامال در اشتباھ        " 
 . خطرناک تریزی چایکند 

 
 جھت در ریی تغکی سو و آنسو رفت و نی کھ لنگر انداختھ بود در جا ایی در جاقیقا        

 . بھ درون آوردیقی باز خانھ قای مرطوب را از انتھای ھوایوزش باد موج
 

 عرشھ و درون جعبھ ی رودنی از سقف سوراخ سوراخ شروع بھ چکیشتریقطرات ب        
 نی خورد وارد کابی در آب تکان مقی کھ قاینی را برداشت و درحخدانیپاندا .  ھا کردیخوراک

 . "ایزود باش ب. "  شدقیقا
 

دوست داشت .  کرده بود، و حاال دنبال کردن او مملو از خطر بودرییروابط آنھا امروز تغ        
 . انسان بد فکر کند، اما اتفاقات امروز تمام تفکراتش را دگرگون کرده بودکیبھ پاندا بھ عنوان 

 
 . بھ دنبال او رفتیافع        

 
 شکل در قسمت ی تختخواب وکی و کیر آشپزخانھ باکی کوچک بود، با فقط نیکاب        

 فرو ییای دریروی نی بھ رنگ آبیی گذاشت و درون متکاھانی را زمخدانیپاندا . قی قایجلو
 ی را باز کرد، با تکھ اینی کره بادام زمشھی داد، سپس در شی لوسلی تحویلبخند سست. رفت

 . دادیآن برداشت و بھ دست لوس  ازیچوب شور اندک
 

 نی نامزد کھ عاشق بھترکی.... ی سازمی عقی عمل جراحکی... یگسال راضدو بزر        
 . کنار ھم قرار گرفتھ بودندشانی جانی بخت در بھتریستاره ھا... دوستش شده بود

 
 یلیدر واقع خ. "  کوسن ھا دور تر از پاندا نشستی چوب شور را گرفت و رویلوس        

 . " دوست ندارمینیکره بادام زم
 

 ی شکلنیبھ ا. " ی بخواشتری بیلی ممنوعھ رو خزی چشھ،ی باعث متیمحروم: "پاندا گفت        
ً کرد، منظورش کامال ی نگاه می بھ لوسرهیخ - در چشمانشمیمستق- تنگ ی فضانیکھ او در ا
 .واضح بود
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 ی روینی کره بادام زمی چوب شور با کپھ اکی در دستش داشت، ی سالح خوبیلوس        
 .رشس
 

قسمت .  نداشتی احساسنی چنی بخواھد، اما افعنی از اشتری ممکن بود بگر،ی زن دکی        
 . " خورهی ھستم کھ داره میمن تنھا کس. "  گرفتشی دندانھانی چوبشور را بییانتھا

 
 از بستھ یزی باز کرد اما چی شکالتتیسکوئی بیاو بستھ ا. "  خوام شروع کنمیمنم م        " 

نھ بھ بدنش بلکھ بھ خود او، کھ احساس .  شدرهی خی بھ لوسیفقط بھ سادگ. اوردی نرونیب
 دهی انیا. " دی رسی پاندا بھ صورت بم وخشک بگوش لوسیصدا.  داشتیشتری بودن بیخودمان

 . "ستی نیخوب
 

 . " دونمیم        " 
 

پوست . " دمیم ادامھ م خوای چقدر تو رو منکھی فکر نکردن بھ ایدارم بھ تالشم برا        " 
 "  ره؟ی مشیتالشت چطور داره پ. "  بھ خارش افتادیلوس

 
 . "ستی خوب نیلیخ        " 

 
 انی چوب شور را از مماندهی را کمتر کرد، باقنشانیپاندا سرش را خم کرد و فاصلھ ب        

 . "ی کنی مونھی منو دیتو دار: " پاندا گفت.  گذاشتی و کناردی کشرونی بیدستان لوس
 

 خوام در موردش یً اما واقعا درحال حاضر نمشنوم،ی منویخوشحالم ا. " لوس جواب داد        
 . "صحبت کنم

 
 کوسنھا خودش را جابجا کرد، و انی داد، در ملیپاندا لبخند قانون شکنانھ اش را تحو        

 .دی کشقی قای را با خودش بھ قسمت جلویلوس
 

 ی لوسسیآن شب در ھتل ممف.  خوردی تکان مشی در جاقیقا. دی سرشان غریتندر باال        
 زوج کی گریآنھا د.  کردی فرق مزی بھ فکر قطع ارتباطش با تد بود اما االن ھمھ چشتریب

 بود ری اجتناب ناپذزی شناخت، و ھمھ چی طرف مقابلش را میلوس.  نبودندگانھی و ببھیغر
 .امشب

 
 

 فصل ھفدھم        
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 بھ دنی رسیاگھ مجبورم برا.  خوامی من فقط انبار غذات رو مگم،یًواقعا م: "  گفتیلوس        
 " ؟یگی می داریپفک ھات تقال کنم، خوب پس چ

 
 . " مصلحت گراھی        " 

 
 . " کنھیمنو افسرده م. دست از استفاده از کالمات قلمبھ سلمبھ بردار        " 

 
 ومدیپس تو بدت نم. "  رنگ را بدست گرفتی صورتی ھاتیالیآن ھا تکھ از کی یلوس        

 " ؟ی تمپل و خودت اضافھ کنناتی بھ تمری تنوعھیکھ 
 

 حرف ی بود تا جلودواری او داد، و املی را تحوشیشخندھای از آن نیکی رویپاندا با تمام ن        
 . "درستھ. " ردیزدن او را بگ

 
 . "نی بھتره فاتحھ خودتون رو بخوننی تنوع بدنی بخوانکھیاز اشما دوتا قبل . قلدر        " 

 
 . "ینیری شیچھ گفتگو        " 

 
 کھ من امشب دارم ی دونستیتو نم. "  کردخکوبی با آن چشمان باھوشش او را میلوس        

 یً باور کنم کھ عمال منتظر کسشھی باعث منیا. ی حال ھمچنان آماده عمل بودنی با ان،یی پاامیم
 . "یبود

 
 " ست؟ی ننطوری کھ منم گفتم، اھیزی ھمون چنیا        " 

 
 . " چرایبلھ، اما نگفت        " 

 
 دونم یھرگز نم. نھی ھملشی دل،یچون تو عقل از سرم برد. "  شدمیپاندا تسل. گندش بزنن        

حاال خفھ شو و .  خوام بکنمی مکاری خودم چای. ی بکنی خوای مکاری چتیتو در حرکت بعد
 تی آنقدر با مالحظھ بود تا او را بھ واقعی لبخند زد، حالت چھره لوسیلوس. "  حرف نزنگھید

 مشت آھن قراضھ بود کیاو .  دختر رئس جمھوریلوس.  سابق بودسی پلکیاو .  گرداندباز تلخ
 درونش داشت، لی ماکی منطقھ مرده بھ وسعت کی او نھا،ی تمام ایفرا.  خالصی طالیو لوس
 .... "یلوس. "  بودی سرشار از زندگی لوسکھیدرحال
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 یکھ تو سخنران. می برسنجایقراره بھ ا. "  دادی چشمانش را چرخیلوس..... " ایاوه خدا        " 
 م،یجلو بر شتری بنکھیقبل از ا: "  و بم کرد و گفتقی از او عمدی را بھ تقلشی صدایلوس. " یکن

. اد و آزی ھستم، وحشی کابوھیمن . ی شی الزمھ مطمئن بشم کھ تو دچار سوء تفاھم نم،یلوس
.  زد و ادامھ دادی لبخندیلوس. "  مرد مثل من رو رام کنھھی تونھ ی نمی ازهی مزهی دختر رچیھ
 ." کھ من قصد دارم انجام بدمیھمون کار" 
 

 بود کھ قصد داشت یزی چًقای دقی لوسیاما حرفھا. "  خواستم بگمی نبود کھ میزی چنیا        " 
 . بودی اما حق با لوسز،ی آنقدر طعنھ آمنھ—دیبگو

 
 خونکی پاندا سیبا نوک انگشتش بھ عضلھ بازو. " کی پاترم،ی رو روشن کننیبذار ا        " 

 ام شامل ندهی کھ آ دونمی سردرگم باشم، اما می کمندمیممکنھ در حال حاضر نسبت بھ آ. " زد
 تمام عواقب ترس تو از بچھ نی بنابراشھ،ی موضوع باعث کنار گذاشتن تو منیکھ ا. شھیبچھ ھا م

. دی شی آقا،ی ھستی سرگرمیتو برا. ی شدن باعث شده تا قدرت محدود مغزت رو ھدر بدردا
 ی ضربھ آرامیلوس. " ی کھ الزمھ درکش کنھیزی چنیو ا.  گمشده در تابستان گذشتھ منیبخش

 .بھ او زد
 

 " روشنھ؟.  کنمی ترکت ماد،ی ازت خوشم نگھی دیوقت        " 
 

 " اد؟یخوشت ن        " 
 

 تموم نجای ھمزی ھمھ چای ،ی رو روشن کنفتیتو ھم بھتره تکل. "  شدندی جدیچشمان لوس        
 . "شھیم
 

 داشت تا ازی کھ نیزیچ—بشنود خواست ی بود کھ پاندا میزی چًقای دقنیا! " من ؟        " 
 . را دوست نداشتیاما طرز رفتار لوس— بداندیلوس

 
  با ادب کھ او سوارش کرد افتاده بود؟ی آن عروس فراری برایچھ اتفاق        

 
 شتری بی اش لحظاتی اگر شادیخوشحال بود، حت— پاندا لبخند زد،یبعد از رفتن لوس        

 .دیطول نکش
 

***         
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 ی می کنان از پلھ ھا باال رفت، آنقدر از خودش پر بود کھ بھ سختزی جست و خیلوس        
 ابرھا انی کرد از می می سعی کرده بود، و ماه نقره ازیباران ھوا را تم. ستدی جا باکیتوانست 

 حرف نطوری ای مردچیآن طور کھ با پاندا صحبت کرده بود تا بحال با ھ. خودش را نشان دھد
 ی کرده بود، و حتانی را کھ خواھانش بود بیزی چًقای را نشان داده بود، و دقالتشیتما.  بودهنزد

 . خواھد داشتشی در مورد حرفھای مالحظھ نکرده بود کھ او چھ احساسیذره ا
 

.  با فاصلھ عبور کردی چوبرکی بار از کنار تنی چمن ھا گذشت و اانیبھ سرعت از م        
ھرچند . ند تد ھرگز آن طور کھ پاندا با او رفتار کرده بود با او رفتار کند توانست تصور کینم
 . بدون آنکھ او درخواست کندیحت.  توانست تصور کند کھ با مگ راحت برخورد کندیم
 

 . راندی در آورد و تصوراتش را بھ کناری شکلکیلوس        
 

 بود کھ او یزی چًقای دقنیا....  شدهمی عقیکی.... دو انسان ناجور و نامتناسب.... او و پاندا        
 . باشدیً شانس تا واقعا آدم بدکی.  داشتازی تابستان از دست رفتھ اش بھ آن نیبرا
 

 شانی آرزوھاستی گذاشت، با خودش فکر کرد مردم چطور لی موانی ای قدم روکھیدرحال        
 ی اتفاق زماننیا.  خواھند قبل از مرگ بھ انجام برسانندی کھ میی کارھاتمام—سندی نویرا م
 کھ یی از انجام کارھایستی کرد، لی وارونھ کار می آرزوھاستی لی او افتاد کھ داشت رویبرا

.  دادی بود آن کارھا را انجام میگری از خانواده دی بود و اگر عضوگاھشی برخالف جاًکامال
 دوست پسر کی داشتن نیھمچن. نامتناسب و تاتو بود ی احمقانھ، لباسھای شامل، موھاستشیل

 قابل قبول ری خاطرخواه غکی تمام و کنار گذاشتن آن ھروقت کھ خواست، و حاال او زیھمھ چ
 .داشت

 
 فقط خودش را بھ ای باور ندارد، اما آی معنی بی با خودش فکر کرد کھ بھ روابطیلوس        

 شی بی واھیالی جمھور، خسی دختر رئی طور روابط برانی خاطر متقاعد کرده بود چون انیا
 . نبودکی جورای حاضر بھ بودن با لوسی ای وحشمونی مچینبود؟ ھ

 
 .البتھ تا االن        

 
 اش، ی زندگی شود اگر قبل از حرکت بھ سمت مرحلھ بعدی نشانھ است؟ چھ مھی نی اایآ        

 کھ تا بحال از دستشان داده بود؟ بود یی بھ انجام تمام کارھاازمندی نًقایدق
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 و درون دی پوشزی تمیبعد از وارد شدن در تراس را پشت سرش قفل کرد، لباسھا        
 آرزوھا چطور ستی لکیآماده کردن .  داشت کھ خوابش نبردجانی اما آنقدر ھد،یتختخوابش خز

 .....بود
 

 ی مشکلچی بار ھنیا.  زرد رنگش را برداشتادداشتی آمد و دفترچھ رونیاز تختخواب ب        
 در ی عالستی لکی شروع بھ نوشتن کند نکھی کردن کلمات درست نداشت، و قبل از ادای پیبرا

 . داشتازی بود کھ او نیزی چًقای دقنیا. ذھنش داشت
 

 افتاد و ی شکالتی ھاتیسکوئی بادیسپس بھ . چراغ را خاموش کرد و بھ خودش لبخند زد        
 . آمد و قفل در تراس را باز کردرونی بالشتش رد شد و دوباره از تخت بیاز رو. دیرزل

 
 . دادی بھ او می احساس خوبنیو ا.  شده بودی باره نبود کھ او دختر بدنی در ای شکچیھ        

 
 خانھ باز کرد، یدر کلبھ را رو بھ تراس کوچک جلو" وقت مطالعھ ھست،: "  گفتیبر        

 نی داده بود، در طول دو ھفتھ گذشتھ بھ ھمریی تغنجای کھ تفکرش را در مورد ایز زماندرست ا
 . رفتھ بودشیمنوال پ

 
اما با . "  تابستون کتاب بخونمی توستیاالن تابستونھ، قرار ن. "  اعتراض کردیتوب        

 . دنبال کردرونی زد و او را بھ سمت بمنی بھ فرش اتاق نشی لگدش،ی کردن ھاتیوجود شکا
 

 زی مکی و یری رنگ حصی قھوه ایمی قدی صندلنی فقط آنقدر فضا داشت کھ چندوانیا        
 آورده بود تا وانی از اتاق خوابش را بھ ای چراغ مطالعھ ایبر.  کوچک در آن جا شودیچوب

ھ بود کھ  روز آنقدر خستیانی بھ تختخواب بتواند مطالعھ کند، اما در ساعات پایبعد از رفتن توب
 . افتادی او بود کھ بھ چرت زدن مًعمال

 
 از خودش گری بار دکی کرد، ی را کھ درحال خواندنش بودند باز می کتابکھیدرحال        

 موضوع ی او بھ اندازه کافنکھینھ ا.  کرده استزھای چنی ھمھ اری چرا خودش را درگدیپرس
 توانست ی ماه آگوست نملیتا قبل از اوا.  بودیامروز وسط ماه جوال.  نداشتھ باشدی نگرانیبرا

 ی می خوش شانس بود، در مورد پول بدشانسشھی را برداشت کند، اگر مثل ھمالعسل امس
 ی گذارھی بھ سرماازی امر ننی کند، اما ادی تولیدی کرد تا محصوالت جدیداشت تالش م. آورد

ت کھ چھ تعداد از محصوالتش بھ  وجود داشینی داشت، و چھ تضمھی مواد اولدنی خری برایمال
 نی شد، ھمی مجادی ای نسبت بھ او ترک نازکی در احساس تنفر توبتفروش بروند؟ حداقل داش

 . شده بودجادی ھم ایترک در احساس خشم خودش نسبت بھ توب
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 بھ دی لبھ کوسن کشی را روفشی بدون پوشش کثی پای توبی وقتی نازک صندلیترکھ ھا        
 ھی کھ انگار من ی برام بخونی طوریستیمجبور ن.  بخونمی تونم بھ خوبیمن م. " نالھ در آمد
 . "بچھ ھستم

 
 ادی تونم بھ ھمراه تو ی شکل، منیبھ ا.  بلند بخونمیمن دوست دارم با صدا: "  گفتیبر        

 ."رمیبگ
 

 . " رو از قبل بلدمزھای چنیًضمنا من ھمھ ا        " 
 

 داشت روز بھ ی دانست، ھرچند بری می کمتر از بریاو حت.  گفتیًکامال مزخرف م        
 . گرفتی مادی یشتری بیزھایروز چ

 
 پوست قرض گرفتھ بود اهی کودکان ستی کتاب در باره تربنی چندره،یبا کمک کتابدار جز        

 پوست توسط خانواده اهی کودکان سی غلط بودن سرپرستای درست یکھ تمرکز مطالبشان رو
 . بودنددی مفیکتابھا بھ سخت.  پوست بوددی سفیھا
 

 فراتر ی کودکاننی چنی از موی گرفتھ بود از نحوه نگھدارادی کتابھا ی کھ از باقیزیچ        
 شتری از کتابھا بکی چیھ.  آمدی از پسش بر می خودش بھ خوبی کھ توبی رفت، کارینم

 تواندی او چطور میدگی و رنگ پریدی بھ سفی زننکھیًمثال ا— او را جواب ندادندیادیسواالت بن
  القا کند؟ی بچھ با رنگ قھوه اکی را بھ تی و ھوی نژادروراحساس غ

 
 . رفتی اش جلو مزهی غری داشت از رویبر        

 
تا بحال،  . شروع کندی انداخت، و منتظر شد تا بری دستھ صندلی را روشی پاکی یتوب        

 نی داگالس، واشنگتن، و مارتکی فردرنامھی مخصوص کودکان در مورد زندگیبی کتاب جیتوب
 با عنوان لغو ی کتابی بریوقت.  پوستان را تمام کرده بوداهی بال سسی بمی و داستان تنگیلوتر ک

 با خودش شروع بھ ی برنی سر بھ شورش برداشت، بنابرای کرد، توبدای را پی برده دارنقانو
 در مورد ییکتابھا"  ھی تعصبش بر علی صفحھ، توبنیبعد از چند. بلند بلند خواندن کتاب کرد

 او را بھ ستوه آورد تا بھ د،ی فصل اول رسانی بھ پای بریرا فراموش کرد و وقت" دختران
 .دھد خواندن ادامھ

 
 آن را شروع کرده خستھ بود،  زودیلی کھ خی بخاطر گذراندن روزی برنکھی با ایحت        

 شروع کرد ی باالخره کتاب را بست، توبیوقت.  بھ خواندن ادامھ دادگری ساعت دکی بھ کینزد
 " م؟ی تا آخر ھفتھ تماشا کنی گرفتگھی دلمی فھی. " شیبھ ضربھ زدن با انگشت شست پا
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 مسابقھ ھی در مورد بوکس، لمھی فھی. می پادشاه بودی وقتلمیف. "  در آوردی شکلکیبر        

 . " و جرج فورمنی محمد علنیمعروف ب
 

 " ًواقعا؟. "  را فراموش کردشی شست پادنی و کوبدی درخشیچھره توب        
 

 . "می خاطرات پرنسس رو تماشا کنلمیبذار بجاش ف. خستھ کننده ھست.  دونمیم        " 
 

 ! "حرفشم نزن        " 
 

 کھ ی ای از احساسات منفی باعث شد بخشو—ی لبخند واقعکی—بخند زد بھ او لیتوب        
 کھ بھ ی ھمان طوری توبی اما گاھشھ،ینھ ھم— اوقاتیبعض.  برودنی بود از بیدرون بر

 . دادی او ملی ھم تحوی زد، لبخندی لبخند میلوس
 

در ھمون . ری نگی اون رو جدی ھایاوقات تلخ: "  کرده بودحتی نصی بھ بریلوس        
در ھر .  خواھد کردینیشیاون عقب ن.  شدن بھ اون باشکی نزدی برایلحظھ، دنبال فرصت

 . " انجام بدهنکارویصورت ا
 

 شانھ او ی کرد دستش را روی سعی آشپزخانھ نشستھ بود، برزی پشت می توبیوقت        
 کرده ینیشبی پی لوس آمد، و ھمانطور کھی اعمال قدرت بھ حساب می کار نوعنیبگذارد، اما ا

 . کار برداشتنی دست از انجام ای برنی بنابراد،ی شانھ اش را کنار کشیبود، توب
 

 یتوب. ماندیاو سرسختانھ بر سر موضع اش باق. امدی کوتاه نزھای چی در مورد باقیاما بر        
 ای چھ بخواھد رد،ی بگادی شتری بود بدهی کھ از پدرش بھ او رسی اھی در مورد ارثستیبایم

 .نخواھد
 

. "  را خاراندگرشی دی قوزک پاشی گذاشت و با انگشت پانی زمی را روشی پایتوب        
 در ًقایدق. " گھی کار دھی ای ی کار کنتی نقاشی روی تونیم. ی تماشا کنلمی با من فیستیمجبور ن

 سمسیصوص کر مخی اشھی تزئنات شدنی رسی شامل صبر کردن براگری کار دکی زمان، نیا
 کرد، ی کھ در کتابخانھ ثبت کرده بود فکر می اینترنتی بھ سفارش ای برتھر وق.  شدیم

 آورد، اما چھ ی بدست میشتری بانیھر روز داشت مشتر.  دادی بھ او دست میماریاحساس ب
  نھ؟ای آن ھم در تابستان دارند سمسی کرنانی تزئدی بھ خرلی دانست کھ آنھا تمای میکس
 

 . "می کنی تماشا ملمی با ھم فشھیما ھم: "  گفتیبر        
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 یزھای چیلی پوست بودن و خدیدر مورد سف. ی تماشا کندی کنم تو ھم بایبلھ، فکر م        " 

. "  کنددی را تقلی لوسزی تالشش را کرد تا نگاه طعنھ آمنیشتری بیبر." یری بگادی دی باگھ،ید
 . "ی مرد قھوه ا،ی دونی کھ تو میدرست بھ ھمون اندازه ا

 
 در جواب بھ او لبخند زد و یبر.  شود و لبخند زددهی مرد نامکی دوست داشت یتوب        

 .  کردنیگزی انجام دھد و لبخندش را با اخم جادی متوجھ شد چکار بانکھیلبخندش ادامھ داشت تا ا
 

 توانست باور ی ھنوز نمیبر. " یوار اسب سمی فردا برمی دارمی گنده تصمکیمن و ما        " 
 سر قولش مانده بود، کی ماگر،یاز طرف د.  خواھدی را می توبی از تھ قلب خوبکیکند کھ ما
با   بازگشتند تا بھ حال فقط چند بار آنھم کوتاه پشت تلفنسای آنھا از کلشی کھ دو ھفتھ پیو از وقت

 . کند با او ھماھنگی بردن توبی صحبت کرده بود تا برایبر
 

 داد با ی بھت اجازه م،ی کردیاگھ انقدر باھاش سخت برخورد نم. "  بھ او اخم کردیتوب        
 . "یایما ب

 
 . " تونم دکھ مزرعھ رو تنھا رھا کنمینم        " 

 
 . " بخاطر تو حواسش بھش ھستیلوس. ی رھاش کنی تونی میاگھ بخوا        " 

 
 ی اش می را بھ نام واقعی کند، لوسی او را چھ صدا می بود بردهی کھ شنی از زمانیتوب        

 دور و اطرافش نباشد، نیشی جمھور پسی کرد کھ دختر رئی کار را منی ایی البتھ زمانھاد،ینام
 . او باشدی توانست اسم واقعی نمی ھم متوجھ شده بود کھ افعنیقبل از ا

 
 با ارزش اری بسشی براشیطر کمک ھا نھ فقط بخای درحال گسترش اش با لوسیدوست        

 داشتھ ی مرخصی توانست کمی می برنی کرد، بنابرای از دکھ مزرعھ مراقبت میلوس. بود
 در انبار را بھ ماندهی بزرگ باقی بودند کھ چطور دو در چوبدهی رسجھی نتنیآنھا با ھم بھ ا. باشد

 تمام نکھی ای توانست شب ھنگام درھا را قفل کند، بھ جای میحاال بر.  کنندتصلپشت دکھ م
 در مورد ی بخاطر عدم قضاوت لوسنی ھمچنیبر. محصوالت را با خودش با خانھ بازگرداند

 . سپاسگزار بودیتالشش در برخورد با توب
 

 نی تونھ ای بھم گفتھ اگھ بخوام مکیما: "  ولو شد و گفتیری حصی در صندلشتری بیتوب        
 عاشق یبر."  خستھ کننده استسایکل.  ببره، اما من دوست ندارم برمسایفتھ منو با خودش بھ کلھ
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 ی بود و مشتاق بود تا دوباره بھ آنجا برود، اما نمی اسقفیسای در کلفاتی تشرینحوه برگزار
 .فتدی راه بکیخواست دنبال ما

 
 کھ خستھ کننده سای کلھی دی بادیشا: "  رفت گفتی کھ با جلد کتاب ور منطوری ھمیبر        
 . "می کنداینباشھ پ

 
 . " خستھ کننده ھستنساھایھمھ کل        " 

 
 یسای کلھی دی کردم ما بایداشتم فکر م. یستی مطمئن نیزنی کھ میتو در مورد حرف        " 

 . "می رو امتحان کندیجد
 

 . " خواھم رفتنشی تریمی گنده بھ قدکیبا ما.  امتحان کنمدی جدیسای کلھی خوام ینم        " 
 

 ھنوز شک داشت، اما حاال ی کرد برانی اش را بدهی عقی لوسیوقت. "  ھفتھ نھنیا        " 
 گشاد تی از عصبانیچشمان توب. " می بریتی چریسای بھ کلمی خوایشنبھ، ما م. " مطمئن بود

 ." پوستاستاهی سیسایاونجا کل. می کارو بکننی امی تونیما نم. " شدند
 

 دهیًو واقعا، فا.  بردی سوال مری کھ خوانده بودند را زیی حرف او تمام آن ھمھ کتابھانیا        
 داشتھ تی اھمی بری برادی مھم نبود، چرا بای توبی پدرش براراثیشان چھ بود؟ اگر درک م

 باشد؟
 

 . مھم بودنکھیبخاطر ا        
 

*****         
 

. دی در ساختن کرم استفاده کرده بود، بوئی کمک بھ بری را کھ برایادام روغن بیلوس        
او روزانھ بھ .  بردی منی از دستھ دوچرخھ اش را از بختھی آوسھی نان تازه درون کی بو، بونیا
 . زدی او ناخنک می عالی عسلی رفت و بھ کاراملھای در دکھ مزرعھ می کلبھ و بردنید
 

 کرد آنھا را در شکالت غوطھ ور ی بود، سعی راضیلی خشی نانھا ازی بار کھ لوسکی        
.  داشتییدھای نداشت، اما امی خوبجھی نتشیتا بحال کھ تالشھا. زدی برای نمک درشانیکند و رو

  بھانھ کھ فر اجاق گازش حرارت الزم رانی نان پختھ بود بھ ای او در آشپزخانھ برنیگذشتھ از ا
 می سھی برایاقی اعتماد کند، اما تمپل اشتی دوست داشت تا در مورد رازش بھ بریلوس. ندارد

 . راز با او نداشتنیشدن در ا
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.  شروع کنددی داند از کجا بای نمدی رسیبنظر م.  کھ انجام نداده بود نوشتن بودیتنھا کار        

 ی حرفگریچند جملھ کوتاه د بعد از نوشتن ی بود، اما لوسای دننی زنان انی از جذاب تریکی ینل
. ای پدیکی نامھ مثل وی زندگکی خواست نھ ی می شخصیپدرش نوشتھ ا. افتی نوشتن نمیبرا

 تواند باشد ی چھ منکھی در مورد ای سرنخچی ھی وسط اشتباه بود، اما لوسنی ایزی چکی
 .نداشت

 
 در خارج از خانھ و در دکھ مزرعھ کمک ای نوشتن نبود ی مشغول تالش برای لوسیوقت        

 . کردی فکر مقشی عالستی لیسی کرد، در مورد باز نوینم
 

 اش یاری خوابش برده بود، قبل از خواب و از دست دادن ھوشری کھ شبش دیصبح        
 صد پوند کود کی یسفارش شما برا.  ضبط شده استی صداکی نیا. "  دو نفر شدیمزاحم تلفن

ً فورا با د،ی رو خانھ تان انبار کنادهی بھ جز پیی آن را جادی خواھیاگر م.  شددی، تائ تازهیوانیح
 .سپس تلفن را قطع کرد. " ھست.... شماره تماس ما . دیری بگسما تما

 
بخصوص کھ او از تلفن پاندا . یرپوستی زیتیً کامال نوجوانانھ با احساس رضایحرکت        

 . نشودی تلفن زدن استفاده کرد تا شناسائیبرا
 

 کھ از کنار پنجره طبقھ باال دی رفت، تمپل را دی خانھ باال می داشت از پلھ ھانکھیھم        
 کی بود کھ با دهی شده بود و تمپل را دشیدای پی بدون اطالع قبلیھفتھ گذشتھ، توب. عبور کرد

 .دی دوی و باال منیی بھ سمت پا بھ تراسی منتھی پلھ ھای از رویوزنھ ده پوند
 

 نامرتب بود و دوم نکھیاول بخاطر ا— ناراحت شدی اینی بشیتمپل بھ طرز قابل پ        
 . او کھ بود نداشتنکھی در مورد ای ادهی اچی ھی توبنکھیبخاطر ا

 
 . "اون فقط دوازده سالشھ: "  بھ تمپل گفتھ بودیبعد از آن روز لوس        

 
 کھ اون ی شیًبعدا متوجھ م.  دونھی بچھ اسمت رو نمھیاول . شھی جا شروع منیاز ھم        " 

 . " رسھی مانی بھ پاینجوری اتی حرفھ ای مادر چھل سالھ شده و زندگھیبچھ 
 

 االنش ھم حداقل ھفت نیتو ھم. "  تر ادامھ دادمیسپس مال. " ی اوانھیتو د: "  گفتیافع        
 "— وی کرد وزن کملویک
 

 . "شھی ممی و نلوی پنج کیبھ سخت        " 



 252 

 
 خرناس یلوس. " ی رسی بنظر می تو عال،ی باور کنی خوای نمنکھیو با وجود ا –        " 
 ،ی رو انجام دادی اومده بودنجای کھ بخاطرش بھ ایتو کار. "  گرفتدهی تمپل را نادزیاستھزا آم

 ی جلوی خوایچطور م. ی ھستشھی تر از ھمیدر عوض، ناراض. ی کنری تو آسمونھا سدیو با
 "ره؟ی جلوتو بگسی کھ مثل پلی پاندا رو ندارگھی دی وقتیری مقابل غذا بگرخودت رو د

 
 . "امیاز پسش برم.  ھا متفاوتنتیموقع. " تمپل منفجر شد        

 
 آورند، و ی میردن رو بھ خوی احساسی زنان در ھنگام فروپاششتری دانست بی میلوس        

 . تمام مشکالت تمپل بودشھی دو رنی ایی بھ مکس اشاره کرده بود، جدایھرچند تمپل بھ سخت
 

 کاھش داده و شروع یاو مراقبتش را اندک. دیچی بھ خانھ پی پاندا درون جاده منتھنیماش        
 ی سوارقی قاای دنی دویً کوتاه، معموال برای زمانی دوره ھایکرده بود بھ تنھا گذاشتن تمپل برا

تماشا   شد و پاندا راادهی از دوچرخھ اش پیلوس.  دو بار ھم بھ شھر رفتھ بودًرایاخ.  رفتیم
 . گذاشترونی قدم بنشیکرد کھ از ماش

 
 خارج از کنترل شده بودند، و ھرچند عضالت ی تنگ خاکسترشرتی تریعضالتش در ز        

از طرف .  دانست کھ آنھا فوق العاده بودندی می پوشانده شده بودند، لوسشرتیتًشکمش موقتا با 
 نکھی کردن بدون ایبعد از مدتھا زندگ.  بھ وزنش اضافھ شده بودگری گرم دلوی دو کی لوسگر،ید

 فکر نی باعث شده بود ایمی رژی پر از غذاھای کردن در خانھ ای زندگشد،یاندی بزنشبھ و
 کنترلش ،ی عسلی بود، مثل کارامل ھای واقعی غذاھاکی کھ نزدیمواقع. درونش زبانھ بکشد

 . دادی خوردن را از دست میرو
 

 . ظاھرش نداشتی رویریوزنش اضافھ شده بود، ھرچند، تاث        
 

 او از لباس احمقانھ ی شد، مشغول بررسی مکی کھ گردش کنان بھ او نزدینیپاندا درح        
بزن : " سرش را بھ سمت گاراژ کج کرد و گفت.  اش بودی انگشتی الیاش گرفتھ تا صندل ھا

 . "میبر
 

 . سراندبشی اش را باز کرد و درون جینی حلقھ بی ارادری بصورت غیلوس"  م؟یبر        " 
 

 . "ی دونیروال کار رو م        " 
 

 . " کنمتشی کھ مجبورم رعاستی نی معننیبھ ا        " 
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 . " انجام بدمدیدارم کھ با ی کارھی        " 

 
 .دی را کششی موی ھاتیالی تکھ از ھاکی سرش را کج کرد و یلوس        

 
 . "چونیکارت رو بپ        " 

 
 کی ھی او را محکم گرفت و او را بھ زور بھ سمت سایپاندا بازو. " اشتباه بزرگ        " 

 در متحرک گاراژ شدند، پاندا دکمھ اش را زد تا کی نزدیوقت.  گاراژ کشاندکیسمت خانھ نزد
 . "برو تو. " باز شود

 
 "— خوامیمن م.  خوام برم تویمن نم        " 

 
 .دیپاندا در را پشت سرشان بھم کوب. " ی خوای می چستیبرام مھم ن        " 

 
کبوت بستھ بھ  پنجره تارعنانی کرد تا از می از نور بعد از ظھر تالش میشعاع کم جان        

 کنار ی ھای جعبھ ھا، صندل،یمی قدھی از اثاثیگاراژ مملو از مخلوط درھم و برھم. درون بخزد
 . سوراخ بوداکی کاقی قاکیساحل شکستھ و 

 
 ی تمشک استشمام می پاندا بوکھی داد، درحالی گرد و خاک و روغن موتور میھوا بو        

 . فشردشواری او گذاشت و بھ دیھ ھا شاننی را چرخاند و دستش را بیلوس. کرد
 

 . " کنمتی خوام بازرسیم        " 
 

 . "ی ترسونی منو میدار        " 
 

 . "خوبھ        " 
 

 . " خورمیقسم م.  با خودم ندارمی قاچاقی کاالچیمن ھ        " 
 

 چیپس ھ. "  دادی لوسلی دندان غروچھ اش را تحونی و ترسناک ترنیپاندا زننده تر        
 . " وجود ندارهتی نگرانی برایزیچ
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 واری تختھ خشن دی را روشی کفت دستھایلوس. " نطورهی کنم ھمیمن فکر م—من        " 
 . را کنار ھم نگھ داشتشیگذاشت، اما پاھا

 
 ی رو می بازرسنیتو قوان. اری در نیاحمق باز. "  آنھا را از ھم جدا کردیپاندا با لگد        

 نرم ی مثل سوھانشی شد، و صدای مشی بھ گوشھاشی شدن موھادهیتنفس پاندا باعث کش. " یوند
 .ادی کھ تو بدت مینھ اونقدر. "  کار رو دوست ندارمنیمن ھم مثل تو انجام دادن ا. " بود

 
.  ھم فشرده شدندی چشمان او رود،ی کشی می لوسی پھلوھای او دستانش را رویوقت        

 . "بھت کھ گفتم، من پاکم: "  گفتیلوس
 

 . بھ او انداختی از کنار شانھ اش نگاھیلوس        
 

 . "ستی نی کارت قانوننیا. "  دادی خودش را تکانیلوس        
 

 یشتریحاال مجبورم با شدت عمل ب. ی کنی مقاومت می داریریدر مقابل دستگ        " 
 . "بگردمت

 
 . متقاعد کننده نبودی بھ اندازه کافی لوسیصدا. "  نھینطوریا. اوه، نھ        " 

 
 . " کنم آدم خوبھ باشم، اما سختھی میدارم سع        " 

 
 چیھ. " دیای دربی لوسفی اعتراض ضعی فشرد کھ باعث شد صداواریپاندا او را بھ د        

 . " پنھان کردنجای شھ ای رو نمیبستھ شکالت
 

 . شده بودی تند تر از لوسدنشینفس کش. "  ھستی بار اولھی شھیھم " :پاندا صادقانھ گفت        
 

 ." کشھی طول مقھی دقکیفقط         " 
 

 .......دی طول کشقھی دقکی از شتری بیلی خیول        
 

 . "بھ من نگاه نکن: "  کرد گفتی خودش را مرتب مکھی درحالیلوس        
 

 " اونوقت چرا؟: "  کرد گفتی کھ گونھ او را با انگشتش نوازش مینیپاندا درح        
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 . " قلمھ شدمنکھیواسھ ا        " 
 

 . "آه        " 
 

. ی جواب بدینطوری ایستیمجبور ن. " دی شکمش کشی روشتری شلوارش را بیلوس        
 خونھ منو بھ ی تومی رژی بھ جز غذایی غذاچینداشتن ھ.  توئھ کھ من وزن اضافھ کردمریتقص

 در مورد اتھام یحی توضچی باال رفتند، اما ھی پاندا از خوشیابروھا. " مرز جنون رسونده
 " ؟ی چدمی بھت مقی قای کھ ھرشب تویھمھ ھلھ ھولھ ا اون. "  ندادیلوس

 
 بنجل ی داشتم، خودم رو با انبار غذاھای درست و حسابیاگھ من غذا. ًقایدق: "  گفتیلوس        

 . " کردمیتو خفھ نم
 

اعمالم . ینی بی نمیلی پاستای پسی چچی ھگھید.  دمیقول م.  منھری تقصنیا. حق با توئھ        " 
 . " کنمیرو اصالح م

 
 . "یشھامتش رو ندار        " 

 
 .دی بازوانش کشانی و او را مدیپاندا خند        

 
 اش یقراریب.  کپھ از آت و آشغالھا شدکی ی برود و خودش مشغول بررسیگذاشت لوس        

 خواست یدلش م.  در برگرفتھ بودی او را ھمچون زندانرهی جز،یبرخالف لوس. بازگشتھ بود
 .دست بھ عمل بزند

 
 نھی قاب آی او مشغول بررسکھی اش لغزاند درحالی را در صندل بند انگشتشی پاھایلوس        

 "  نبود؟نیی حمام طبقھ پایً قبال تونھی آنیا: " دی شکستھ بود و پرسی درست شده از صدفھایا
 

 . بوددیً کامال جدی تجربھ اشی برانیا.  عاشق دروغ گفتن بودیلوس. " نھ        " 
 

 . " اونجا بودروزی دنیا. متقلب        " 
 

 . "یر داینیی پایلی قدرت مشاھده خسی پلھیًواقعا، پاندا، تو بھ عنوان         " 
 

 . "و خوک منو برش گردون.  خانھ من برداردنیدست از دوباره چ. لعنت بھ من        " 
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 حرفش را قطع یلوس" — کنم اونی فکر م؟ی دوست ندارییای دریتو چشم بند دزدھا        " 
بھ سمت او .  گاراژ برداشتفی زرد رنگ را از کف کثادداشتی کاغذ کی پاندا دی دیکرد وقت
 بمی از جیگشتی منو می داشتی وقتدی بانیا. "  گرفتن آن دراز کردیرد و دستش را براھجوم آو
 . "شھافتاده با

 
پادا مثل افراد شکاک، کاغذ را باز و "  ھست؟ ی چی لعنتنیا...  نکردمنکارویمن ا        " 

 .شروع کرد بھ خواندن
 

 کرد کاغذ را از دستش بقاپد، اما پاندا آن را دورتر از ی سعیلوس! " بدش بھ من        " 
 . سر او بھ خواندن ادامھ دادیدسترس او نگھ داشت و از باال

 
 "  برعکس؟ی آرزوھاستیل        " 

 
 . "ھی خصوصنیا        " 

 
 . باز شدششی را با چشمانش اسکن کرد و نستیپاندا ل."  گمی نمی کچیبھ ھ        " 

 
 . " کشمیرک بگم، خجالت م        " 

 
 . را خوانده بودزیاو ھمھ چ.  شده بودری دیلی آورد خنیی پاندا کاغذ را پایوقت        

 
  معکوسی آرزوھاستیل        

 
 فرار از خانھ        *

 
 خوادی ھر طور کھ دلم مدنیلباس پوش        *

 
  دوست دارمیی ھرجادنیخواب        *

 
 استفاده از کلمات ناجور ھروقت ممکن بود         *

 
 ی عمومی جای در آوردن توی بازوانھید        * 

 
 دنیبھ مبارزه طلب        * 
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  شدنیمزاحم تلفن        *

 
 شیبھ تختخواب رفتن بدون پاک کردن آرا        * 

 
 شنا کردن تو ساحل        * 

 
 دنی خوابرید        * 

 
 گھی دیزھایخود را خواراندن، آروغ زدن و چ        * 

 
 جزو نیا. "  زدیپاندا سوت بلند. " ی رو پاک کنشتی آرانکھیبھ تختخواب رفتن بدون ا        " 

 . "شھی می خطرناک طبقھ بندیکارھا
 

 "  برسونن؟بی تونن بھ پوستت آسی چقدر میشی مواد آرایدونی مچیھ: "  گفتیلوس        
 

حاال . " پاندا با انگشتش بھ کاغذ ضربھ زد. " یایاز حاال بھ بعد، مطمئنم از پسش برم     "    
 " دن؟ی می ای ستاره دار چھ معنی جملھ ھانیتمام ا

 
 ی موضوع بحث را عوض کند، اما افعتوانستی آنقدر خستھ بود کھ نمیقسمت خوب لوس        

 ھستن کھ من یی ستاره دار کارھای جملھ ھانیا. "  کرد فحش ندادیآن طور کھ پاندا فکر م
قصد دارم جبرانش .  شدمالشونی خی خواستم انجام بدم اما متاسفانھ بی چھارده سالم بود میوقت

 . " کھ احمقانھ ھستن مشکل خودتھی کنی فکر مھکنم و اگ
 

 فکر کنم کھ دی شدن؟ حاال چرا من بایاحمقانھ؟ مزاحم تلفن. "  شددهیگوشھ لب پاندا کش        
 "  شدن احمقانھ است؟یمزاحم تلفن

 
 . " کار رو انجام ندمنیًاحتماال ا: "  معصومانھ گفتیلوس        

 
 خواد و خارج از ی االنش ھم ھرطور دلت منیتو ھم. "  انداختی بھ لوسیپاندا نگاھ        

 . " راحت باشست،ی نی مشکلچیھ. یپوشی لباس میکنترل دار
 

 . " سفارش بدم، اما کارم راه افتادنترنتی رو از اییزھای چھیمجبور بودم . ونممن        " 
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 . کاغذ قفل کردیپاندا انگشتانش را رو. "  طورهنیًقطعا ھم        " 
 

 . "ھی قانونریدود کردن مواد مخدر غ        " 
 

 نیو از انجام ا موضوع تو رنی سپاسگزارم، جناب افسر، اما مطمئنم اتونیادآوریاز         " 
 . "دارهیکار باز نم

 
 ؟ی ساحل شنا نکردیتو ھرگز تو. "  کردی تر را بررسنیی پایپاندا با چشمانش نوشتھ ھا        

" 
 

 . "ی طلبی منو بھ مبارزه میدار        " 
 

 " ؟ی کارو امتحانش کننی تا ای آماده ایبھ من ھم خبر بده، ک        " 
 

 . " بمونھادمی یاگھ من لعنت        " 
 

تو خنده دار .  حداقل اونھا رو بجا استفاده کن،ی از کلمات ناجور استفاده کنیخوایاگھ م        " 
 . "یایبنظر م

 
 در یدرعوض بھ نوشتھ لوس.  اما منصرف شددی بگویزی خواھد چی پاندا مدیبنظر رس        

 " ھ؟ی چنیا. "  کاغذ اشاره کردھیحاش
 

 ."زمیسالم عز. "  را جمع کرددشی پوزخند جدیلوس. لعنت        
 

 . "  شدنکلیخوش ھ: ی ستاره دار رو نوشتنیآخر. "  باز شدششیپاندا ن        
 

 بود با آب دادن دواری امیلوس.  پژمرده شده بودندی اندکی قفسھ فلزی روی نعنااھانیگ        
 . قرار دادشی و گلدان را سرجا را کندی خشک شده گل شمعدانی از برگھایبھتر شوند، تعداد

 
 . انگشتانش فشرد و شروع بھ نوشتن کردانیخودکار را م        

 
 ی کھ او برای دارد، زمانشھی اش ری در دوران نوجوانی بچھ ھای مادرم برایفداکار        

 .... رفتی پناھندگان می کمپ ھاای مارستانھای بھ بماریمالقات کودکان ب
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 ی دخترش خواھد نوشت و لوسی جنبھ از زندگنی در مورد ایًمطمئنا پدر بزرگ لوس        
 . انجام دھدی خواست دوباره کارینم
 

 تمی آھی آرود و رونی ببشی معکوسش را از جی آرزوھاستیآن صفحھ را پاره کرد، ل        
 . بھ آن اضافھ کرددیجد
 

 فی شدن تکالالیخیب        *
 

 . ستاره اضافھ کردکیس کنارش سپ        
 

****         
 

 ییکایآمر -ییقای مردم آفریبرا.  نکرده بودیبگی تابحال ھرگز انقدر احساس غریبر        
 از ی ناشی پوست احساس خوبدی بھ جماعت سفنیا— داشتھ باشنددی سفییساھایخوب بود کھ کل

 ی پوستان بودن باعث شده بود براهی سیسای پوست کلدیاما تنھا فرد سف— دادی آن مرشیپذ
 کند دوست داشت یری کناره گگرانیھرگز دوست نداشت از د.  داشتھ باشدیندیاحساس ناخوشا

 سای کھ قلب کلی کھ فرد راھنما آنھا را بھ سمت جناح مرکزنطوریاما ھم. زدیبا آنھا درآم
 .دید تر از خودش ندهی را رنگ پری کسچی ھی کرد، بری متی شد، ھدایمحسوب م

 
.  کردیی دوم راھنمافی ردمکتیراھنما کتاب دعا را بھ دستشان داد و آنھا را بھ سمت ن        

 . آمدی جلو بھ حساب میلی خندی بود عقب بنشدهی کھ نقشھ کشی بریبرا
 

 اهی سکی داشت یچھ احساس.  شدت گرفتی برندی نشستند، احساس ناخوشانکھیبعد از ا        
 ری تقصی احساس نا امننی ادی شاای پوست ؟ دی سفی از انسانھای جھانانیپوست تنھا بودن م

 . اش شده بودی نژادتی کھ خوانده بود باعث باال رفتن حساسیخودش بود، و تمام آن مطالب
 

 قرمز رنگ قوز کرده کھ ی ساختمان آجرکی بود، رهی جزیمی قدیسای کلنی دومسای کلنیا        
 شده ری تعمی بھ تازگسای محراب کلدی رسی نداشت، ھرچند بنظر می نقطھ جالبچی اش ھیمعمار
 یپارچھ ا.  روشنی بلند و قاب گرفتھ شده با چوبھای رنگ بودند با سقفی عاجشیوارھاید. است

 ی جلوئواری دی بزرگ رواری بسی نقره ابی را پوشانده بود، و سھ صلسای محراب کلینارغوا
 .نصب شده بود

 
 . دادی گل زنبق می و بووی عطر، افتر شیتعداد جماعت حاضر کم بود، و ھوا بو        
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 مرد کی.  بھشان لبخند زدندی نشستھ بودند بھ عنوان خوشامد گوئکشانی کھ نزدیافراد        
بعد از .  روشنی تابستانراھنی با پی با کاله و زن جوانتری بود، زن مسندهیکھ کت و شلوار پوش

 سای کلنی از خادمیکی باشد و بعد متوجھ شد شی کرد کشی فکر می کھ بری زن،ی روحانسرود
ما امروز . "  آمدجانی زن نگاھش کرد بھ ھی احساس کرد وقتیبر.  مردم خوشامد گفتبھ است

 " د؟ی کنی خواھش کنم خودتون رو معرفشھیم. میچند تا مھمان دار
 

 ابدی را باز شی صدانکھی آماده نکرده بود، و قبل از ایتی موقعنی چنی خودش را برایبر        
 . " ھستی ھم برنی ھستم و ایمن توب. "  شروع بھ صحبت کردی کھ توبدیشن
 

 یخداوند بھ ما برکت داده کھ امروز شما رو برا. نی خوش اومد،ی و بریتوب: " زن گفت        
 . "ملحق شدن بھ ما فرستاده

 
بھ ھرحال، : "  لب زمزمھ کردری زی کردند، توبیشروع بھ ھم سرائ تی کھ جمعینیدر ح        

 . احساس کرد درحال آرام شدن استی وجودش، برنیاما برخالف قسمت بدب. " نیآم
 

 نی و سرد بود، اما ای منطقی مذھبکی ی برنی از اشیپ. مراسم با حرارت آغاز شد        
 کھ ی شمار کسانیپس از مراسم، بر.  بلند بودی با صداشیمراسم گرم ومملو از دعا و ستا

 ی انساندندی کدام از آنھا از او نپرسچی بھ سمتش آمدند را از دست داد، و ھی خوشامد گوئیبرا
 در مورد برنامھ ی زن با توبکی.  کندی چکار مشانیسای او در کلیدی و سفیدگیربھ رنگ پ

 مغازه فروش کی شد در شھر  متوجھی کھ بری مردش،ی مدرسھ صحبت کرد و کشکشنبھی
 .ندیای است آنھا باز ھم بدواری دارد، گفت کھ امیسوغات

 
نظرت : " دی پرسی از توبی گشتند، بری باز میمی شورلت قدنی کھ بھ سمت ماشینیدر ح        

 " ھ؟یچ
 

 ی من تویاما دوستا. " دی کشرونی را از شلوارش براھنشی پی انتھایتوب. " خوب بود        " 
 . " گنده ھستنکی مایسایکل
 

 بودند کھ درحال حاضر یی در موردشان حرف زده بود، دوقلوھای کھ توبیتنھا دوستان        
 دیشا: "  گفتیبر.  بھ او نکرده بودی لطفچی ھی با تنھا نگھ داشتن توبرایما.  نبودندرهیدر جز

 . "ی کندای پنجای ایدی جدی دوستایبتون
 

 ی گنده زنگ مکیبھ ما. "  را باز کرد و ادامھ دادنی در ماشیبا تکان. " اد خویدلم نم        " 
 . " رمی مسای باھاش بھ کلندهی کھ ھفتھ آگمیزنم و بھش م
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در عوض . فتادی اتفاق ننیاما ا.  شکست را درونش حس کندی منتظر شد تا وزن آشنایبر        

 رو دوست سای کلنی اسم،یمن رئ: " و گفت را ببندد آن را گرفت نی در ماشی توبنکھیقبل از ا
 . " جانی ھممیای ما مگھیدارم و ھفتھ د

 
 !"ستی منصفانھ ننیا        " 

 
 آن را نگھداشت، و ی بشکد، اما بررونی را از دست او بنی کرد در ماشی سعیتوب        

. نھی ھمیزندگ: "  گفتی کھ مدی زد را درونش شنی کھ حرف می با ھمان تناژی لوسیصدا
 ."بھش عادت کن

****         
 تی شکای زد داشت بھ لوسی برق متی اش از عصبانی آن چشمان طالئکھی درحالیتوب        

درست .  ھستاهی و بازھم ساهی ساه،ی تونھ بھش فکر کنھ، سی کھ اون میزیتمام چ: "  کردیم
 ھیاون . اون متعصبھ.  بھ منی کنھ و نھ حتی پوست فکر ماهی بچھ سھیاون بھ . مثل پوست من

 . "نجات پرستھ
 

 دی قفسھ جدی سرکی کھ داشت یی را گفت، جانی اشخوانی از پشت پیبر. " نژادپرست        " 
 . آنجا نگھداردتی را در امنسمسشی ارزشمند کرناتی کرد، تا تزئی مخی مشانیرا سر جا

 
 . ارسال کرده بودزیدوم را ن بود کھ او سفارش زی آمتیفروش آنھا آنقدر موفق        

 
 ." ھاشھی رلمی فیدرست مثل آمس تو.  نژادپرستھی: "  تکرار کردیتوب        

 
 لمی فی توکیسمیمنظورش سرکارگر ساد. "  دھدحی کارش را متوقف کرد تا توضیبر        
 . "ھست

 
 تماشا ی ھفتھ بھ ھمراه توبنی را ایمی قدلمی فنی ایبر. " نطوریکھ ا. "  لبخند زدیلوس        

 یلوس.  قرار گرفتھ بودند سخت بودلمی فری تحت تاثشتری کدامشان بنکھی اصیکرده بود، و تشخ
 از ی بخشییکای آمرییقاینژاد آفر.  بدوننییزھای چراثشونی در مورد مدیبچھ ھا با: " گفت

 . " تو ھست درست مثل برادر من آندرهراثیم
 

 " ؟یگی می در مورد اون چ؟ی پوست من چدیپس قسمت سف: " فت در مقابل گیتوب        
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اقوام مادر بزرگت از . من بھت گفتم. "  شدانی نماشخوانی دوباره از پشت پیسر بر        
 . "کشاورزان منطقھ ورمنت بودن

 
 ھی چرا م؟ی کنیپس چرا ما در مورد کشاورزان ورمونت مطالعھ نم: " ً متقابال گفتیتوب        

 "  ھست؟گھیسمت از من مھم تر از قسمت دق
 

 شخوانی پریو دوباره ز. "  گذار ترهریاما تاث. ستیمھم تر ن. "  رفتنیی دوباره پایبر        
 . شددیناپد

 
آنھا در چشمان .  دو شده بودنی ارتباطات اریی متوجھ تغی آنھا، لوسنی جرو بحث برغمیعل        

 اغلب شانی گفتگوشتری بنکھی با ای کردند، حتی با ھم صحبت مشتری کردند و بی نگاه مگریکدی
 ساو با اعتماد بھ نف.  شده بودی بوجود آمده در برراتیی متوجھ تغی لوسنیھمچن. خصمانھ بود

انگار کھ .  کردی صحبت میشتری و با اعتماد بھ نفس بدی کشی مگاری کمتر سستاد،ی ای مشتریب
 . تر کرده بودرومندی عسلھا او را نیقدرت درمان

 
 کرد تمپل را متقاعد کند دست از پنج ی می داشت سعی قبلتر در ھمان روز، لوسیلیخ        

 کند، اما ی ھمراھیلوس"  خوبیبھ اندازه کاف" کردی در روز بردارد و با رونیساعت تمر
 پختھ بود بھ ی کھ در آشپزخانھ بری با نانیلوس.  بھ آن نکردی نداشت کھ تمپل توجھیتعجب
 ی چوبی تاشوی کرد تا چھار صندلی کمک میو حاال داشت بھ بر.  بوددهی رسیشتری بتیموفق

 و زرد یاسی روشن، بنفش ی آب،ی ھلوئی پاک بھ رنگھادی عی را بھ رنگ تخم مرغ ھایمیقد
 یمی درخت قدھی استراحت در سای محل راحت براکی ھا ی صندلنیا.  رنگ کندیتخم مرغ

 بود کھ دواری امنی ھمچنیبر.  در پناه خودش داشتزی کرد کھ دکھ مزعھ را نیم مبلوط فراھ
 . را جلب کندی عبوری ھانی شاد آنھا توجھ ماشیرنگھا

 
. دی کھ کنارش توقف کرد را شنینی ماشی صدای کردند چون لوسی ھا کار می صندلدیشا        
تا . دی تند تر تپیقلبش اندک. دی را دزینویلی با پالک ای ووی اس ی نوک مدادنی ماشکی و دیچرخ

 تمپل و ی کم کردن کنترلش روی بود کھ پاندا در راستای بارنی اولنی دانست، ایآنجا کھ م
پس . "  آمدی شده و داشت بھ سمت او مادهی پنیحاال از ماش.  کردی توقف منجای بھ شھر انرفت

 یلوس. ی توب،یھ. "  تکان دادیر سیبھ سمت توب. " یگذرونی کھ تو وقتت رو مھیی جانجایا
 " امروز ھم نون پختھ؟

 
 قی ھفتھ گذشتھ آنھا با ھم بھ قایحت.  کردی می داشت کم کم با پاندا احساس راحتیتوب        
 . "ھمش با آرد گندم درست شده، اما ھنوز ھم خوبھ. "  رفتھ بودندیسوار
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 . " دونمیم        " 
 

 یبر.  آمدرونی بشخوانی بلند شد و از پشت پی حرکت چکش، برنیبا آخر. " تمام شد        " 
 نی ماشی کردم کھ متوجھ صداجادیانقدر سر و صدا ا. دیاوه، ببخش: "  پاندا گفتدنیبھ محض د

 "  تونم کمکتون کنم؟یم. نشدم
 

 نشویپاندا، ا.  ھست، با اسم مستعار پاندادی شکی پاترنی ا،یبر. "  قدم جلو گذاشتیلوس        
 . " وست ھستنیبر
 

بھ .  ساکت شدی ایعی طبریبصورت غ.  صورت پاندا محو شدیلبخند رو" وست؟         " 
 رفت و گازش رو گرفت و نشی بھ سمت ماشی حرفچی سر تکان داد، بدون ھی ادبانھ ایشکل ب

 .رفت
 
 

 فصل ھجدھم        
 
 

 را برگرداند و بھ سمت قفسھ شی روعی سریبر.  خارج شددرسی از دی ووی اس نیماش        
 سمسی کرناتی تزئختنی کھ دکھ مزرعھ را راه راه کرده بودند رفت و شروع کرد بھ آوییھا
 گل ھی شبی موم زنبور و صابونھای کرم لب، شمع ھای ھای قوطی کھ باالی سھ شاخھ ایرو

 .ان نکرد مرتب کردنشی برای تالشچی کرد و ھزانی را کج و کولھ آوھاآن. محکم کرده بود
 

تو . "  رخ دادی کرد درک کند کھ چھ اتفاقی سعی لوسارود،ی بیدنی رفت تا نوشی توبیوقت        
 "ن؟ی شناسی رو مگھیو پاندا ھمد

 
 را شانی و جادی را قاپناتی دو تا از تزئیبر.  کج شدی بھ شکل خطرناکینیشاخھ تزئ        

 . "من ھرگز اون رو مالقات نکردم. " عوض کند
 

 " ش؟یشناسیاما م        " 
 

 . "نھ. "  را جابجا کردگری دلھی وسکی یبر        
 

 . "ی بھ من اعتماد کنی کمی حاال بتونی کنیفکر م. "  حرفش را باور نکردیلوس        
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 . بھ چپ جابجا کردی سبد صابونھا را اندکیبر        
 

 کھ االن مال اونھ ی خونھ ایًمن قبالھا تو. "  باال رفتندشی شانھ ھادی کشیقی نفس عمیوقت        
 . " کردمی میزندگ

 
 " نگتون؟یمیخانھ ر. "  شده بودجی گیلوس        

 
 نایاسم کامل من، سابر. "  فرو کردبشی درون جگاری برداشتن سی دستش را برایبر        

 . " وست ھستشنگتونیمیر
 

 " ؟ی موضوع نکرده بودنی بھ ای اشاره اچیچرا تا بحال ھ        " 
 

 سکوت ی طوالنی مدتیبرا.  شدرهی اش خیمی بھ خانھ قدی درختان منتھری بھ مسیبر        
دوست ندارم در : " باالخره گفت.  خواھد جواب بدھدی فکر کرد نمی کھ لوسیکرد طور

 ی ھست چون تمام مدت دارم بھش فکر می فکر کنم، کھ کار احمقانھ ای حتایموردش صحبت 
 . "کنم

 
 " ھ؟ینطوریچرا ا        " 

 
 دارم کھ با خانھ یادیمن خاطرات ز. "  فرو کردشیبھای تر در جقی دستانش را عمیبر        

 . " و بغرنجدهیچی پیخاطرات. مرتبط ھستن
 

 . کردی خاطرات بغرنج را درک میلوس        
 

 ھجده یوقت.  گذراندمنجای را امیھا شدم تمام تابستان ی داشتم بزرگ میوقت: "  گفتیبر        
 خانواده ام تا زمان فوت پدرم و رفتن مادرم بھ خانھ ی اما باقومدم،ی ننجای بھ اگھیسالھ بودم د

نھ شد کھ ی آنقدر پرھزنجای از ایباالخره نگھدار.  کردندی استفاده منجایسالمندان سالھا از ا
 . " فروش گذاشتنی اون رو برامیبرادرھا

 
 . "دشیو پاندا خر        " 

 
 اون دنیباالخره د. میدی ندگروی دونم، اما ھرگز ھمدیدر موردش م. "  سر تکان دادیبر        

برام سختھ فکر کنم کھ اشخاص . "  با ناخن شکستھ اش ور رفت یاندک. " برام شوکھ کننده بود
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 ی بھت مدیبا. "  نگاه کردی بھ لوسیبا حالت عذرخواھانھ ا. " کننی می اونجا زندگی اگھید
 . " تونم بھ مردم اعتماد کنمی نمگھی اما دتم،گف
 

 . "ی بھ من بدھکار نبودیحی توضچیتو ھ        " 
 

 کی. "  برام ارزش دارهی تصور کنی از اونچھ کھ بتونشتری تو بیدوست.  ندارهقتیحق        " 
 " من کجاست؟ یگارھای س،یلعنت. "  شدشیبھای مشغول گشتن جگریبار د

 
 . "ی ترک کنی کردی می سعی داشتادتھ؟ی ،ی کلبھ گذاشتیاونھا رو تو        " 

 
 بدون مقدمھ ًبای انداخت و تقری زرد کم رنگ چوبی صندلیخودش را رو. " مزخرف        " 

 . " معشوقھ دارهھی دونستم کھ اسکات یمن م: " گفت
 

 "  منظورت شوھرتھ؟. "  موضوع را درک کندی ناگھانریی تغی زمان برد تا لوسیاندک        
 
 

 " منظورت شوھرتھ؟. "  موضوع را درک کندی ناگھانریی تغی زمان برد تا لوسیاندک        
 

من خوشحال بودم کھ اون . "  جمع شدی بھ تلخیدھان بر. " فقط بھ اسم، شوھرم بود        " 
 چوندنی گذشت کھ اون شروع کرد بھ پیمون م دو سال از ازدواجیعاشق من شد، اما بھ سخت

 . "من بالفاصلھ متوجھ شدم. من
 

 . " زده باشھبی بھت آسدی موضوع بانیا        " 
 

 قابل ری غی موضوع طمعنی ایاون تو.  اون متاسف بودمی زد، اما برابیًمطمئنا آس        " 
 با خودم نیرو ول کردم، بنابرا با اون ازدواج کردم دانشگاه نکھیمن بعد ازا.  داشتیریجلوگ

 ،اما باور کن.  من آنقدر با ھوش نبودم تا بتونم اون رو عالقھ مند بھ خودم نگھ دارمدیگفتم شا
 . " اومدن ھم انقدرا باھوش نبودنشی زندگی کھ توی اگھی دیتمام اون زنھا

 
.  دادھی تکی آرنجش را بھ دستھ صندلکی یبر"  گفت؟ ی اون چی بھ روش آوردیوقت        " 

 تصورشو ی تونیم. "  پر از درد شدشیصدا."  دونمیوانمود کردم نم. اوردمیبھ روش ن" 
 "  حرکت بزدالنھ ھست؟نی چقدر ا؟یبکن

 
 ."ی کارت داشتھ باشنی ای برایلی دلھی دیتو با        " 
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من . "  شدرهی کورکورانھ بھ جاده خیبر. "  رو رھا کنممی خواستم زندگینم. معلومھ        " 

 چیمن ھ.  کنھی متی از حقوق زنان براشون فعالتی ھستم کھ جنبش حمای از آن زنانیکی
 کھ درکنارشان ی خواستم کھ زنانی را مییزھایمن ھمان چ.  نداشتمی جاه طلبانھ ایآرزو

ًاسکات اصال .  مورد شانس با من بودنیخوشبختانھ در ا— شوھر، بچھکی. دبزرگ شدم داشتن
 ی مبای خانھ زھیمن . "  اش بلند شدی صندلیاز رو. "  خواست در مورد بچھ صحبت کنھینم

 احساس آرامش نیآنقدر ا. ستادمی کجا اًقای بدونم دقنکھیا.  ھرگز نگران پول نباشمنکھیخواستم و ا
 کی...  باالخرهنکھیتا ا. روشم حاضر شدم عزت نفسم رو بخاطرش بفھ خواستم کیخاطر رو م

من . "  حفاظ در آغوش گرفتی بیحرفش را قطع کرد، خودش را مثل شخص.... " شیسال پ
 وفادار، بھ ی ھمسر دم دستکیمن ھنوز مثل . اون منو ترک کرد.  نبودم کھ ترکش کردیکس

 . " بودمزونیاون آو
 

 ... ".یبر. "  او گرفتی برای از احساس دلسوزیقلب لوس        
 

 رفتار نطوری ادهی بھ خودش اجازه میکدوم زن. "  از نگاه کردن بھ او امتناع کردیبر        
 " کنھ؟ غرورم کجا رفتھ بود؟ استقامتم کجا رفتھ بود؟

 
 . "ی کنی مداشی پی االن داردیشا        " 

 
 بھ یوقت. "  از خودش فرو رفتھ بود کھ نتواند با او موافق باشدیزاری آنقدر در بیاما بر        

 . " از خودمھیزاری کھ دارم بی کنم، تنھا احساسی نگاه منھیآ
 

 ھی کھ نمی بی زن فوق العاده مھیمن دارم .  کن و دوباره نگاه کنزی ات رو تمنھیآ        " 
و بر عھده گرفتھ کھ کار  ری بچھ ای نگھدارتی خودش ساختھ و مسئولیتجارت خوب برا

 . "ستی نیراحت
 

 . " ناکجا آبادانی مخروبھ در ممھی دکھ مزرعھ نھی.  تجارتھی        " 
 

 ی مثل تاج محل مگھی دی در مقابل دکھ ھانیا. بھ اطرافت نگاه کن. ستیدکھ مخروبھ ن        " 
 توقف نجای ادی جدی ھای تمام مدت مشتردم،ی ھست کھ تاحاال چشی عسلنیعسل تو بھتر. مونھ

 . "ی کنی میی در آمد زای و داری ھم اضافھ کردی اگھی کنن، تو محصوالت دیم
 

 قالب ی نھ حتسمس،ی کرناتی و تزئزمیری ھا مشھی شی کھ من با زحمت توییعسلھا        " 
 ی وقتوفتھی میچھ اتفاق.  ھاونی ساختن لوسی برالی گالن روغن نارگنی صابون و و چندیھا
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 زمستون از ی وقتوفتھی می رو ترک کنن؟ چھ اتفاقنجای ھا استی تموم بشھ و تورالتیعطفصل ت
 " برسھ؟ی بھ مرحلھ بلوغ نوجوانیتوب راه برسھ و

 
 بندمیشرط م. یتو از پس ھمھ کارھا تاحاال بر اومد. "  او نداشتی برای جوابچی ھیلوس        

 . کندی حرفش حساب نمی روی کھ برنھی تونست ببی میلوس. " یای ھم برمیکی نیاز پس ا
 

 تو خوادی بشھ و بگھ کھ اشتباه کرده؟ اگھ بگھ کھ مداشی اگھ اسکات امروز پشھی میچ        " 
 موضوع نیً قبال بھ ایبر"  ؟ی کنی مکاری زنھ ؟ چی و ھرگز دوباره تو رو دور نمیبرگرد

 "  بشھ؟داشیاگھ اسکات پ: "  گفتیبھ آرام. فکر کرده بود
 
 . "فقط فرض کن       "  
 

.  بره گورش رو گم کنھگمیبھش م. "  سفت شدیآرواره بر.... "  بشھداشیاگھ اسکات پ        " 
" 
 

 . " کردمی فکر رو منی منم ھمًقایدق. "  باز شدی لوسشین        
 

 بعد ناتی تمر بھ طبقھ باال برود و بھ دنبال پاندا بگردد، صبر کرد تا اونکھی قبل از ایلوس        
 داد، اما ی محی عکس العمل او مقابل پاندا را توضی بریداستان زندگ. از ظھرش را تمام کند

 نتخاب خواب ای کھ برای اتاق شلوغ پلوغانیاو م.  برخورد کردنطوری او چرا ادنیپاندا با د
 باعث د،ی کشی مرونی از عرق را از سرش بسی خشرتی کھ او تینیدر ح.  بودستادهیکرده بود ا

 گستاخانھ برخورد نقدری ایچرا تو با بر. " ی لحظاتیاما فقط برا.  شدی حواس لوسیپرت
 " ؟یکرد

 
 دونم در مورد ینم. " اوردی در بشی را از پاشی ھای تا کتانستادیپاندا کنار تختخواب ا        

 . "ی کنی صحبت می داریچ
 
 

 رو ی من بریوقت. "  شددهی کوبنی بھ زمشی ھای از کتانیکی. " ی دونیمطمئنم کھ م        " 
 از ساعت منع خوادی نوجون کھ مھی و مثل ی پرت کردنتی ماشی کردم، تو خودت رو تویمعرف

 . "ی بھش سالم ھم نکردیتو حت. یرفت و آمد جلو بزنھ فرار کرد
 . افتادنی زمی روی تاالپی دومش ھم باصدایکتان. "  ندارمیًمن اصال رفتار خوب        " 
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 برم دیمن با. "  را گلولھ کردشیاو جوراب ھا. " یً کامال خوش رفتاری بخوایتو وقت        " 
 . "رمی دوش بگھی
 

 . " تونھ صبر کنھیدوش م        " 
 

 و از راھرو گذشت تا بھ حمام برسد و ی توانست، چون اون از کنار لوسیًاما ظاھرا نم        
 .کرددر حمام را پشت سرش قفل 

 
 . پنھان کردی مدت بعد از ظھر خودش را از لوسیپاندا باق        

 
 قرمز ی ھاتیالی را با ھاشی را دوباره اصالح کرد، موھااھشی سی الک ناخن ھایلوس        

 کند، کھ تیسپس بھ طبقھ باال رفت تا تمپل را اذ.  کرددی را تجدشی اژدھایرنگ کرد و تاتو
 ھی و کناشی پر از نی و سخنرانانھی وحشنی تمرکیمنجر شد بھ .  اشتباه بزرگ شدکی بھ لیتبد

 ی از عرق و عصبانسی و خیلوس" یورزش بھ اندازه کاف"  احمقانھ بودن فلسفھ ددر مور
 . ماندنیبرجا

 
 بشقاب ساالد سبز رنگ کی بھ جز یی درست کردن غذای برای لوسشنھادیتمپل ھرگونھ پ        

 ری خمی از بوقلمون خشک، برنج قھوه ای شده ازی و شب ھم آنھا شام فررفت،یرا نپذ افھیبد ق
 چھارده سالھ بود را در ی رفتار مورد عالقھ خود وقتیلوس.  پوره شده خودندی ھاجیشده و ھو

 . "شھی باعث نفخ منیا. " رفت گشیپ
 

 . "ی چاق بششھی باعث منیبنابرا: " تمپل معصومانھ پاسخ داد        
 

 . "شھیباعث نفخ تو ھم م: "  غرغر کردیلوس        
 

 را ی تا دست لوسدی خودش را جلو کشزیتمپل از آن سمت م.  را باال بردشی ابروکیپاندا         
بھ خدا قسم، . " دی کوبزی میپاندا آرنجش را رو. " ھی اگھی دزینکنھ دل دردت مال چ. " ردیبگ

 رو یزی چھی صورت بشنوم، ی جوش ھاای عضلھ ی در مورد دل درد، گرفتگگھی کلمھ دھیاگر 
 . "کنمی منفجر مجانیا

 
 ھنوز نتوانستھ بود پاندا را یلوس. پاندا اخم کرد.  بھ سمت در تکان دادی دستیتمپل با شاد        
 نی تمپل صحبت کند، بنابرای خواست در مورد دکھ مزرعھ جلوی و دلش نماورد،ی بریتنھا گ

 . " متنفرمزی منیمن از ا. "  کرددای اش پی کج خلقی برادی ھدف جدکی
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 . "محکمھ: " پاندا گفت        
 

 ی کودکشھی باعث منیا.  درھم و برھم احاطھ بشھھیاون دوست داره با اثاث. " دیتمپل غر        
 . "ارهی بادیوحشتناکش رو ب

 
 . " بھ من نگفتھیزی مورد چنیچرا وحشتناک؟ اون ھرگز در ا: "  گفتیلوس        

 
 من دو ی وقتشی ناراضیھای از مشتریکیپدرم فروشنده مواد بود و توسط :" پاندا گفت        

 قسمت مور عالقھ تمپل نیا. می خونھ مون موش داشتیما تو. مادرم معتاد بود. سالم بود کشتھ شد
 . "ھست

 
 ناراحت نیا.  بخورنیزی تا بتونن چدی دزدیو اون غذا م. "  شاد ادامھ دادیا لحنتمپل ب        
 " ست؟یکننده ن

 
.  از او در مورد پاندا بداندشتریبنظر درست نبود کھ تمپل ب.  بشقابش را کنار ھل دادیلوس        

 " ؟ی دونی می اگھی دزیچھ چ" 
 

 . " شدلیغ التحصاون با افتخار از کالج فار: " تمپل گفت        
 

 ی جامعھ نشان می برادی تھدکی از ری کھ او را غیپاندا اخم کرد، آشکارا از ھر اطالعات        
 " ؟ی دونی رو مزھای چنیچطور ا: " دیپاندا پرس. شدی خاطر مدهیداد، رنج

 
 در مورد تو قی کھ من بدون تحقی کنیفکر نم. گوگل. " دیتمپل دماغش را باال کش        

 "  کردم ؟یاستخدامت م
 

 . "ی کارآگاه باحال ھستھی گوگل؟ تو یبا سرچ من تو        " 
 

 ناراحت کننده ھست چون متاسفانھ یلیخ.  ارتش بودهی اون تونطوریھم. " تمپل ادامھ داد        
 می فرض کنی بھ راحتمیتونی کنم ما میفکر م.  کنمدای عاشقانش پی در مورد زندگیچینتونستم ھ

 . " عالمھ قلب شکستھ پشت سرش بھ جا گذاشتھکیکھ 
 

 .کھ باعث لبخند زدن پاندا شد. "  نام و نشونی قبر زنان بای: "  گفتیلوس        
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 کند؟ در عوض، ھروقت کھ بھ خودش نی توانست ھر روز با او تمریتمپل چطور م        
 کھ ی تاندون بلندیلوس.  شودرهی خرونی دوست داشت تا از پنجره بھ بشتری داد، بیاستراحت م

پاندا . ردشی کھ دوست داشت گاز بگیھمان.  کردیاز کنار گردن پاندا عبور کرده بود را بررس
 . کندی داند او بھ چھ فکر می نگاھش کرد کھ انگار میتماشا گرفت و طور مچش را موقع

 
 

 ھم یقی و خانھ قاامد،ی داخل نی رو بھ تراس اتاق لوسی کشوئشب ھنگام، پاندا از در        
 و امدی بار بود کھ او ننی اولنی با ھم بودند ایقی کھ آنھا در خانھ قایاز آن شب. ماندی باقکیتار

 او را ملک بود، پس چنی اقی فقط از طریاگر ارتباط پاندا با بر...  نگران شودیباعث شد لوس
  کرد؟یآنقدر مرموز عمل م

 
.  داشتی ھمخوانی لوساتیً و کامال با روحدی پاشی پنجره ھا میصبح روز بعد باران رو        

 پرده یً داشت تا روابطشان کامال رک و بازی خواست او بداند؟ نی بود کھ پاندا نمیچھ موضوع
 خودش را ستندی با ھم نی کھ ممکن بود وقتیاھی اسرار سای کی تاریای زواچیبدون ھ—باشد

 ای نگتونیمی کھنھ زرد رنگ کھ از خانواده ری بارانکی یلوس. ابدیفکر کردن بھ آنھا ب درحال
 مرطوب قدم ی علفھاانی و بھ مدی بود را پوشماندهی طبقھ باال باقی در جالباسی خود بردیشا

 .گذاشت
 

 یر قسمت شمال واقع دیبی سھ جرنی بھ سمت جنگل برود، بھ سمت زمنکھی ایاما بھ جا        
 یوقت.  از امالک پاندا باشدی کرد قسمتی فکر نمی کھ لوسی صخره ایخانھ رفت، منطقھ ا

 . از نفس افتاده بوددی رسیری سرازیباالخره با باال
 

 کیاو .  زد محل تفکر او باشدی حدس می کھ لوسیی بود، جاستادهیپاندا در لبھ پرتگاه ا        
 شیسرش بدون پوشش بود، موھا.  بوددهی پوشنی و شلوار جرهی تیژاکت بلند بھ رنگ خاکستر

 دنیپاندا از د.  و آب چکان او نگاه کردرهی بھ چھره تیلوس.  شده بودشانی و توسط باد پرسیخ
 .دی رسیخوشحال بنظر نم او
 

 . " کنمی انداختن تو فکر مرونیدارم بھ ب. من شب قبل رو از دست دادم: "  گفتیلوس        
 اتفاق نی بود قبل از ادواری است، اما امی دانست کھ مجبور بھ روبرو شدن با لوسیپاندا م        
 فرار نجای از ایاگر بھ زود. گندش بزنن.  دانستی از قبل مدیبا. ندازدی بری آن را بھ تاخیاندک

 کرد با تمپل صحبت کند بلکھ یسع.  دادیاز دستش م— کردی فرار نمیاز لوس— کردینم
 تمام شد، سر اناتی جرنی ھمھ ایوقت.  بودرفتھیدھد قراردادشان فسخ شود، اما تمپل نپذ جازها

 از خطرات شی ھای محافظت مشتریعنی گشت،ی داد برمی کھ ازھمھ بھتر انجامش میکار
 .یواقع
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من . ی بندازرونی کنم منو بی نمشنھادیبھت پ: "  گفتیبھ لوس.  لباسش را بلند کردقھیباد         

 نی زرد رنگ با کاله و سرآستیدر باران.  لبخند نزدیلوس. "  نوار ناجور ازت ضبط کردمھی
 . آمدی بنظر مسی زنبور خکی رنگ درست مثل اهی برگشتھ سیھا
 

 . "ی کردی قاطیدی رو دی بریبھم بگو چرا وقت. ی گی دروغ میدار: "  گفتیلوس        
 

 "گم؟ی نوار ناجور ضبط شده از تو دروغ میھم بھ میزی بنظرت من در مورد چایآ        " 
 

 نی صاحبی دونم کھ خانواده بریمن م. ی گی ذره ھم شک ندارم کھ دروغ مھی یحت        " 
 . " برام گفتزیاون در مورد ھمھ چ.  خانھ بودننی ایقبل
 

 منو یبر. "  داد تا دست از سرش برداردی ارائھ می بھ لوسی ترری توضوح باورپذدیبا        
 . " ندازهی دوست دختر سابقم مادی
 

 " چقدر سابق؟        " 
 

 زی لبخند استھزا آمی گرفت تا رودهی را نادی گونھ لوسیپاندا لغزش قطرات باران رو        
 . "منو تنھا بذار.  پرسمیمن در مورد روابط گذشتھ تو سوال نم. "خودش تمرکز کند

 
 کنم فی اگھ برات تعری دونی چون می پرسیمن سوال نمتو در مورد روابط گذشتھ         " 
 . مکث کردیلوس. " رهیگیخوابت م

 
 . " خوام مشخص کنمی رو میزی چھی: " پاندا گفت        

 
 شی راز رو پنی اون ای کنیًواقعا فکر م.  ھستی کیتو بھ اون زن گفت. " اخم کرد        

 "  داره؟یخودش نگھ م
 

 ھست ی تنھا دوستیو عالوه بر مصاحبت مشکوکانھ تمپل، بر.  ماھھ کھ نگھ داشتھکی        " 
 گھی چند ھفتھ دی داره؟ ما ھمگازی بھ دوست ننجای ایک: " پاندا گفت."  دارمرهی جزیکھ من تو

ھروقت . یریگی با مردم گرم میلیتو خ: "  استداللش گفتتی تثبیبرا. " می کنی رو ترک منجایا
 . "ستی نی کار عاقالنھ انیا. ی زنی حرف می بخوای با ھرک،یریم بھ شھر یخواب
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در مورد تو . ستیمن صحبت کردن رو دوست دارم، و االن صحبت ما در مورد من ن        " 
.  اطالعات از اطرافی کنم بھ جمع آوری شروع م،ی رو بھ من نگقتیھست، و اگھ تو حق

 . " قدرتمند تر از گوگل ھستندیلیحرفم رو باور کن، منابع من خ
 

 بھ لبھ پرتگاه حرکت نکند، اما اگر بھ کی انقدر نزدی خودش آرزو کرد کھ لوسشیپاندا پ        
 ی آرام و فروتنیپاندا مشتاق ھمان لوس.  کندی سرش را می لوسستد،ی گفت کھ عقب تر بایاو م

 " ھ؟ًچرا اصال برات مھم: " گفت.  بودشدهی اول دیبود کھ روزھا
 

 . "ادیمن از معما خوشم نم        " 
 

 . "یازش بگذر، لوس        " 
 

 ھی کنم تو یفکر م.  کنمی فکر می من چی دونیم. "  را از سرش کندیباد کاله لوس        
 علتھ نی و بھ ھمیدی خونھ رو خرنی کھ الھی دلنیبھ ھم. ی مرتبتنگتونیمی با خانواده رییجورھا

 . " کنھریی تغزی چچی ھیکھ دوست ندار
 

 خونھ رو دوست دارم و نی من الی دلنیبھ ھم. ستمی داره و من نشھی و رلی خانھ اصنیا        " 
 ." خالص بشمی کھ تو ازش متنفریزی خوام از شر اون مینم
 

 . چند قدم از لبھ پرتگاه فاصلھ گرفتیخوشبختانھ لوس        
 

 پاندا مثل ی اش برایگفتن باق. "  رو بگوشی تونھ درست باشھ، حاال باقیم: "  گفتیلوس        
 را تماشا ی بدن کوچک لوسی زرد رنگ روی باد بھ باراندنی کھ داشت وزینیدرح. جھنم بود

 از ھمکارانش یکی س،یکورت.  تمام درد و دلش فکر کندختنی ررونی توانست بھ بی کرد، نمیم
 آپارتمان اندازه کی بھ سی پلکی کھ بھ عنوان ستیندیوشا ناخی بود، و چھ احساسشدر ارت

 ی توانی نمی وقتستیچھ احساس بد.  کھ فرزندت مردهی و بھ مادرش بگوئیسوراخ موش برو
 یحت.  شدهبای کھ چقدر زدی بگوی بھ لوسدادی محی حرفھا ترجنی ایبھ جا. یبھ خودت اعتماد کن

 و آن چشمان سبز نیری و شفی ھم نتوانستھ بودند صورت ظری تقلبیا آشفتھ و تاتوھیموھا
 .درخشانش را خدشھ دار کند

 
 یگری شخص دی برای لوسی و سرخوشینیری شنی کرد کھ تمام ایادآوریبھ خودش         

 . ھا نکرده باشدھی را صرف غوطھ ور شدن در سایادی زی کھ سالھایکس. مقدر شده است
 

 . نرساندبی آس کھ ھرگز بھ اویکس        
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 ی را رویدستش را جلو برد و کاله لوس. "  گفتن نموندهی برای اگھی دزیچ: " پاندا گفت        

 . اش شودقھی وارد یسرش برگرداند، کھ باعث شد آب جمع شده در کاله از پشت گردن لوس
 

 . " بھت رو دادمیلیخ: "  گفتیلوس        
 

بھم نگو کھ بخاطر عشق بھ من . ی کار فراھم کردنی ای رو براطیتو شرا: " پاندا گفت        
 . "یانقدر نرم و فروتن شد

 
 و ھم دیھم ناام— گرددیمطمئن نبود بھ دنبال چھ م— نگاه کردی بھ لوسکیاز نزد        

 تیکیزی وجود فیمن برا: "  گفتیلوس.  نکردریی تغی حالت چھره لوسی راحت شد وقتالشیخ
 . "مدمھست کھ کوتاه او

 
 اندام ییبای زی ھشدار استفاده از داروھای ھای آگھی عکس روھی شبی دارنکھی با ایحت        " 

 . " دو تا گوشتھنیبھ جز اون قسمتش کھ ب— بدنت بھ شدت جذابھ،یشیم
 

سالھا خودش را مجبور کرده بود .  بوددهیچی باھوش و پاری بس،یً واقعا پر از زندگیلوس        
 کامل باشد، و حاال ی کرده بود دختریًفرو رود کھ کامال مناسبش نبود، بھ شدت سع یدر قالب

 معکوس احمقانھ ی آرزوھاستی در مورد لشی بلند باالیبا تمام آن سخنران.  کرده بودانیطغ
 داشت، ازی نی رابطھ واقعکی بھ یلوس.  خالص نشده بودشیاو ھنوز از بن بست کارھا ،اش

 مراقب خودش خواستی نمی اگر لوس،ی فراھم کند، و لعنتشی توانست برای کھ پاندا نمیزیچ
 . انجام خواھد دادشی کار را برانیباشد، پاندا ا

 
.......  کھ ی بھ روزیوا.  دختر،ی باحالیلیتو خ. " پاندا لبخندش را بھ گوشھ لبش راند        

 . " جلوای پس بی خوای می ارتباط واقعھیحاال اگھ 
 

. دی را انجام داد کھ بای خورد، اما کارچیمعده پاندا پ.  گرفتدهی خشن بودن او را نادیوسل        
 کھ ی و قطرات بارانردی بازوانش نگانی را می تا لوسردی خودش را بگیھنوز مجبور بود جلو

 . را نبوسددی چکی مشیاز گونھ ھا
 

 خودت یرازھات رو برا. جالبھ. "  و چانھ اش را باال داددی کالھش را عقب کشیلوس        
 . " ندارهتی اھمیلیبرام خ. نگھ دار، پاندا

 
 . تنھا گذاشتندی ناخوشای شد و پاندا را در حالتدی ناپدیلوس        
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 رفتن با رونی بی بھ او تلفن کند و با او برای اجازه داد توبیآسمان صاف شده بود، لوس        

 بد ادکلن مرد فروشنده ی بوانی صرف بعد از ظھر در مدهیا.  صحبت کندی مودکیا مقیقا
 . کار بھتر از پاکوبان بھ اطراف خانھ رفتن بودنی جذاب نبود، اما اشیبرا
 

 و ی احترامی بی نوعنیا— را باور کردهاتشی چرندیً پاندا واقعا فکر کرده بود لوسایآ        
 کند فاصلھ اش را حفظ کند، یادآوری یوش او بود تا بھ لوس رنیتمسخر از سمت او نبود؟ ا

 ستی بھ لیگری نگاه دی باعث شد لوسطی شرانیا.  داشتیادآوری بھ اجی احتیانگار کھ لوس
 ی نگھداشتن اسرارش باعث شد لوسی روی اما پاندا با پافشارندازد،ی بمعکوسش یآرزوھا

 . در مورد اوادیفکر کردن ز— خواستی را انجام دھد کھ نمیکار
 

 پارک شده در بندر ی و آبدی اتاق دار سفی موتورقی بھ قای کھ ھمراه توبینی درحیلوس        
.  توامیاجازه ھست ب. " دی از انتظار درخشیچشمان توب.  شد، بھ زور لبخند زدی مکیشھر نزد

" 
 

 کی.  نقصش شدی مرتب و بی دندانھاشی باعث نماکیلبخند ما. " اجازه صادر شد        " 
 دهی پوشی رانقی قای سبز رنگ و کفشھای مارک پولو با لوگودی سفشرتی رنگ و تیشلوار خاک

 . بند دور گردن برنزه اش وصل بودکی توسط ووی مارک رمتی گران قنکیع. بود
 

 رنگ دی سفکی تونکی رنگ و ی مشکی معمولش را با لباس شناری غی لباس ھایلوس        
 . اش را نگھ داشتینی آن، عوض کرده بود، اما حلقھ بی رویبرا
 

 ی و مقدارری حولھ، کاله آفتابگکی کھ شامل کرم ضد آفتاب، ی لوسلی ساک وساکیما        
 . حمل کردقی بود را بھ درون قادهیکلوچھ کھ از کافھ قورباغھ رنگ شده خر

 
ستش را بھ سمتش دراز کرد،  دی کمک بھ سوار شدن لوسی او برانیمتاسفانھ، ھمچن        

 دستبند طال و حلقھ نی وجود ندارد، ھمچنگری عطرش دی متوجھ شد کھ بوی بطور ناگھانیلوس
 .کالج

 
 بھ یبر. "  شددی نا امیلوس. " کی خانم جوران،یایخوشحالم کھ شما ھم امروز با ما م        " 

 . " ھستمیشما گفتھ من ک
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 ھفتھ نی کنم؟ باالخره چندی رو فراموش نمی باشھ گفتم ھرگز چھره اادتونینھ، اگھ         " 
 رو یً چھره واقعا خوبرییشما تغ. "  اشاره کردی لوسی اژدھایاو بھ تاتو. "  اومدادمی بھ شیپ

 . "نیانتخاب کرد
 

 . کندی را بررسیریگی رفت تا لوازم ماھقی بھ سمت عقب قامی مستقیتوب        
 

 شھر منو نشناختھ، ی توی کسچیھ. "  آوردرونی را از ساکش بری آفتابگ کالهیلوس        
 . " رسھ خبرھا پخش شده باشھی بنظر نمنیبنابرا

 
 ی بدونھ شما کی کسدی خواستیمن تصور کردم اگھ م: "  با حرارت پاسخ دادکیما        

 خودش را ی برخورد کرد و لوسی با گشاده روئکیما. " نی گفتی خودتون بھشون مد،یھست
 . کندی میشتری بی کھ با او احساس راحتافتی یدرحال

 
. ردی را در دست بگقی سکان قای اجازه داد توبکی از لنگرگاه خارج شد، ماقی قایوقت        

 تر شدند، کی بھ ساحل نزدیوقت.  بودندرهی جزی جنوبیًاحتماال آنھا درحال عبور از قسمت انتھا
 بھ سمت یلوس.  شروع بھ انداختن آن در آب کردکی ماییراھنما قالبش را برداشت و با یتوب

 . رفت تا شنا کند و دست از فکر کردن بھ پاندا برداردقیگر قاید
 

 طعمھ را گاز نگرفت، و ی ای ماھچی شد، اما ھی سپریریچند ساعت بعد بھ شکل دلپذ        
 عرشھ درحال استراحت بود، یو ری کھ لوسینیدر ح.  شد و رفت تا شنا کندمی تسلیباالخره توب

 یًاون کال آدم حقھ باز.  درست نبوده استکی اش از ماھی کھ برداشت اولدی رسجھی نتنیبھ ا
 بود کھ در ھر یی از آن نوع انسانھایکی ی و اجتماعافھی فروشنده خوش قنی ارعوض،د. نبود
 دادن بھ غامی کھ بخاطر پی در نوجوان شانزده سالھ ای گشت، حتی دنبال نقاط مثبت میکس

 ری مشغول زی توبکھی درحالکیما.  او کوبانده بودالکی کادنیدوست دخترش از پشت بھ ماش
مطمئنم . دنی انجام می احمقانھ ایھمھ نوجوانھا کارھا: "  و گفتدی کشباال  رفتن بود لنگر رایآب

 . "من ھم سھمم رو انجام دادم
 

 . " داشتھ باشھقتی کھ حرفت حقی ھستی از اونتو خوبتر. "  لبخند زدیلوس        
 

 . " بپرسیفقط از بر. متاسفانھ نھ        " 
 

 کند ی اشاره نمکی ھرگز بھ نام مای کھ بردی تا بگوابدی مودبانھ بی نتوانست راھیلوس        
 یزیاون در مورد من چ. "  اطالع ھم نبودی موضوع بنی از ادادی آنطور کھ نشان مکی،اما ما

 " بھ تو نگفتھ، گفتھ؟
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 . "نھ درواقع        " 

 
 . کھ با خود آورده بود را باز کردی خنک نگھدارنده افی کپی زکیما        

 
 ی زندگنجای امی بزرگ شدم و تمام طول زندگرهی جزنی ھمیمن بھ جز زمان کالج، تو        " 

 من نیوالد. "  شدنیی باال و پاقشانی پر سرعت، قایقی از گذر قایبخاطر امواج ناش. " کردم
 رهی جزکلیو من بچھ زشت و درشت ھ - از خودشان را ھم نداشتندیتوان نگھدار– بودند یالکل

 از درون چی بستھ پر از ساندوکیاو . "  کردن دوست نداشتمدای در مورد پی ادهی اچی ھھبودم ک
. " دی ساختھ شده بود، چقی عرشھ قای کھ از ھمان جنس چوبھایزی می آورد و رورونی بفیک

 شمردم تا اون و برادرھاش یھرسال من روزھا رو م.  تابستان بودی از اون بچھ ھایکی یبر
.  خواستم باشمی کھ من میی از ھمان نوع بچھ ھاًقای بودند، دقی عالی گروھنھاآ. از راه برسند

 کھ من منتظرش  بودی برنیاما در اصل ا.  بھ جاشھی بگن، ھمدی بای دونستند چی مشھیھم
 ."بودم

 
 اون ش،یدی دی مدیبا. "  آورد و درش را باز کردرونی بفی دلستر از کی بطرکی کیما        

 یوقت.  کھ االن ھستینی و غمگی نھ آدم عصبد،ی خندی مشھی بود، ھمیموقع ھا اون پر از زندگ
 بای زیاستار، مادر توب. دی رقصی راه رفتن می بره بھ جاگھی دی جا بھ جاھی خواست از یم

 ی تونستم بھ کسی آن دور و اطراف بود، من نمی بری اما وقتشد،ی شناختھ مرهی جزختر دنیتر
 . " خوبھیادی من زی دونستم اون برایبھ جز اون نگاه کنم، ھرچند کھ م

 
 یغواص ماسک دند،ی آمد ندی باال مقی قای را کھ از پلھ ھایآنھا توب. " ستی نرمینھ خ        " 

 . سرش بودیبا لولھ آن باال
 

اون : "  داد گفتی رو با دلستر پر کرد و بھ دست لوسیکی پالستوانی کھ لینی در حکیما        
 . "ی نگاه کنای اون بھ دندی از ددیتو با. ی داشتھ، توبی سختیروزھا

 
اون ھرگز تو رو آدم حساب . " دی چکی از لباس چسبانش آب مد،ی عرشھ پری رویتوب        

 . "ی چسبونی خودتو بھش مشھی دونم چرا تو ھمینم.  کنھینم
 

 . نوع مردان استنی از اکی مانکھی با خودش فکر کرد، بخاطر ایلوس        
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 بود، دهی اش را بخشی گرفت، پدر و مادر الکلدهی کھ حالش را گرفتھ بود نادی بچھ اکیما        
 ھنوز بھ دی رسی کھ بنظر می بازگردادن احساساتی کرد البتھ نھ برایمحافظت م یو حاال از بر

 .او دارد
 

 قبل از یری ات رو بگچیتو بھتره ساندو. "  باز کردینی زمبی سپسی بستھ چکی کیما        
 . " من بخورمشنکھیا

 
 ی را می لوسی شان بھ عالوه کلوچھ ھاپسی و چچی کھ ساندوینی در حکی و مایتو        

 . جوک گفتنددند،یبلع
 

 رد چی بدون ھ،یسرحال و اجتماع— شدی ملی تبدیگری بھ بچھ دکی اطراف مایتوب        
 . اشیشگی عبوس ھمتی از شخصییپا
 

 شروع دی کھ خورشینی نشست و در حمکتی نی روی غذا خوردنشان تمام شد، توبیوقت        
 .بھ غروب کرد، مشغول چرت زدن شد

 
 وانی لنی نشست، سومی کنار توبیلوس.  گشتندی سکان را گرفت و آنھا داشتند باز مکیما        

 چی بدون ھکیما.  آب لذت بردی رودی اش را مزه مزه کرد و از درخشش نور خورشیدنینوش
او ."  انجام دادمی درحق برزی آمتی کار جناھی ھفده سالھ بودم یمن وقت: "  گفتی انھی زمشیپ

 را شی غرش موتور حرفھای صدای بتواند از ورای کرد کھ فقط لوسی بلند صحبت مآنقدر تنھا
 کردم کھ کم کم ی و من انقدر بھشون حسادت م،ی بود، پدر توبدیویاون عاشق د. " بشنود

 رو کردم، بعد خبرھا رو شونی شب من جاسوسکی. " سرعت را کم کرد. " ازشون متنفر شدم
 کردم ی کھ من فکر می کردن با حداقل کارکاری اونھا چنکھی امورد  لو دادم، دریبھ مادر بر

اون .  رفتھ بودشھی ھمی برایروز بعد، بر.  تر رفتھ بودم تا تماشا کنمکیانجام دادن، اگھ نزد
 ی چرا نمی کھ بفھمستی سخت ننیبنابرا. شی دو ماه پنی برنگشت، نھ تا قبل از ھمگھیھرگز د

 . "تونھ منو تحمل کنھ
 

 " ؟یتو ھنوز ھم عاشقش ھست. "  حلقھ کردیکی پالستوانی انگشتانش را دور لیلوس        
 

 کنھ، و ی عمل مقی بھ دو طری کنم عشق واقعیفکر م. "  سوال فکر کردی روکیما        
 یلبخند. " نمیاما دوست ندارم اون رو آشفتھ بب. ستی سازگار نی کدومش با برچیمشخصھ کھ ھ
 اما ستم،ی نی آدمنطوریًمعموال من ا.  کردمیمن فقط خودم رو خال. "  زدیھ لوسعذرخواھانھ ب
 . " تو آسونھاحرف زدن ب
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 کھ پاندا تا بحال ی از تمام اطالعاتشتری بکی بعد از ظھر، ماکی یتو. "  ندارهیاشکال        " 
 . حرف زده بودی لوسیاز خودش داده بود برا

 
 یادی زیمن بھ جاھا. " دی کشتی از سر رضای آھکی مادند،ی بھ لنگرگاه رسنکھیھم        

 ی اگھی دی تو ھرجای تونم زندگینم.  شمی منظره خستھ نمنیمسافرت کردم، اما ھرگز از ا
 . " رو تصور کنمنجای از اریغ
 

 . "ی طرز فکرت رو عوض کنرسھی زمستون می وقتیمجبور        " 
 

 مشتاقم کھ شھی اما ھمگذرونم،ی میامی میمن چند ھفتھ از زمستون رو ھرسال تو        " 
 گھی قسمت دھی یتو.  سوار شدنی برفنی و ماشخی ی تویری گی برف، ماھی رویاسک. برگردم

 کھ ما ھی زماننی اگان،یشی می تونجایاما ا. رنی میکشور مردم موقع زمستون بھ خواب زمستون
 . "می کنی می بازو رونی بمیایم
 

 . "ی شن بفروشابونی وسط بیتونیتو م. " دی خندیلوس        
 

 شد، و بر خالف رهی خیاو بھ لوس. "  تونن بھ من اعتماد کنندی دونن کھ میمردم م        " 
 . تر از گردن او نرفتنییپاندا نگاھش پا

 
 ھستم رهی مرد جزنی ثروتمند ترمن: "  کند گفتی مانی را بیاو انگار کھ موضوع واضح        

 ی کنھ می می زندگرهی جزی تویھر کس.  کنمیو من اون رو صرف بدست آوردن اعتماد نم
 . " کنم تا کمکش کنمی تالشم رو متی دردسر افتاد، من نھایدونھ کھ اگھ تو

 
 "  کنن؟ی عادت تو سوء استفاده نمنیمردم از ا        " 

 
... ھی چگمی کھ منو احمق فرض کنھ، اما بھت مشھی مدای پی کسکی کباریھر چند وقت         " 
 نباشھ ی کچی بھ کمک داره ھازیً واقعا نی کسی وقتنکھی تا افتھی اتفاق بنی ای گاھدمی محیمن ترج

 کھ در یزیچ.  دادی محی توضی مودکی را درباره مازی حرفش ھمھ چنیا. " کمکش کنھ
.  سخاوت روح او بودقتی او گذاشتھ بود، درحقی بھ حساب گزاف گوئی لوسبرخورد نینخست

 . نداشتی او چھ بوده ترسنندی اجازه بده مردم ببنکھی گنده از اکی ،مادی شکیبرخالف پاتر
 

 ی آدم معمولکی مثل نکھی ای بھ جاشھ،یمانند ھم. دی تراس شنی او را روی پایپاندا صدا        
 یآسوده خاطر شدن از سالمت لوس.  وارد شود از در تراس اتاق خوابش واردشدیاز در ورود
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 او کجا رفتھ بھ تمام بعد نکھی در مورد اینگران.  کم کندتشی توانست از شدت عصبانیبھ سخت
 . گند زده بودھرشاز ظ

 
مود  اش آماده نگھداشتھ بود معطوف کرد و واننھی سی کھ رویپاندا توجھش را بھ کتاب        

 توانست ھرچھ الزم ی از گوشھ چشم میپاندا سرش را بلند نکرد، ول. کرد مشغول مطالعھ است
 .ندیدارد بب

 
 بود، دهی کھ پوشیدی لباس سفی لکھ غذا روکی. دی رسی سرخوش و شاد بنظر میلوس        

 .دی رسی مجلھ بنظر می روی مدلھاتیاو بھ جذاب.  شدی مدهید
 

 پا یپاندا پا رو.  نگفتزی چچی بود شد، اما ھدهی تختش دراز کشی متوجھ او کھ رویلوس        
 ات نھی آزی رو ممیکیخوک سرام: "  خم کرد و گفتنھی آی جلوزیانداخت و سرش را بھ سمت م

 . "تا اتاقت رو قشنگ تر کنھ
 

 . " خوامیمن خوک تو رو نم        " 
 

 . "ھی خوک عالھی نیا. ی درک کنی تونیتو نم        " 
 

 . دادی ماچھی کرم ضد آفتاب و دری بویلوس. " مال خودت        " 
 

 ری کرد، بصورت غزانی سمت تخت آوکی را از شیپاندا کتابش را کنار گذاشت و پا        
 . "ی کھ رفتھیادیمدت ز: "  گفتیجد
 

.  را گوشھ اتاق پرت کرد و ساکشدی کشازهی خمیلوس. "  برمخوامیبھ تمپل گفتم کجا م        " 
. "  دادھیپاندا او را تا حمام دنبال کرد، شانھ اش را بھ چھارچوب در تک. " رمی دوش بگھی دیبا" 

 . "دتھیعشق جد. یریگی ماھی رفتی مودکیاون گفت تو با ما
 

 مردونھ بنظر یلیچون خ. ستینھ، ن. "  را بھ شدت از کوره در بردی حرفش لوسنیا        
 . " آدم فوق العاده استھیاو . یزنی حرف رو منی در موردش ارسھیم
 

 با حرص یلوس. " آره، فقط ازش بپرس. "  خواست بشنودی کھ پاندا نمیزی ھمان چًقایدق        
و .  بزرگیلی قلب خھی مرد خوبھ با ھی کیما. ی دونی نمیچیتو ھ. " دیدستمال گردنش را کش

 مکالمھ ھیمردھا . دیپاندا خرناس کش. "  ترسھی نمیاقع مکالمھ وھیبرخالف تو، از داشتن 
 . بخوان با اون باشننکھی کردند مگر ای شروع نمی زنچی با ھرو یواقع
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ًلطفا برو تا من بتونم دوش : "  گفتیً کامال رسمی را جمع کرد، و با لحنشی لبھایلوس        

 . "رمیبگ
 

ًاما پاندا اصال حوصلھ بحث .  دانستی را منی ایلوس. ًآنھا قبال باھم دوش گرفتھ بودند        
 . "دمیفھم. "  باره را نداشتنیکردن در ا

 
 خواندش نداشت را چنگ ی برای قصدچی کھ ھی کتابد،یپاندا در را پشت سرش بھم کوب        

 .زد و اتاق را ترک کرد
 

 اش را انجام داد، اما ی اداری کار کرد، کارھاوترشی کامپی بامداد روکیپاندا تا ساعت         
 دیدی را می لوسی لعنتستی بست، لیھروقت چشمانش را م.  مشکل داشتدنی خوابیھنوز برا

 . " دوست دارمیی ھرجادنیخواب: "  کلمات پشت چشمانش حک شده بودنیکھ انگار با ا
 
 

 فصل نوزدھم        
 

 پارکت ی اش رویشگی در مکان ھمشھی مثل ھمکردی می دھن کجیپزخانھ بھ لوس آشزیم        
 شکستھ بنظر ی گراز نر سبزرنگ چاق با پاکی ھی شبزیم. ترک خورده کف قرار گرفتھ بود

 ی بار، با خودت فکر کردکیفقط . " دی کانتر کوبی روی پارچھ ارهی با دستگیلوس. دیرسیم
پاندا نگاھش را از پنجره آشپزخانھ "  ؟ی قھوه درست کنی تونی منی زممام کردن تفیبدون کث

 ی مسلح، قاتلی کرد تا دزدی می آن بررسی را از ورای پشتاطی داشت حکھییبرگرداند، جا
پاندا در جواب .  بکندی بھ انجام عملی کھ او را راضیزی ھرچابد،ی ھار بی راسوئی حتای یفرار
 " ؟ی قھوه درست کنیتونی من می بھ جای فکر کرددت بار، با خوکیفقط : " گفت

 
 د؟ی شما خفھ شی ھردوشھیم.  کنم غذا بخورمی میدارم سع: "  گفتزیتمپل از آن سمت م        

" 
 

 ای جعبھ اسنک دور و برت باشھ، ھی اگھ یریمیم... و تو. " دی بھ سمت او چرخیلوس        
 " زه؟ی وسوسھ انگیلی ملکھ خی اون ھم برانکھیا

 
 . "پاندا، از دستش خالص شو. " دیسی اش را لیتمپل قاشق ماست        

 
 . "لیبا کمال م        " 
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 ھی رمیم. "  بھ سرعت از آشپزخانھ گذشتیلوس. " رمیدارم م. بھ خودت زحمت نده        " 

 شکست ی ولاوردی آروغ از خودش در بی کرد صدایسع. "  کنمی کھ توش احساس راحتییجا
 .خورد

 
 . " شھر باز شدهی تودی مھد کودک جدھی دمیشن: " پاندا پشت سرش گفت        

 
 و بھ سمت کلبھ براه دی کوبشانی ھردوی را بھ روی در پشتیلوس. " ی بدوندمیتو با        " 

 کرده دای بود کھ از بچگانھ رفتار کردن پی برخورد احساس خوبنیتنھا نقطھ روشن در ا. افتاد
 .بود

 
او اعتماد پاندا را .  آمدی خوشش نمی دانست و لوسی از او در مورد پاندا مشتریتمپل ب        

 اسحلھ کی محافظت از او ی کھ پاندا برادانستی بود اگر می کافدیشا.  رانانشیاطم.  خواستیم
 کھ یگری ھرکس دای تمپل، ی کھ پاندا ھمان کار را برادانستی می کند، اما نھ وقتیحمل م

 . دادی کرد انجام می متی احساس مسئولشیابر
 

 عسل ی تابلوی برنکھیھم. دی سر رسی کرد کھ لوسی داشت دکھ مزرعھ را باز میبر        
 کیکارتھا .  بوددی جدیکھای کارت تبری مشغول بررسی قرار داد، لوسشیچرخ فلک را سرجا

 پر یالسی درخت گری کھ زدادندی مدرن را نشان می کندوکی شی کھنھ و در جلویریسبد حص
 . "ینیتو ھنوز بھتر. ی ھستن، بری عالنھایا. "  قرار گرفتھ بودندیالی خیشکوفھ با زنورھا

 
 دار بلوط ھی درخت ساری کوچک را زی آھنزی میبر"  ؟ی کنی فکر مینطوریتو ا        " 

 . کردی می ھا آنجا نقاشی رفت و آمد مشترانیاو در م. جابجا کرد
 

 . " کننی فروش میاونھا حساب. ًقطعا"         
 

 درمانده ی ااقھیاو ق... "  ماه مونھ و بعدشکیتا شروع شدن فصل کار فقط . دوارمیام        " 
 .بخود گرفت

 
 از کارت ی بعضھی چاپ اولنھی داد او ھزی اجازه می با خودش آرزو کرد بریلوس        

 کار بھ چشم نی کرد بھ ای وانمود می اگر لوسیاما حت.  ھا را بصورت انبوه پراخت کندکیتبر
 بود نیاما نکتھ مثبت ا.  آنقدر مغرور بود کھ قبول نکندی کند، بری نگاه می گزارھی سرماکی

 و رهی پوستان جزاهی سیسای کلشی کرده بود، کشدای پشی کارھای برادی جدی جاکی یکھ، بر
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 از محصوالت یاو بعض.  را بھ او داده بودشنھادی پنی ای محلی کادو فروشصاحب فروشگاه
 . فروش گذاشتھ بودی را در فروشگاھش برایبر
 

 "  چطور بود؟کی با ماروزی دییایسفر در: "  مقدمھ گفتی بیلی خیبر        
 

 . "بھم خوش گذشت. یعال        " 
 

 . " سقوط کرده باشھای دری تودی باکیپس ما        " 
 

 . "نھ. "  نشده استی حرف برھی وانمود کرد متوجھ کنایلوس        
 

 ی سبد خالکی و درون دی نازک نمونھ را قاپی پر از قاشق ھای اسھی کیبر. " چھ بد        " 
 باالخره موفق بھ تمام ی با پوشش شکالت کھ لوسیآنھا را کنار ظرف کارامل عسل. کرد

 . ھا بھ کمک آنھا عسل را امتحان کنندیود گذاشت تا مشترکردنش شده ب
 

 . "ادیمن ازش خوشم م. "  شروع بھ صحبت کرداطی با احتیلوس        
 

 شانھ عسل را ی حاودی در ظرف جدیبر. " ی کنارش نبودیادی کھ مدت زنھیبخاطر ا        " 
 از کتری کوچی اون رو از وقتمن. "  ھا گذاشتی امتحان مشتری و بھ عنوان نمونھ براچاندیپ

 . "شناختمی بود میتوب
 

 . " محبوب نبودهی آقاًقای دقمھایبلھ، اون بھم گفت کھ قد        " 
 

 . "ی تصورشو بکنی تونینم        " 
 

 . " کردهکاریاون بھم گفت کھ با تو چ.  تونمی میتا حدود        " 
 

 " بھت گفت؟        " 
 

 دهی ھاش رو نشون میھمون قدر کھ خوب. ھیبیاون آدم جالب و عج. "  سر تکان دادیلوس        
 ."نطورهیدر مورد اشتباھاتش ھم ھم

 
 . "ھی کھ بھت بگھ چقدر آدم مھمنھیبلھ، مطمئنم عاشق ا        " 
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 . " نھ درواقع        " 
 

 فرو ی براییوب شورھا چنی مرتب کردن شانھ عسل و قاشق ھا را تمام کرد و ھمچنیبر        
 یدوست ندارم توب. "  درست کرده بود کنارشان گذاشتیشی کھ آزمای ایلیکردن در عسل نارگ

 ."  رو با اون بگذرونھیادیزمان ز
 

 . " مواظبشھکیما        " 
 

 . "نشونھی بی عشق واقعھیآره، اونھا : "  گفتی بھ تلخیبر        
 

 " ؟ی کنی میتو حسود. "  سرش را کج کردیلوس        
 

 شده کی عسل نزدی را کھ بھ شانھ ھایبا ضربھ مگس. "  کنمی میمعلومھ کھ حسود        " 
 بھ موقع بھ ای رهی کنھ کھ دوش بگیادآوری مرتب ی بھ توبستی مجبور نکیما. " بود را پراند

 یبر. " شمی گذرونھ، و من آخرش جادوگر زورگو می فقط باھاش خوش مکیما. تختخواب بره
.  درستھکی دونم کھ قضاوتم در مورد مایم. "  بوددهی چھره اش رنجرداشت،دست از صحبت ب

.  پراندن مگس انجام دادی براجھی نتی بیدوباره حرکت... " اما.  شنی حد عوض نمنیانسانھا تا ا
 . " چراستمی مطمئن نین حتم. شھی کننده مجی داره گزیھمھ چ...  دونمینم" 
 

 . خودش نگھ داشتی آنھا را برای باره داشت ولنی نظر در انی چندیلوس        
.  شده بودنیقاب درون کندوھا از عسل سنگ.  دکھ مزرعھ را بستیچون شب شده بود بر        

 برداشت ،ی کرده بود، و فردا اول وقتزی را تمرای مایمی قدی چرخ گوشت دستیصبح زود، بر
 موضوع کھ برداشت نی کار کمرشکن خواھد بود، اما بھ اندازه انیا.  کردیامسال را شروع م

 کھ مجبور است در قتی حقنیاو ا.  کردی نمتشی است، اذندهی تابستان سال آیا عسل برنیا
 کھ ی زنده ماندن در زمستان تا زمانیً بود، اما اصال مطمئن نبود کھ برارفتھی بماند را پذرهیجز

 . کرده باشدرهی ذخی را بفروشد، پول کافدیمحصوالت جد
 

 دکھ مزرعھ اش کھ با یقلعھ کوچک جادوئ— کھ خلق کرده بود نگاه کردیبھ مجموعھ ا        
 دی عی شده بھ رنگ تخم مرغ ھای نقاشی ھای چرخ و فلک و صندلی شده از اسبھاینوار نقاش
 ی کھ خلق کرده بود خوشحالش مییایکھ چقدر دن موضوع نی ادنیاز فھم.  شده بودنیپاک تزئ

 و از تست کردن نندی ھا بنشی صندلی روانشی مشترنکھی آمد از ایخوشش م. کرد، شوکھ شد
 ی را بو مشی کردند، صابونھای را امتحان مونشی آنھا کھ لوسیاز تماشا.  او لذت ببرندیعسلھا

 تابستان کی توانست در یاگر فقط م.  بردی کردند، لذت می را برانداز مشیکرند و شمع ھا
 کند چھ خوب ی زندگی توبی برایآمد زمستان، کمبود پول و نگران  ازیدی تھدچی بدون ھیابد
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 رهی خشدی مدی کھ در پشت درختان ناپددی غروب خورشی پرتوھانی و بھ آخردی کشیآھ.  شدیم
 .شد و سپس بھ سمت خانھ رفت

 
 بود کھ از یری دلپذی قدم گذاشتن درون خانھ متوجھ شد بو کھ بعد ازیزی چنیاول        

 " ؟یتوب. " ی واقعی غذاکی آمد، مثل یآشپزخانھ م
 

 کی بود و دهی بال پوشسی مورد عالقھ اش را بھ ھمراه کاله بشرتی و تنی شلوار جیتوب        
 آورد و آن را در رونی از فر بای ظرف الزانکیاو .  بدست داشتیجفت دستکش قرمز آشپز

من شام : "  گفتیتوب.  در قسمت گرمکن گاز گذاشتدهی چروکی کبابی ھاینی زمبیکنار س
 . "درست کردم

 
 . "ی کنی آشپزی تونی دونستم می نم؟ییتنھا        " 

 
 ظرف را برداشت ی روومینی آلوملی او فویوقت. "  دادهادی بھ من ی کمھیمادر بزرگ         " 

 . " اون کار داشتی و با ما غذا بخوره ولادی خواستم بکیاز ما. " باال زدبخار از آن 
 

 آماده یچ.  انجام دادن دارهی کار برایلیاون خ. "  کرد بدون طعنھ صحبت کندی سعیبر        
 "؟یکرد

 
 امروز ی کھ لوسییبھ عالوه نونھا. ی کبابینی زمبی نودل و س،ی گاوچرونیایالزان        " 

 . "پختھ
 

 . قصد نداشت انتقاد کندی نبود، اما بری سبکیغذا        
 

 را شست، سپس شی بود دستھانکی درون سسی سرد خی مواظب نودلھاکھی درحالیبر        
 . برداشتنتیدو عدد بشقاب از کاب

 
 زی می راند تا بشقابھا را رویرا کنار"  ی پوست در جنگ فرھنگاهیسربازان س" کتاب         
 ازه،ی از گوشت چرخ کرده، پی مخلوطی گاوچرانیایالزان. " ھی عالیلیبوش خ. " بگذارد

شش ماه .  و رب گوجھ بوددی شد فھمی گوشھ آشپزخانھ می خالی کھ از قوطی چشم بلبلیایلوب
 ی نپختھ و گوشت چرخ کرده ھایازھای خورد، اما با وجود پی را نمیزی چنیچن  او ھرگزش،یپ

 شام ھی: "  گذاشت گفتنی شد و چنگالش را زمری باالخره سیوقت. سرخ نشده، با آن موافق بود
 ی آشپزی دوست داریھروقت احساس کرد.  دونستم انقدر گرسنھ بودمینم.  سرآشپز،یعال
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 ؟ی کنی نمیتو چرا آشپز. دیشا. "  شودی از کارش قدرداناشت دوست دیتوب."  مکث نکن،یکن
" 
 

 بود نی اقتی را بھ برنامھ اش اضافھ کند؟ اما حقی داشت تا آشپزی وقت خالی کی برًقایدق        
 . "ستمی بھ غذا درست کردن عالقھ مند نیلیمن خ. "  را دوست نداشتیکھ او ھرگز آشپز

 
 . "یونی قلی خاطره کھ تو انقدر ننیبھ ھم        " 

 
 کف زرد ی و پارکت ھایمی قدی بلوطی ھانتی بھ دور و اطراف آشپزخانھ با کابیبر        

 کھ شوھر متقلبش ی از خانھ لوکسشتری کلبھ کھنھ بنی کھ در ابیچقدر عج.  شدرهیرنگش خ
 . کردی می بود احساس راحتدهیخر

 
 کھ یی از پولھای پنکیارزش ...  کردی خرج می بھ راحتی کھ زمانی پولنطوریھم        

 .رده بودند را نداشتخودش با تالش سخت و ابتکارش بدست آو
 

 . " کردن رو دوست داشتیمادرت ھم آشپز: "  گفتیلوس        
 

 ًواقعا ؟. "  راه متوقف شدانھی دست از غذا خوردن برداشت و چنگالش در میتوب        
"         
 ناراحت شود کھ چرا در مورد استار با او صحبت نکرده ی باعث شد بری توباقیاشت        

 . از او خواستھ بود او لج کرده بودکیط چون مافق. است
 

 . " بھم نگفتھ بودنویمادربزرگ ھرگز ا: "  گفتیتوب        
 

نھ فقط در مورد — کشف کنھدی دستور العمل جدھی کرد ی می سعشھیاون ھم. البتھ        " 
 ی اوقات سعیبعض.  غذای مثل صابون و چاشنییزھای بلکھ ساخت چ،ی پزینیری و شیآشپز

 کرد رو ی کھ اون درست میزیً کرد منو مجبور کنھ بھش کمک کنم، اما اساسا من فقط چیم
 . " خوردمیم
 

درست مثل خوردن . "  او بودی سرش را کج کرد و درحال فکرکردن بھ حرفھایتوب        
 ." کھ من درست کردمیزیچ
 

بورھا رو دوست نداشت، اما گربھ ھا و اون زن. "  در ذھنش جستجو کردیبر. " ٌقایدق        " 
 . "سگ ھا رو دوست داشت
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 کھ من عاشقش بودم یاون مرد"  ؟ی بگیتونی در موردش می چگھید. درست مثل من        " 
 دوست داشت باور کند چون آسانتر بود کھ فکر کند ی بود کھ بریزی چنیً صرفا اای. دیرو دزد

 .ً ھرگز واقعا عاشقش نبودهدیوی دردی بپذنکھیاستار آدم بده بوده تا ا
 

 دوست ی و ورق بازیاون کارت باز. "  با دستمال مچالھ اشی شروع کرد بھ بازیبر        
 در مورد مادرش ی منفیزھای چی بھ اندازه کافی کرد، اما توبی تقلب مشھیاستار ھم. " داشت

 کھ ما یتمام کار.  بودروانای مثل جانت جکسون و نییاون عاشق خواننده ھا. "  بوددهیشن
 کدوم از ما چی بال افتضاح بود و ھسی بی بازیاون تو.  بوددنی رقصمی دادی منجامتابستونھا ا

اون از . خندوندی چون ھمھ ما رو ممی کردی قبولش مشھی باشھ ، اما ھمممونی تی تومی خواستینم
 ری درخت بزرگ پی از دست من روم،ی جوانتر بودیدرخت باال رفتن رو دوست داشت، و وقت

 . " شدی ممی قای جلوئاطیح
 

 . فشرده شدی حرف را زد کھ قلب برنی ای با چنان تعجبیتوب. " درخت من        " 
 

مادرت انسان . "  گفتی بود را بھ توبدهی کھ از ابتدا در مورد استار فھمییزھای چیبر        
 تونم ی رو منی گرفت، اما ای نمی رو جدی زندگدی اوقات اون اونقدر کھ بایبعض.  نبودیکامل

 ." گشتی برمشھیاون ھم. بگم کھ اون ھرگز قصد نداشتھ تو رو ترک کنھ
 

. ندی کھ چشمانش را پر کرده بودند نبیی اشکھای انداختھ بود تا برنیی سرش را پایتوب        
.  رستوران داگز ان مالتزمی دسر بری براایب. "  کردی فکر بھتری جلو آمد تا لمسش کند، ولیبر
 " شھ؟ی میعنی. "  باال آمدیسر توب" 
 

 کی ی توانست حرکت کند، اما برای می آنقدر خورده بود کھ بھ سختیبر" چرا کھ نھ؟         " 
 . شودی می توبی باشد کھ باعث خوشحالی کسخواستیبار ھم کھ شده، م

 
 بزرگ ی معجون بستنکی یتوب.  بھ سمت شھر راندی شدند و برنیآنھا سوار ماش        

 نی ھم کوچکتریبر.  و سس شکالتلی آجی خورده ھاز،ی شده با اسمارتنیسفارش داد، تزئ
 بعد از نشستن آنھا یاز شانس آنھا، مدت کم.  کھ داشتند را سفارش دادی ایلی وانیفی قیبستن

 . "نایسابر. ی توب،یھ. "  شدشیدای پکیک مای نکی پیزھایپشت م
 

 نا؟یسابر        
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 یبر.  نگاه کردی بھ برکیما! " کی مان،یکنار ما بش. " دی باال پرمکتی نی از رویتوب        
 بعد قھیچند دق. "  و بھ ما ملحق شوایب. البتھ. "  سر تکان دادنی خواست آدم بده باشد بنابراینم
 می شد مستقی نشست، کھ باعث می برگشت و کنار توبی شکالتی مغز گردوی بستنکی با کیما

 بھ او انداخت تا زی التماس آمی نگاھی توبی گرفت وقتیقلب بر. ردی قرار بگی بریروبرو
 . کردی اجتناب می در کل از نگاه کردن بھ برکیما. شبشان را خراب نکند

 
 احساس را دوست نی ایبر.  بزندسشی توانست لی شد، اما نمی اش داشت آب میبستن        

.  در مورد او اشتباه استیزی انگار چستی نی مودکیداشت کھ چون در گروه طرفداران مان
 توانست گذشتھ را فراموش کند؟ بھ جز ی چطور میاما بر.  او را دوست داشتی لوسیحت

 بزرگسال ی مودکی ماقی تطبی بری گذشت برای افتاد؟ ھر روز کھ میم  اتفاق داشتنی انکھیا
 . شدی شناخت سخت تر می کھ میبا آن پسر

 
 ستادندیا— کردی کودک با خود حمل مری بچھ را در کرکیکھ شوھر  - زوج جوانکی        
.  کردی با خودش حمل مژنی کپسول اکسکی آمد کھ ی صحبت کنند، سپس مرد مسنکیتا با ما

 . خوشحال بودندکی مادنیھمھ از د
 

 کی صبورانھ منتظر ماند، انگار کھ مایتوب.  خواست کھ بھ او سالم کنندیھمھ دلشان م        
 .باالخره آنھا تنھا شدند.  را از او خواستھ استنیًقبال ا

 
 

 دست در کیما. " خوامی مگھی دیکی خوبھ، فکر کنم یلی خیی گردوی بستننی ا،یتوب        " 
 " ؟یری برام بگیکی ی لطف کنشھیم. "  بھ دست او دادی پنج دالرکی کرد و بیج
 

 اولش ی بستنی بھ سختکی متوجھ شد کھ مای رفت، بری بستندی خری برای توبکھیدر حال        
 . "دنتی بھ دامیقصد داشتم فردا ب. "  نگاه کردیاو باالخره بھ بر. را لمس کرده است

 
 کردم یفکر م. " دیای بنظر ندهی رنجادی زشی رفتار کند کھ صدای کرد طوری سعیبر        

 ."ی نداری کار با منگھید
 

 . " ھستیدر مورد توب. "  ھل دادی اش را کناری بستنکیما        
 

 تا دیچند لحظھ طول کش. "  گردندی بر نمرهی بھ جزی زندگی براگھی دنری بایپسرھا        " 
 "  ھستن؟ی توبی دوستانی کھ بھترییھمون دوقلو ھا. " ارودی اسم را بخاطر بنی ایبر
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 ی موی اونھا از ھم جدا شدن، و مادرشان با آنھا در اوھانیوالد.  اونیتنھا دوستان واقع        " 
 . " کنھی موضوع بھ شدت ناراحتش منی دونھ، و ای نمیزی مورد چنی ھنوز در ایتوب. مونھ

 
 . " حل کردنش ندارمی برای ادهی اچی کھ ھگھی مشکل دھی. ھیعال: "  گفتیبر        

 
 . "ممکنھ بتونم کمک کنم. "  کردزی دھانش را با دستمال تمکیما        

 
 ی کھ بری را درست کند، موضوعزی توانست ھمھ چی مکیما.  توانستیالبتھ کھ او م        

 . کردی بھ آن فکر مدی او را از سر خودش باز کند بانکھیقبل از ا
 

 ی اون رو جدا از ھمھ نگھ مرای کھ مایمن ھرگز طور. "  دستمال را گلولھ کردکیما        
 خواست در موردش ی خودش رو داشت و نمبی اما اون روش عجدم،ی پسندیداشت رو نم
 داد اونھا رو بھ ی بھش اجازه نمرای مدرسھ بود، اما مای توگھی دی با بچھ ھایتوب. صحبت کنھ

 یکی کھ دقلوھا با اون دوست بودن بخاطر نزدیلیتنھا دل. نھا برها بھ خونھ اویکلبھ دعوت کنھ 
 . " فاصلھ کنترل کنھنی ای تونست اون رو توی مرایما.  بھ اونھا بودشونیمحصل زندگ

 
 حتی نصکی بود کھ از مابی عجی بریبرا"  تونم بکنم؟ ی مکاری مورد چنیمن در ا        " 

 . باشدیبی عجزیچ کی مای برادی رسیبخواھد، اما بنظر نم
 

 ھست تا ی توبی برای خوبی فوتبال ھستم، اونجا جامی تھی یمن مرب: "  گفتکیما        
 پرورش دھنده کی بھ نی قبل از ایبر. "  بشھمی عضو تیاجازه بده توب.  کنھدای پدیدوستان جد

 لھیخ"  بودن را بھ سوابقش اضافھ نکند؟ ستی فوتبالکیچرا مادر .  شده بودلیزنبور عسل تبد
 . "خوب

 
 

 یمطمئنم سواالت. "  شگفت زده شده استی برعی از قبول کردن سرکی مادی رسیبنظر م        
 "—گھی دیکی. ستمی نیمن تنھا مرب. یدار

 
 . " دارمنانیمن بھت اطم.  خوبھزیھمھ چ        " 

 
 " ؟ی دارنانیاطم        " 

 
 ی دوست خوبی توبیتو برا. "  ناخن شکستھ اش استیانمود کرد درحال بررس ویبر        

 ." یبود
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.  انداختی صندلی رویی گردوی بستنکی با ی خودش را کنار مایتوب. " نی ھم از انیا        " 

 را برداشت تا شروع یکی دستمالش پنھان کرد و قاشق پالستری را زی بستننی اولیواشکی کیما
 .ی بستننیکند بھ خوردن دوم

 
 . از او سوال کرد، و زود آنھا غرق گفتگو شدندریگی در مورد قالب ماھیتوب        

 
 تراس پشت خانھ ی خواب باشد، او ھمچنان روستی بای می کھ بریمدتھا بعد از ساعت        

 بود فکر دهی کھ ھنوز از راه نرسیمستان و زکی زل زده بود، و بھ مایکی و بھ درون تارستادهیا
 . کردیم
 

 سمسی کرناتی رفتند، و تزئی بھتر از آنچھ کھ انتظار داشت بھ فروش مشیعسلھا        
 . مورد استقبال قرار گرفتھ بودندیزی بطور شگفت انگیزنبور

 
 لی محصوالت او را در فروشگاه وسای گونھ درصدچی ھافتی ساندر بدون دریروحان        
 دارد و آن را ی سودش عسل بر میاو گفتھ بود کھ بھ جا.  فروش گذاشتھ بودی اش برایکادو ا

 . فرستدی منی نششی کشیبھ حوزه ھا
 

 شھی شنھینھ فقط ھز.  کرد، اما خرج ھم داشتی مرهی تواست را ذخی کھ می ھر پنیبر        
 ی ھای گوی سفارش بزرگ از نوعکیا کلنجار رفتن با خودش، بلکھ بعد از روزھ.  عسلیھا
 — کندی را نقاشرهی منظره جزشانی ثبت کرد کھ قصد داشت رومتی گران قاری بسی اشھیش

 کھ ی ماھکیاما با .  پرداختھ بود بفروشدشانشانی کھ برایمتی قرابرسھ ب— کرطانیوگوش ش
 سکی ردی خرنی شودند، ادی ھا آنجا را ترک کنند و ناپدی مانده بود تا مشتری تابستانالتیاز تعط

 . داشتیادیز
 

 ی را آنجا براشی لباسھاشتری بکھی ای از دست دوم فروشی کمی نقدیافتیاو ھنوز در        
 مبلغ بھ ھمراه فروش محصوالت دکھ مزرعھ تا نی ا،یبا خوش شانس. فروش گذاشتھ بود داشت

 آورد، ممکن بود ی کار دست بدست می با نقاشینی تزئلیا کھ از وسی ماه و سود خوبانیپا
 کرد کھ ی آنقدر رشد نمیالبتھ اگر توب. دیای ھا بر بنھیزمستان از پس ھز بتواند در طول

 داد، و سقف سوراخ دار خانھ دچار ی بھ کارش ادامھ میمی تنگ شود، و اجاق قدشیلباسھا
 .... نداشت، وری بھ تعمازی ننشی شد، و ماشیمشکل نم

 
 . کنندھی را دارند تا بھم تکگریکدی فقط نجای است، و مردم ایزمستان طوالن        
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 کی ھر روز نزدزیی راحت تر بود تا االن، کھ پاکی مای گرفتن حرفھاھیدر ماه جون ناد        
 . داشتازی نکیاو بھ ما.  جا نداشت تا برودچی افتاد، ھی میندیاگر اتفاق ناخوشا.  شدیتر م

 
 کھ از ستی کارکی گرفتن مادهی شد کھ نادی متوجھ مشتری کرد، بی فکر مشتریھرچھ ب        

 .دی آیعھده اش بر نم
 

. ستی از او متنفر نگریمجبور بود او را قانع کند کھ د.  را عوض کندرشیمجبور بود مس        
 . کار خودش را بکشدنی اگر با ایحت
 

 " ؟ی کنی مکاری چرونی بنیا. " دی در بگوش رسی تورانی از می خواب آلود توبیصدا        
 

 . " تونم بخوابمینم—من        " 
 

 " ؟یدیخواب بد د        " 
 

 " ؟یداری تو چرا ب؟یتو چ. نھ        " 
 

شانھ . دنی آمد تا کنار او بنشرونی و بدی کشی اازهی خمیتوب. "  شدمداریفقط ب.  دونمینم        " 
 انداخت کھ با ی تابستانی شبھاادی او را بھ نیری پسر خوابالود شنیا.  شددهی او کشی بھ بازویتوب

 .د کردنی مفی از ارواح تعریی و داستان ھادندی خزی مگریکدیبرادرانش درون اتاق 
 

 . " امشبیممنون بخاطر بستن: "  گفتگری دی اازهی خمی از ورایتوب        
 

 . " کنمیخواھش م. "  را صاف کردشی گلوی گرفتگیبر        
 

 . " ترسن، اما من نھی میکی از بچھ ھا از تاریادیتعداد ز. "  اعالم کردیتوب        
 

 . داشت کھ از آنھا بترسدی موضوع واقعیاو کل. دی ترسی ھم نمیبر        
 

 شبھا نی از ھمیکی رو کی مامیتونیم. "  کندی را بررسشی زانوی خم شد تا زخم رویتوب        
 نی بھتری شروع کرد بھ جبھھ گرفتن، سپس متوجھ شد کھ توبیبر"  م؟ی شام دعوت کنیبرا

 مجبور بود کھ بھ او بفھماند ،یاز ھر راھ.  را بھ او دادهکی شروع روابطش با مایبھانھ برا
 . پشت سر گذاشتھ استاگذشتھ ر
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 حرف را زد خودش ھم شگفت زده نی کامل ای با خونسردیوقت. " می تونیالبتھ کھ م        " 
 کی کھ از مای در مقابل سودطی شرانی در اشی قانونھای روی پافشاردیرسیشد، اما بنظر م

 ما ی کنم وقتشھ ھردویفکر م. "  بلند شدشی از جایبر.  استی روادهی زی شد اندکی مبشینس
 . "می بخوابیکم
 

 اد؟ی خوشش می گاوچرونیای اون از الزانی کنیفکر م. موافقممنم . "  ھم برخاستیتوب        
" 
 

 ."ًقطعا        " 
 

: "  مثل ھرشب گفتی رفت، بری بھ سمت اتاقش می کھ توبینیوارد خانھ شدند، و درح        
 . "ی توبر،یشب بخ

 
 . "ی برر،یشب بخ. "  بار او جوابش را دادنیا        

 
 نمناک با ی و روزھاشتری بی آفتابی شد، با خودش روزھای سپریماه آگوست بھ خوب        

 ی مالقات میقی را درخانھ قاگریکدی شبھا شتری و پاندا بیلوس.  گاه آوردی گاه و بیطوفانھا
 . روابطشان شده بودی شوخ طبعنیگزی جاشی رو بھ افزای دلخورکیکردند، اما 

 
 . کردندیمو در طول روز پرخاشگرانھ با ھم برخورد         

 
:  کرد گفتی تف می ظرف شوئنکی جرعھ از قھوه اش را درون سنی اولکھیپاندا درحال        

 " ؟ی قھوه استفاده کردنی درست کردن ای براروزی دیتو از تفالھ ھا" 
 

قھوه درست نکنم ھم زر . ی زنیاگھ من قھوه درست کنم تو زر م: " ً متقابال گفتیلوس        
 . "ی زنیم
 
 از ی بلند حاکیسپس با آھ. " یستیچون تو حاضر بھ دنبال کردن دستورھا ن: " تمپل گفت        

.  آمدنیی نازکش را خورده بود پابی از برش سیمی کھ نیی بلند آشپزخانھ جای صندلیدرد از رو
 بلند محمک پشت سرش بستھ بود، کھ باعث ی ای و بصورت دم اسبدهی را صاف کششیاو موھا

 شتری بیکم. دیای بچشم بشتری استخوان گونھ اش بیزی شود و تی و بادامدهی کشچشمانش  شدیم
 ی شده بود، و پاھادی چانھ اش ناپدریقب قب کوشتالود ز.  مانده بودرهیاز شش ھفتھ در جز

 تی کم ظرف،ی خوشحال شدن، عصبیاما بجا.  سختش داشتناتی و محکمش نشان از تمردهیکش
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 . تر شده بودنیو غمگ
 
 

 " تو بود؟یمنظورش دستورھا: "  بھ پاندا گفتیلوس        
 

 . "دهی جواب میدی کھ خودت انجام می بھتر از کاریلیکھ خ: " پاندا در جواب گفت        
 

 . "ھینطوریبنظر تو ا        " 
 

 ."دی نکنیاعصاب منو خط خط! بچھ ھا. "  زدادیتمپل فر        
 

 . "اجازه بده: "  گفتدهیپاندا کش        
 

از .  برودرونی بقی او جمع کرد و آشپزخانھ را ترک کرد تا با قای را براشی لبھایلوس        
 ،یبدون شاد.  بازگرددانشانی می خواست حس شوخ طبعیدلش م.  بوددهی رنجنشانیکشمکش ب

  کارھا چھ بود؟نی ادهیفا
 

 کرد تا تمام تمرکزش را یشد چون مجبورش م متالطم بود خوشحال ی آب حسابنکھیاز ا        
 . پارو زدن بگذاردیرو
 

*****         
 

 دی پوشی منی تمری کھ تمام روز برایی از لباسھازی نمونھ تمکیشب ھنگام تمپل در         
 ی اش، بازوھایتاپ دو بنده مشک.  شده بودیًبدنش کامال عضالن.  شدشیدای خوردن شام پیبرا

 حفاظ گذاشتھ بود و شلوارک مسابقھ اش آنقدر فاق کوتاه بود تا شکم عضلھ ی اش را بیعضالن
 . بگذاردشیتکھ اش را بھ نما  و ششیا

 
 از حد شیھردو ب— داده بودندلی را تشککسانی مجموعھ کیاو و پاندا در کنار ھم         

 . قرار و ترشرو شده بودندی کرده، بنیتمر
 

.  لب غرغر کردری رشد زی در ھورمونھای خودخواھیا در مورد ژن ھیزی چیلوس        
 ھدف در ی شکست خورده بکی شد و او را بھ عنوان نمونھ کامل رهی خیتمپل بھ کمر لوس

 تا ساکت شوند و او دی کشی آنھا خرناسیپاندا بھ سمت ھر دو.  در نظر گرفتیانسالیدوران م
 . را در صلح بخوردبشبتواند شام مزخرف امش
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 ونی را مدنی نداشت و ایخی پختھ جاتی در مورد سبزیتی شکاچی ھیرخالف پاندا، لوسب        

 . کھ در شھر خورده، بودیکری غول پی سرخ کرده محبوبش و کلوچھ شکری ھاینی زمبیس
 

 تی و مصونی دوران کودکیھایماری بنی در مورد ارتباط بیتمپل شروع کرد بھ سخنران        
 یلوس.  تابحال آبلھ مرغان گرفتھ استای کھ آدی از پاندا پرسی و وقت،یدر دوران بزرگسال

پاندا در مورد . ی وارد شدشی شخصمیبھ حر. " ردی مداخلھ را بگی خودش براینتوانست جلو
 . " کنھینم گذشتش صحبت

 
  کاری تھ و تونکھی تا ایشی نمیتو راض.  کنھی متی تو رو اذنیو ا: " پاندا در پاسخ گفت        

 .او دوستش بود.  او ھمھ نبودیاما پاندا برا. " یاریھمھ رو در ب
 

 فضول انگار ی کھ مثل آدمھای رسی بنظر میتو جور. یحق با اونھ، لوس: " تمپل گفت        
 . "ی فرو کنگھی سر مردم دی دماغت رو توی خوایم
 

 ی نفر در مورد تو فضولھیالزم . "  زدخونکی سشیپاندا با نوک چنگالش بھ کارفرما        
 . "شھی اخالقت افتضاح تر م،ی مونی منجای اشتریھرچقدر ب. کنھ

 
 . " افتضاح بودمشھیمن ھم.  دروغھھی نیا: " تمپل جواب داد        

 
  "---  و،ی گرم وزن کم کردلویتو نھ ک. نھ انقدر افتضاح: "  گفتیلوس        

 
 دهی عقچیھ.  از شما دوتا ندارمی حس تشکرچیو ھ. می و نلویده ک: " تمپل بھ سرعت گفت        

 تونھ ی ھم می شما دوتا برای کھ چقدر گوش دادن بھ دندون قروچھ ھانی مورد ندارنی در ایا
 " افسرده کننده باشھ؟

 
 واحد ھی بھ ازیتو ن.  بھ مشکل تو ندارهی کارچی ما ھیدندون قروچھ ھا: "  گفتیلوس        

 . "ی در مورد وسواس بدن دفرمھ داریدرس
 

 . "، چھ قلمھ سلمبھ...اھھھھھ: " تمپل تمسخر کنان گفت        
 

 ذھن ی بھ جز توی رسی بنظر میتو در نگاه ھمھ عال. "  ھل دادی بشقابش را کناریلوس        
 . "خودت
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 ی ھر طوری تونیتو م" .  اعتنا بھ بدن خودش کردی بیتمپل اشاره ا. "  توئھدهی عقنیا        " 
 ! " اما من ھنوز چاقم،ی ببافسمونی آسمون ریکھ دوست دار

 
 نطرفی سرت ای توی رو داری چھ عدد مضحک؟یستی چاق نگھی دیک. "  داد زدیلوس        

 "  تا باالخره بھ تو احساس خوب بودن بده؟ی بریاون طرف م
 

 یکنم کھ خانم فضول داره در مورد وزن برا تونم باور ینم. " دیسیتمپل انگشتانش را ل        
 ." کنھی میمن سخنران

 
. "  گرفتدهی پاندا را نادیلوس." ستیاون فضول ن. "  حرفش را دوست نداشتنیپاندا ا        

 . "ستی از بدنت شل نمتری سانتکی یحت.  تمپلباست،یبدن تو ز
 

 . " تویبر خالف ران ھا: "  درجواب گفتھی و کناشیتمپل بدون ن        
 

 نکھی من بھ محض ایران ھا. "  نگاه کردیزاری بھ بشقاب دست نخورده اش با بیلوس        
 . " شنی غذا بخورم درست می آدم عادھیبتونم مثل 

 
 وزن لوی نھ کتونھیچطور م.  مونھی میی مثل آدم فضایلوس. " تمپل رو کرد بھ سمت پاندا        

 "  نشھ؟ونھی موضوع دنیضافھ کنھ و از اا
 

 سرخ ینی زمبیاما س. " لوی چھار کمومیماکس.  اضافھ نکردملویمن نھ ک: "  گفتیلوس        
 بود کھ بخاطر ی او احساس گناھیدشمن واقع.  او نبودندی دشمن واقعیشده و کلوچھ شکر

 رهیکھ ھر وقت بھ ترک جز ی گرفتھ بود و وحشتدهی کھ نادی ننوشتھ، خانواده ایصفحھ ھا
 . گرفت، بودندی او را فرا مد کری فکر میتیچر

 
 تا بھ خودم رونی خوام برم بی مد،ی شما منو ببخشیاگھ ھردو. "  بلند شدزیپاندا از پشت م        

 . " کنمکیشل
 

 یلی بعدش خمی شی مجبور نمنیبنابرا.  آب انجام بدهکی کارو نزدنیا: "  گفتیلوس        
 . "می انجام بدیزکاریتم
 

 رهی خرونیتمپل از پنجره بھ ب. او و تمپل شام ناراحت کننده شان را در سکوت تمام کردند        
 . زدی آشپزخانھ ضربھ می سبز لجنزی بھ میبود، و لوس
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 کرد بود و در نی تراس را وجوی رواھانی ھرز گی علفھایبعد از ظھر روز بعد، لوس        

 ی معکوسش کار کند، صدای آرزوھاستی لیکافھ شھر بود تا آنجا بتواند روفکر رفتن بھ 
 اداره ی از آن ون ھایکی ھی شبشیصدا.  بھ خانھ شدی کھ وارد راه منتھدی را شنینیموتور ماش
 . چھ خبر استندی خانھ رفت تا ببگری اش را کنار گذاشت و بھ سمت دولھح. پست نبود

 
 ی نقره ای سوبارونی چھارشانھ از ماشیکلی کوتاه قرمز درخشان و ھی با موھایزن        
 با ی بھ شخصشتری سھ ربع کھ بی رنگ، شلواردی تاپ گل و گشاد سفکیاو .  شدادهیرنگ پ

 کھ ی از بند چرمروزهی فیمقدار قابل توجھ.  بوددهی پوشی بندی آمد و صندل ھای بلند میپاھا
 بھ یلوس.  زدی انگشتانش برق می روی نقره ای حلقھ ھا بود، وزانی بود آوتھدور گردنش بس

 . کندی تکان داد و منتظر شد تا زن خودش را معرفی سریعنوان خوشامد گوئ
 

 . گذاشترونی محافظ قدم بی خانھ باز شد و آقای در جلوفتدی اتفاق بنی انکھیقبل از ا        
 

 " د؟ی شکیپاتر. " دی بھ سمت او چرخیزن از لوس        
 

 تونم کمکتون یم: "  جواب زن را بدھد گفتنکھی و بدون استادی پلھ انی باالتریپاندا رو        
 " کنم؟

 
 . " گردمی دوست مکیمن بھ دنبال . "  آمدنشی ماشیزن تا جلو        

 
 پس خونھ رو ،یستی از ما نیکیاگر دنبال . "  تکان دادیپاندا سرش را بھ سمت لوس        
 . "یاومداشتباه 

 
 . " کھ ھستدونمیم. نجاستیاون ا        " 

 
 یچھ م.  داشتی کرد کھ تمپل دشمنانیادآوری ی مالقات کننده شان بھ لوسیکلیساختار ھ        

 ؟ی چربرهی از شرکت کنندگان جزیکی ای بود؟ یمی قدی ناراضانی از مشتریکی زن نیشد اگر ا
 

 . قرار دادی مالقات کننده و در ورودنیپاندا محکم خودش را ب        
 

 . " رمی نمنجایمن از ا.  کنمداشی تا پدی من ھفتھ ھا طول کشیبرا: " زن لجوجانھ گفت        
 

 . "ھی ملک خصوصھی نجایا. "  آمدنیی از پلھ ھا پایپاندا بھ آھستگ        
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زن بھ .  اش کاستھ شودی را باال نبرده بود، اما باعث نشده بود از شدت ترسانندگشیصدا        

 . "نمشی ببدیمن با. "  بوددی باشد نا امدهی ترسنکھی از اشتری کرد، بینی عقب نشنیسمت ماش
 

 . "ی االن برنیالزمھ کھ ھم        " 
 

 . "نجاستیکس ا منیبھش بگ.  کنمیخواھش م. نجامی من انیفقط بھش بگ        " 
 

  مکس بود؟نیمکس؟ ا. متعجب شدیلوس        
 

 اش را بھ ی او نقاب حرفھ اایآ.  شده باشدری پاندا از شناختن او غافلگدی رسیاما بنظر نم        
 زن کی است نی کھ تمپل بخاطرش غمگی دانست شخصی از ھمان ابتدا مایچھره زده بود 

 است؟
 

 از دستش در یاتی جزئنی گذاشت چنی مثل پاندا نمیشخص کامل.  دانستیالبتھ کھ م        
 .برود

 
 نیا! تمپل، منم مکس! تمپل. "  زدادیزن صورتش را بھ سمت ساختمان برگرداند و فر        

 ! " و باھام حرف بزنرونی بایب. کارو نکن
 

لب خودش احساسش  در قی او آنقدر جگرسوز بود کھ لوسیدرد و رنج نھفتھ در صدا        
 .کرد

 
 نھ دی بگوش رسییاما نھ صدا. دی آی مرونی و بدی را خواھد شنشیًمطمئنا تمپل صدا        
 . شد و در ھمچنان بستھ مانددهی دیحرکت

 
 . وارد شدی خانھ رفت و از در پشتگریبھ سمت د. ستدی نتوانست آنجا بایلوس        

 
 توانست ی کھ میی کرد، جادای کنار پنجره پستادهیخوابش اتمپل را در طبقھ باال و اتاق         
 تمپل یصدا"  نجا؟ی اادیچرا اون مجبور بوده ب. "  خانھ را تماشا کندی شدن جلودهیبدون د
 تا ی کھ لوسییزھایتمام چ. " من ازش متنفرم. "  حال شکست خورده بودنی و درعنیخشمگ
 . "یتو دوستش دار. یستینھ، ن. "  روشن شده بودشی دانست حاال برایمبحال ن
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 پسشی کلانی مو از می تکھ اد،ی زده بدنش چرخرونی کھ تمپل با تمام عضالت بینیدرح        
 " ؟ی دونی میتو چ. "  آمدرونیب
 

 . " موضوع تمام طول تابستون تو رو از درون تکھ تکھ کردهنی دونم کھ ایم        " 
 

 . " دارهازی زمان نیفقط کم. شھیدرست م        " 
 

 " ن؟یچرا شما با ھم قھر کرد        " 
 

 بدونن کھ ای دنخوامی من می کنیفکر م. ساده نباش. "  تمپل گشاد شدندینی بیسوراخ ھا        
 "  دوستم بھم زدم؟نیمن با بھتر—من
 

 نیشک دارم کھ ا. ی شی کھ از عرف اجتماع خارج میستی نی آدم مشھورنیتو اول        " 
 . "موضوع حرفھ ات رو خراب کنھ

 
 . " کنھیمنو خراب م        " 

 
 . " تونم درک کنمی من نم؟یچطور        " 

 
 . " خوام باشمی کھ مستی نیزی چنیا        " 

 
 .دیچیتمپل بھ خودش پ        

 
. ی خوش اومدکمی و ستی تمپل، بھ قرن با،یخدا: "  دستانش را بلند کرد و گفتیلوس        

 . " کننی می کنن، آشتیمردم قھر م
 

ً واقعا ی لحظھ لوسکی یبرا. " ی مرد دوست شدھیتو با . ی حرفو بزننیبرات راحتھ ا        " 
 . منظورش تد بوده باشددی کند، اما بعد فکر کرد کھ بایفکر کرد کھ او در مورد پاندا صحبت م

 
 از دوست ھا ممکنھ با ھم یلیخ. می کنی رو انتخاب نممیدار کھ دوستش ی کسشھیما ھم        " 
 . "قھر کنن

 
 از زنھا یلیمن خ. "  جمع شده برق زدندی تمپل جمع شدند و چشمانش از اشکھایلبھا        

 . "من تمپل رنشاو ھستم. ستمین
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 "  کنھ؟ی جدا می موضوع تو رو از جمع مردم عادنیو ا        " 

 
 . " ساختھ نشدمینطوریمن ا.  جنگمی درجھ دوم نمزی چھی یمن برا        " 

 
 "  مکس درجھ دومھ؟ی کنیًتو واقعا فکر م        " 

 
 . " کھ تا بحال شناختمی شخصنی بھترزه،یمکس شگفت انگ: "  محکم گفتیتمپل با لحن        

 
 " ؟یپس چ        " 

 
. "  بحث در برودنی اری قصد نداشت بگذارد از زیتمپل لجوجانھ ساکت ماند، اما لوس        

 . " حرف رو بھ خودش بزننیبرو و ا
 

 بی عھیدوست داشتن اون .  دهی نمریی رو تغقتی حقیاسی سیدرست. ستمیمجبور ن        " 
 . " نقصھی.  شھیمحسوب م

 
 . "ی عالقھ داشتھ باشگھی زن دھی کھ بھ ی ھستی و نقص تر از اونبی عیتو ب. گرفتم        " 

 
.  پر از افسوس بودیوجود لوس. "  کنمی باره باھات بحث نمنی در انی از اشتریب        " 
 ممکن ری را بھ او غی شدن ھر کسکی خودش در نظر گرفتھ بود نزدی کھ تمپل برایاستاندارد
 . شدیمھم نبود کھ چقدر بدبخت م. کرده بود

 
تمپل چشمانش را بست و از پشت بھ . دی شن بگوش رسیو ھا رکی حرکت الستیصدا        

 تی زندگی کھ توی شخصنیبھتر. گمی مکیبھت تبر. "  پنجره را بستیلوس.  دادھیپرده تک
 . " االن رفتنی ھمیشناختیم

 آمد تا با او صحبت کند خودش نیی پای لوسی شده بود و وقترهی خیپاندا بھ درخت خشک        
 در مورد دی کھ من بای کنی تو فکر مزنمیحدس م: " پاندا گفت.  جنگ آماده کرده بودیرا برا

 "  گفتم؟یمکس بھت م
 

 یم.  کنمی رو ھم درک می محرمانھ بودن اطالعات مشترنطوریبلھ، اما من ھم        " 
 "—دونم
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رفت و بھ پاندا نگاھش را از درخت گ. دی از درون خانھ بگوش رسی شکستن بلندیصدا        
 ی صداد،ی ھال رسی بھ جلوی لوسنکھیھم. دی ھم بھ دنبال او دویلوس.  برداشتزیسمت خانھ خ

 پاندا را بھ یلوس.  سقوط کردنی زمی رویزی سپس چد،ی سرش شنی را از باالییضربھ ھا
 . دنبال کردا پلھ ھیسمت باال

 
 شده بی بود، زندان تخرستادهی اختھی بھم ریی و موھای وحشیتمپل وسط باشگاه با چشمان        

 سوراخ کی پراکنده، ی قفسھ وزنھ واژگون شده، تشک ھاکی. اش دور تا دورش را گرفتھ بود
 خواست آن را بھ سمت پنجره پرتاب ی و مدی را قاپیلوئی وزنھ چھار ککیتمپل . واری دیرو

 . او را گرفتانداکند کھ پ
 

.  جنگی خدانایھرکولس در مقابل ز.  در گرفتھ باشدیونانی ی دو خدانی بیانگار کھ جنگ        
 تا تمپل را دی طول نکششی برایادی تر بود و مدت زرومندی بود، پاندا نیاما ھرچقدر ھم تمپل قو

 .در بغلش قفل کند
 

 پاندا باالخره او را رھا کرد، تمپل یوقت.  از وجود تمپل رخت بربستیتمام جنگ طلب        
 کھ بھ فکرش ی کمک خواست و او تنھا کاریپاندا در سکوت از لوس.  پاھاش سقوط کردیرو

 . را انجام داددی رسیم
 

.  پنھان بود تا پاندا بتواند برشان دارداھانی پشت قفسھ گیی پختھ بود جای کھ لوسیینان ھا        
 . پختھ بودی بعد از ظھر در کلبھ برنی آنھا را ھمیلوس

 
 و از دی بریش بھ آشپزخانھ برد و بعد از باز کردن بستھ نان تکھ ا نانھا را با خودیلوس        

 .دی مالشی کھ در گنجھ پنھان کرده بود رویعسل
 

 یلوس.  بود گذاشتھ بودشی زانولی کھ حای دستی داده ، سرش را روھی تکواریتمپل بھ د        
چشمان اشک آلود و قرمز تمپل تنھا . "  بخورنویا. " کنارش زانو زد و نان را بھ او تعارف کرد

 ؟ی کار منو خراب کنیخوایًچرا عمدا م: "  گرفتھ گفتییبا صدا.  کردندی را منعکس مانتیخ
" 
 

 . "ھی زندگنیا—نیا. ستی نی خراب کارنیا. "  کنددای کرد کلمات را پی سعیلوس        
 

 کوچک مزه یآن را با چند گاز بزرگ نخورد بلکھ ذره ذره با گازھا. تمپل آن را خورد        
 چھار زانو کنار ی کرد، لوسی داده تماشا مھی کھ پاندا بھ چھارچوب در تکینیدرح. مزه اش کرد

 . نگفتزی چچیدر آخر ھ.  گفتن فکر کندی برای کرد بھ حرفیتمپل نشست و سع
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 "  بخورم؟گھی تکھ دھی شھیم. خوشمزه بود: "  گفتیفی ضعیصداتمپل با         

 
 . " پزمی امشب شام مینھ، اما برا. "  فکر کردی لحظاتیلوس        

 
.  انجامش بدمنی از اشتری تونم بینم. "  از شکست فرو افتادی حاکی تمپل با حالتیشانھ ھا        

" 
 

 . " دونمیم        " 
 

 کھ ییزھایھمھ چ. شھی داره خراب مزیھمھ چ. " تمپل صورتش را با دستانش پوشاند        
 . "براشون تالش کردم

 
. یتو بدنت رو درست کرد. ی خودت بخوانکھی افتھ مگر ای نمی اتفاقچیھ: "  گفتیلوس        

 . "ی کھ افکارت رو درست کننھی ای بکندی کھ بایتمام کار
 

قفل در گنجھ .  گردمی برمگھی ساعت دھیتا . "  را بلند و بھ پاندا نگاه کرد سرشیلوس        
 . " ھا رو باز بذاریخوراک
 ستمیفصل ب        

 
 

 کوچک یخوار و بار و ذغالھا. ً از شھر بازگشت، خانھ کامال ساکت بودی لوسیوقت        
 شدند، ی کھ ذغالھا داغ مینیدر ح.  آوردرونی بنی بود را از ماشدهی کھ خریلیمخصوص گر

 یگری کھ ھرکدام با دی لنگھ بھ لنگھ ای آن ظرفھای پھن کرد، رویزی رومکی نکی پزی میرو
 . خوردن بالل گذاشتیفرق داشتند برا

 
 ی نوشابھ دعوت کرد و سپس چند ماھوانی لکی بھ آشپزخانھ برگشت خودش را بھ یوقت        

 رونی بود را از بستھ اش بدهیه غزل آال کھ از لنگرگاه خر شدزی شده اما خوشبختانھ تمدیتازه ص
 کرده بود و شانیدای کھ پشت خانھ پی وحشازچھی پی اسفناج، کمی برگھایدرون شکم ماھ. آورد
 ی ھمھ را درون بشقابتون،ی روغن زی با اندکیبعد از آغشتھ کردن ماھ.  چپاندموی لی ھاھورق

 . شدن قرار دادلیآماده گر
 

 ی نمنی از اشتری بگری دانست کھ تمپل دی دھد، اما می انجام میطمئن نبود کھ کار درستم        
 نی کھ در اییوسواس و عذاب وجدان از اضافھ شدن تمام وزنھا— ادامھ دھدھی رونیتواند بھ ا
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 خودش ساختھ بود او را ی کھ برای ای چربرهیمدت از دست داده بود بھ محض ترک کردن جز
 . دادیرنج م

 
 ی شد، ساالدش با دانھ ھاشیدای بود پاندا پعی سری مشغول آماده کردن ساالدی لوسیوقت        

: دیپاندا پرس.  شدی ملی فتا تکمری خرد شده و ممنوع پنی و تکھ ھادهی رسی گالبیکاج، برش ھا
 " ھ؟ی خوبدهی کار انی کھ ای کنیًتو واقعا فکر م" 
 

 " ؟ی داری بھتردهیتو ا        " 
 

 مخلوط ی اوهی را با سس متونی روغن زی اندکی تماشا کرد کھ لوسیپاندا با اوقات تلخ        
 "  شغل رو قبول کردم؟نیًچرا من اصال ا. "  کندیم
 

. "  شکم پر را بھ دست او دادی پر از قزل آالینی سیلوس. " ی بودونیچون بھش مد        " 
 . " نپزشونیلیخ. رونھی بلیگر
 

 ی بنظر میمن مثل کس. "  زده بودرتیً شد، حالت صورتش کامال حرهیپاندا بھ قزل آال خ        
 "  کنھ؟لی رو گریزی دونھ چطور چیرسم کھ م

 
. یایتو از پسش برم.  کھ آماده برگردوندن بشنی نزن تا زمانخونکی ھا سیفقط بھ ماھ        " 

 ی آبیلوس.  رفترونی کرد بی لب غرغر مری زکھیپاندا درحال."  کنھیژن مردانھ بھت کمک م
 فکر کردن بھ خراب یبھ جا.  کردی را بررسدیای پختن بالل ھا گذاشتھ بود جوش بیکھ برا

 منحرف تی بھ جز محرومیگری دزی احساساتش را بھ سمت چخواستی تمپل، ممیرژ  دریکار
 .کند

 
 ملکھ ی قرمز کھ او را بھ جای چشمانختھی بھم ریی سرگردان با موھایتمپل با حالت        

 را وانی نصف لیلوس.  زنان ظرف شور کرده بود وارد آشپزخانھ شدھی شبشتری بیطانیش
 کی اش نزدینیتمپل آن را بھ ب.  بھ دستش دادی صحبتچی پر از نوشابھ کرد و بدون ھشیبرا

 .چشمانش را بست و لذت برد. دیکوچک نوش یکرد، سپس جرعھ ا
 

 یلوس. "  الزم دارمزی می روی گل برای و من مقدارم،ی خوری غذا مرونیما امشب ب        " 
.  دوران مدرسھ بود را بھ او دادی کار ھنرھی شبشتری رنگ کھ بی آبی گلدان موج دار سفالکی

 . " کندای پیزی چھیدور و بر خانھ بگرد و " 
 

 . رمغ تر از آن بود کھ اعتراض کندیتمپل ب        
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 سوسن ی رنگ، و تعداددی عروس سفی گلھاد،ی سفھی سبز با حاشییتالش او شامل برگھا        

 ی تمپل را راضی حس کمال گرائیی نھاجھی بود کھ نتینی بشیقابل پ.  بودنداهی چشم سیھا
 ی گلھا برانی مناسب تر از ایدمانی توانست چی نمی از آنھا متنفر شد، اما لوسنینکرد، بنابرا

 . کنددای آن پی لنگھ بھ لنگھ رویخروس نشان و ظرف ھا یزیروم
 

پاندا .  گرفت بودی درخت بلوط جاری چرخانده و زاچھی بھ سمت منظره درکی نکی پزیم        
 . و تمپل بھ آنجا آورده بودی نشستن لوسی را برای سرتاسرمکتین
 

بھ .  خودش گذاشت اما دو تا بھ پاندا دادی برایکی بالل درون بشقاب تمپل و کی یلوس        
 کھ موی لی مثلثیبھ برش ھا." دی امتحان کننویبھ جاش ا. فراموش کردم کره بخرم: " دروغ گفت

 . گذاشتھ بود اشاره کردی بچھ گانھ ایکیدرون بشقاب پالست
 

 ایدر ترش و نمک موی ذرت با طعم تند لنیری بود، طعم شدواری امیھمانطور کھ لوس        
 کند اما ھی قصد داشت تا روح تمپل را تغذیلوس. مخلوط شد و فقدان وجود کره را از خاطر برد

 . را خراب کندکلشی خواست ھینم
 

 انجام داده بود و ی ھا را بھ خوبی ماھلی گرفھی کوچک ، پاندا وظیبھ جز چند تا سوختگ        
 . آب دار و خوشمزه شده بودیگوشت ماھ

 
 . " خوب شدهیلی خیلی خنی اا،یخدا. "  کردانی دعا بکی کلماتش را مثل تمپل        

 
 از تمپل و شتری بیلی خی ایزی باللش رفت، با نظم و تمنیپاندا بھ سراغ دوم. " نیآم        " 

 . مشغول غذا خوردن بودیلوس
 

 ی کھ ممکن بود جا انداختھ باشد بررسی دانھ اکی ی از باللش را براماندهیتمپل چوب باق        
 و دی دوست نداشت بحث کاخ سفیلوس"  ؟ی کنی آشپزینطوری کھ ای گرفتادیچطور . " کرد

 . "آزمون و خطا: "  گفتنی بکشد بنابراشیسرآشپز آنجا را پ
 

 اش را شکار ی درون بشقاب خالماندهی دانھ کاج باقنی تمپل با انگشت آخرنکھیبعد از ا        
 رسھ؟ ھمھ ی می وسط بھ تو چنیا. "  کردی بررسی واقعی ای را با حس کنجکاویرد، لوسک
 "  افتھ؟ی من می برای تو مھمھ کھ چھ اتفاقیاما چرا برا.  ھستموونھی کھ من دمی دونیم
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 درست کردن ی تالش براگریاز طرف د. "  کردمدای بھ تو پیدیچون، من عالقھ شد        " 
با توجھ بھ .  درست کردن خودش بودی بردن تالش براادی از ی برای خوباری بھانھ بسگرانید
 صفحھ ھم از کی ی حتی بود، و لوسماندهی ماه باقکی نوشتن، کمتر از ی از فرجھ اش برانکھیا

 خواست بھ خودش اجازه دھد بھ برگشتن بر سر ی خواست ننوشتھ بود، نمی مدرش کھ پیزیچ
 انجا خواستی کھ میتمام کار.  کردی صحبت مینواده اش تلفنکار فکر کند، و بھ ندرت با خا

 . مثل پاندا بودی و بودن کنار مردی عالمھ نان، تمام کردن فرمول کارامل عسلکیدھد، پختن 
 

. "  خونشھی کار تونیا.  از مردم مواظبت کردهشی تمام طول زندگیلوس: " پاندا گفت        
اون خواھر . "  دست دادی بھ لوسیندی کرد کھ احساس ناخوشای او را بررسیپاندا طور

 نبود، شک دارم یاگھ بخاطر لوس.  رو کنارھم نگھ داشتھنشیوالد. نوزادش رو نجات داده
 . " شدیم  جمھورسیمادرش رئ

 
 پانزده ی لوسی کھ وقتی طور فرض کننی ایتونیم. "  را پراند و ادامھ دادیپاندا مگس        

 نی بنابرادادی می احساس بدی او بھ لوسدگاهید. "  رو عوض کردهکای آمرخی تارریسسالھ بود م
 " ھ؟ینظرتون در مورد دسر چ. "  بلند شدزیاز پشت م

 
 . استی پاک واقعدی خرگوش عدهی بود کھ انگار شنیلحن تمپل طور"  م؟یدسر ھم دار        " 

 
.  کردسمیو آن را بھ سھ تکھ کوچکتر تق شکالت تلخ بازگشت ی تختھ مربعکی با یلوس        

 ینیاما در ح. "  گفتمیفراموش کن چ: " و بعد گفت."  بھ پاندای رو دادشترهیتو ب" تمپل غر زد 
 او دستمال سفره. ماندی زدند، تکھ پاندا دست نخورده باقی و تمپل بھ شکالتشان گاز میکھ لوس

 . " دمیمن استعفا م. " اش را مچالھ کرد و درون بشقابش انداخت
 

 پختھ ی کھ لوسیشام... شکالت تمپل از دستش افتاد.  کردری گی لوسیشکالت در گلو        
 و بھ طبع ابد،ی بھ دنبالش بود را برهی ترک جزی کھ برای بھانھ انیپاندا بھتر.... بود باعث شد

 . ھم فرار کندیآن، از لوس
 

 . "ی دیبھ درک کھ استعفا م. " دیسی انگشتانش لی شکالت را از رویتمپل خرده ھا        
 

. رمی رو بگییزھای چنی ھمچی جلوًقای کھ دقیتو منو استخدام کرد: " پاندا با آرامش گفت        
 . "من کارم رو انجام ندادم...  ،شکالت، ذرت ریپن
 

 . " کردهرییکار تو تغ        " 
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 "  عوض شده؟ی چطورًقایدق. "  پاندا دود شد و بھ ھوا رفتیآرامش ظاھر        
 

 . "دمی محیًبعدا برات در موردش توض. "  مبھم کردیتمپل اشاره ا        
 

 اطی عرض حی و طوفاندی کشرونی بزیبا فشار خودش را از پشت م! " فراموشش کن        " 
 . کرد و بھ سمت مکان مورد عالقھ اش رفتیرا ط

 
 یاگھ م. "  نگاه کردی شد، تمپل بھ لوسی مدی دار ناپدبی صخره شی کھ او باالینیدر ح        

 . " شھیزمانت داره تمام م. ی دست بکار بشعتری سردی با،یاری آدم رو بھ زانو در بنی ایخوا
 

 . "ارمشی خوام بھ زانو دربی من نمارم؟یاونو بھ زانو در ب        " 
 

 گذاشتھ بود را ی کھ پاندا باقیتمپل شکالت"  کنھ؟ ی فرار مقتی داره از حقیحاال ک        " 
 یکیاون .  عاشق تو ھستشی رغم غرغر ھای علدی شکیپاتر. "  لقمھ اش کردکیبرداشت، و 
 دهیچی پی اون با اخالق ، دلسوز و بھ اندازه کافنیھمچن.  ھستارهی سنی ای مردھانیاز جذاب تر

 . "یتو ھم عاشق اون.  جالب توجھ باشھکھ ھست
 

 ! "ستمین        " 
 

 "  تکون داره؟ھی بھ اجی احتیحاال ک        " 
 

 گذاشت و بشقابش را یگری بھ سمت دکی نکی پمکتی نری را از زشی پاھایلوس        
 ! " کردمافتی کھ بھت دادم دری ای واقعیطر غذا کھ بخاھی تشکرنیا. " برداشت

 
 رو از دست ی مالقات کنی تونستی متی زندگی کھ توی مردنی بھتری خوایاگر نم        " 

 . "ی بھتره موضعت رو مشخص کن،یبد
 

 . " بود کھ تا بحال مالقات کرده بودمی مردنی بھترنیودیو تد ب.  ندارمی موضعچیمن ھ        " 
 

 " ؟یدر موردش مطمئن        " 
 

 برم خوامیمن م.  رو انجام بدهیزکاریتو تم. "  با عجلھ بھ سمت خانھ ھجوم بردیلوس        
 ! " تا شب در کار نخواھد بودی اگھی دی ورزشنی تمرچیو ھ. شھر
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*****         
 

 اشغال کرده بود،  بلوک از بلوار موج خروشان راکی بھ نام کافھ قطب نما یساختمان        
 را پوشانده بود و دو فانوس شیوارھای کھ دیریگی ماھی طبقھ، فرسوده با تورھاکی یساختمان

 یغاتی تبلی تابلوکی یرو.  بودزانی در دو طرف درب ورودش آویمشبک مخصوص کشت
 . " خوش در تمام ساعات روزی و ساعاتزنده کیموز" نوشتھ بود 

 
 ی را میحی تفری و رابطھ ای عشق واقعنی فرق بیلوس. رفھعاشق پاندا؟ ھمش مزخ        
 .دانست

 
 بھ یشتری بیریگی ماھیتورھا.  دادی می و مرغ سوخاریدنی نوشیدرون ساختمان بو        

.  بود، زانی آوواری بھ در و دی و سکان کشتی تقلبی قطب نماھا،یکی پالستیعالوه شناورھا
 در انتھا ی بازی قرار گرفتھ بودند بھ عالوه فضاگری دکی اندک از ی با فاصلھ ای چوبیزھایم

 جوانھا معروف بود، و تازه داشت ساعات ی برای کافھ بھ عنوان پاتوقنیا. یقیموس  گروهیبرا
 . گذراندی شروع بھ کارش را منیآغاز

 
 ی مشغول تماشاد،ی نوشی آب ھندوانھ را جرعھ جرعھ موانی لکی کھ ھی درحالیلوس        

 فکر کرده ی حتیزی چنیچرا تمپل بھ چن.  کردند بودی کھ سازشان را کوک میقیوسگروه م
 تی نھ بھ جذابدی بودند، شایادی بود؟ خوب، مردان زی پاندا آدم جذابنکھیبود؟ فقط بخاطر ا

 یعنیعشق .  رابطھ زودگذر بودکی از شتریاما عشق ب— او نبودندتیجذاب ًقطعا بھ—پاندا
 حس مشترک از ارزشمند کی گر،یکدی کردن از بودن با یعالقھ دو طرفھ، احساس راحت

— شدی شامل حالشان مفاتی تعرنی او و پاندا چند مورد از انکھی خوب، با الھیخ. بودند
 .... اما—شترشانیب
 

 ھ،یاسمت چ. "  بھ زمان حال بازگشتی شد، لوسکی چاق تلو تلو خوران نزدی پسریوقت        
 " پ؟یخانم خوشت

 
 . " کننی صدا میمنو افع        " 

 
 دنی بخاطر نوشیپسر بھ شکل کامال واضح"  نھ؟ی ماشی جلوشھیمثل برف پاک کن ش        " 

 . آمدی اش در مینی از بی خرناس مانندی کنترل نداشت، و صداھاادیز
 

 ی پرتت منجای لگد از اھی با ،ی کنشی کھ اگھ تو عصبانیزینھ، مثل چ. "  جواب دادیلوس        
 .دی کشیی صدای ھم خرناس بیلوس. " رونیکنھ ب
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 تیالی لولھ و ھای را درک کرد، با وجود موھایزی چی لوسدی پسر بچھ عقب کشیوقت        

 ی ترسناک بنظر میادی مردان زشتری بیً و حرف زدن خشن اش، او احتماال براشیشده، تاتوھا
 کھ عقب ینیاما درح.  شدی آمدن منجایشکست خوردن ھدفش از بھ ا باعث ی کھ بھ نوعد،یرس
 کی جورای کھ لوسدهی انی کرد، مجبور بود اعتراف کند عاشق ایرا تماشا م  پسر چاقینینش

 . را از خودش براند شده بودی تواند ھر کسی تمام مزیھمھ چ
 

 ی را میی جای کھ بھ سختاهیدامن کوتاه س:  بوددهی پانک لباس پوشکیًکامال بھ شکل         
 ی و تنھا کفش پاشنھ بلند پشت باز مشکشی رشی رھی بند و حاشکی با فقط اهی تاپ سکیپوشاند، 

و  ینی بی گذاشتھ بود، حلقھ ھاشی کھ کامال بھ نماییبا تاتوھا.  در کناره ھایی ھاخیاش با گل م
 ی با شلوارھایرستانی دبیا ھمھ آن دخترھانیً قطعا در می لوسره،یابرو، خط چشم کلفت و ت

 .دی رسی برجستھ تر بنظر مشانیبایکوتاه ز
 

 یکی ،ی طالئی با موھای سگھی شان شبیکی:  از مردان رفتیقدم زنان بھ سمت گروھ        
 . بدون نژاد بودندی سگ ھاھیگرشبی دی تانی بول، و چندتی پھی شبیکی ،ی تازی سگھیشب
 

 ردی ملحق شدن بھ آنھا اجازه بگی بود براکی نزدًبایتقر.  بودندشیھمھ آنھا مشغول تماشا        
 گذاشت و تنھا زی می اش را رویدنی نوشوانیل. "  ھستمیمن افع. "  استی آورد چھ کسادیکھ ب

 قتیً احتماال حقن،یدی در مورد من شنیاگر شماھا ھر داستان. "  را اشغال کردی خالیصندل
 . "دارن

 
 گشتھ ی شھر را بھ دنبال لوسی شب، پاندا تمام کافھ ھامھی تونھ باشھ؟ تا نی میکدوم گور        
 . کافھ قطب نما افتادادی بھ نکھیبود تا ا

 
 و تمپل را تنھا دیای بھ شھر بقی مجبور شد با قانی او را برداشتھ بود، بنابرانی ماشیلوس        
.  را خورده بوددهی خری کھ لوسیالت شکی بود کھ تمپل باقنی دانست ای کھ میزیتمام چ. بگذارد

 . نداشتیتی اھمشی براگرید
 

 سن گروه نوازنده بھ ی جلودنیاو مشغول رقص. دی را دی لوسنکھی را کنار زد تا اتیجمع        
 یالبتھ اگر بتوان.  وان ھلن باشدی اددی رسی بلند بود کھ بنظر می الغر با موھایھمراه نوجوان

 س ھا و ھم نوازنده باستیتاریھم رھبر گ. ی داد را رقص بنامی بھ خودش می کھ لوسییتکانھا
 با آن تاپ مزخرف و کفش یلوس.  خواندندی را می بنجووی او آواز فراریداشتند برا

دامنش .  دادی نشان مدهی رسی بھ سن قانونیمزخرفترش بھ نظر خشن، خطرناک و بھ سخت
 داشت شی بھ شکل مار را انگار کھ از ساق پایدید جی تکھ دستمال نبود و تاتوکیبزرگتر از 
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 زن نی قبل امی کھ دو ماه و نیاوری بادی مشکل بود بیلیخ. گذاشتھ بود شی آمد بھ نمایباال م
 . مردم تگزاس بوده استشتری و مورد احترام بدی پوشی مدیخشن مروار

 
 عالقھ اش بھ جلب شی پپاندا ھم در نوع خودش توجھ ھا را جلب کرد، اما او مدت ھا        

 .دی رسانیآھنگ بھ پا. توجھ را از دست داده بود
 

 .......  شد وزانی حلقھ کرد و بھ او آویرستانی را دور گردن پسربچھ دبشیاو بازوھا        
 

برو . "  را کنار زد و با آرنج بھ شانھ پسر جوان سقلمھ زدتیپاندا مثل بلدوزر جمع        
 . "گمشو

 
 سپس ندازد،ی حلقھ دارش را باال بی پاندا ابروی سرش را چرخاند تا برای آنقدریلوس        

. بھش محل نده: " حلقھ دستانش را دور گردن پسرک محکم تر کرد و کنار گوشش گفت
 . "ستی خشن ندهی کھ نشون میاونقدر

 
 ی بھ پسر جوان زل بزند تا او درک کند کھ حرف لوسھی از چند ثانشتریپاندا مجبور نشد ب        

 " ًبعدا، باشھ؟. "  را باز کردیپسر حلقھ دستان لوس.  نداردقتیحق
 

 . شدرهی رفتن پسر جوان را تماشا کرد و سپس بھ پاندا خیلوس        
 

 ی و مستیبرو گمشو، من حواسم سرجاش ن. "  زدادی فرکی موزی صدایاز ورا        
 نیبا ا.  گمی مکیبھت تبر. " دیی را بھم ساشیپاندا دندانھا. " با اون پسر خوش بگذرونمخواستم 

 . "یرسی آرزوھات مستی بھ سرعت بھ تھ لیری مشی کھ تو پیسرعت
 

 اون گذاشت رفت، و من ،یلعنت. " دی کوبنی زمی دارش را روخی کفش گل میلوس        
 . "ی برم دنبال اون سگ تازدیحاال با. رونی امشب باھاش برم بخواستمیم
 

 دختر نی مھم بود کھ اشی برانی بود، فقط ای چھ کسی دانست سگ تازیپاندا نم. بھ جھنم        
من زنم .... زمی ھست عزی موردھی نجایا. "  نرودرونی کس بھ جز خودش امشب بچیشرور با ھ
و . ستمیزن تو نمن . "  نگاھش کردی بھ شدت عصبانیلوس. "  شمی نمکی شریرو با کس

 ! "مستی ھم نزتیعز
 

 و رژلب یدنیاو مزه نوش.  را بستی پاندا دھان لوسدی بگویشتری بزی بتواند چنکھیقبل ازا        
در عوض او گازش گرفت و .  نشدمشی تسلی لوسخواستیاما آنطور کھ پاندا م.  دادی مینیدارچ
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  جشن گرفتم ودمیمن با دوستان جد. یاوردی اما شانس نک،ی بود، پاتریتالش خوب. " دیکنار کش
 . "یستیتو دعوت ن

 
 . "ی اجتماع باشی توی خواستی کھ میتو بھم گفت. دست نگھدار        " 

 
 . "ی خوای کھ نمیو تو گفت        " 

 
 نی قبل از ای کھ لوسی بود، اما حرکاتیپاندا رقصنده افتضاح. "  ام عوض شدهدهیعق        " 

 .دی او را بھ سمت خود کشنی رقص نبود، بنابراًقای داد دقیمداشت انجام 
 

 . " بخریدنی نوشھیاول برام . "  با او سرباز زدی از ھمراھیلوس        
 

 . "ی خوردیبھ اندازه کاف        " 
 

 . " دلستر بخرھیبرام .  نھ رقص،یدنینھ نوش. " دی کوبنی را بھ زمشی پایلوس        
 

 شخوانیبھ زن پشت پ.  رفتشخوانی کوبان بھ سمت پی و پادیی را بھم ساشیپاندا دندانھا        
 . " بھم بده کھ مزه دلستر بدهیزی چھی: "  زندان بود گفتنی محافظھیکھ شب

 
 " ؟ی مذھبی ھاوانھی از اون دیکی ؟ی ھستی چگھیتو د. " زن غرغر کرد        

 
 . " رو بھم بدهیفقط اون دلستر لعنت        " 

 
 دی اما شا،ی دلستر واقعکی تا دادی می مزه نوشابھ پرتقالشتری بیدنی نوشیی نھابیترک        

 بودند ستادهی کھ آن طرفتر ای از چند نفریکی شدن کیپاندا متوجھ نزد.  متوجھ اش نشودیلوس
پس سگ .  درازی الغر بود، با دماغ و گردنی بلند قد بھ شکل خنده داریپسر.  شدیبھ لوس

 . بودنیا یتاز
 

پسرک با .  رفتزشانی و پرسھ زنان بھ سمت مدی خودش خری دلستر براوانی لکیپاندا         
پاندا .  سرنگون کندزی را نی بود لوسکی بلند شد و نزدشی شدن او بھ سرعت از جاکی نزددنید

 تیمی قدی کھ دست از حقھ ھانمیبیم. "  را بھ دستش دادی لوسی او تکان داد و نوشدنی برایسر
 . با نفرت بھ او نگاه کردیلوس. " زمی عز،یداشتبر ن
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 نکھیقبل از ا...  بھتون بکنمیحتی نصھی پسرا، یھ. " دیپاندا دلسترش را ھورت کش        
 کردن ی دزدی تونھ جلویاون نم. دی پولھاتون رو چک کنفی بار کھی خانم بره نی انیبذار

 ." رهیخودشو بگ
 

 ی اش را روی بودند، پاندا نوشدنشانی پولھافی کھ پسرھا مشغول در آوردن کینیدر ح        
 کھ گروه نوازنده مشغول یی رقص کشاند، جاستی را با خود بھ سمت پی گذاشت و لوسزیم

 .یا من برقص بستی نیازی نچیھ. "  بھ او پوزخند زدیلوس.  بودندکی آھنگ رمانتکیشروع 
 

 . "دمیھمونطور کھ بھت گفتم قبل از تو با دوتا از اونھا رقص        
 

 را بھ گوش او شی گذاشت و لبھایدستانش را دور لوس. "  قرار گرفتمریتحت تاث        " 
 " آرزوھات بود؟ستی لی ھم تونی ام؟ی انجام بدی کارھی جمع ی توھینظرت چ. "  کردکینزد

 
 ..."نھ، اما        " 

 
 . "ی اضافھ کنستتی بھ لنمی ادیتو با. "  کردشتریپاندا فشار دستانش را ب        

 
پشت . دی ندزی چچی مشاھده کند اما ھی احساس شرم از جانب لوسی بود اندکدواریپاندا ام        

 از جانب یکس العمل بار عنیا.  شدکی چسباند و بھ او نزدی نھنگ چوبکی کنار واریاو را بھ د
 یلوس.  کھ بھ آن تعلق داشت حلقھ کردیی را دور گردن پاندا جاشیاو بازوھا. کردافتی دریلوس
پاندا کنار نرمھ گوش او .  شده بودجی خود پاندا بود کھ گنی ادی شاای ،دی رسی بنظر مجی گیاندک

 .دینفس کش
 

 . "رونی بمی برنجای از اایب        " 
 

. "  کرده استی سرش خالی روخی سطل آب کی رفتار کرد کھ انگار پاندا ی طوریلوس        
 . " مونمی منجایمن ھم. پی نداره، خوش تی راھچیھ
 

 . "یایتو با من م. پیدوباره فکر کن، خوش ت: " پاندا در جواب گفت        
 

انست کھ ھرچقدر  دی میلوس"  ؟ی منو بھ زور با خودت ببری خوای می چطورًقایو دق        " 
 نکھی ببرد بدون ارونی شانھ اش بندازد و با خود بی تواند او را رویھم کھ پاندا بخواھد، نم

 کھ ینیمحافظ.  بودند را جلب کندشخوانی کافھ کھ پشت پنیتوجھ حداقل چند نفر از محافظ
 . پنھان کرده بودندیی اسلحھ ھم جاکیً احتماال
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 افراد بزرگسال تر و یکی نی کرد، ادای پگری دزی مکی. زد دور و اطراف پرسھ یلوس        

 یزی چنی آدم بزرگسال بود و اگر اکی یلوس. آمپر پاندا باال زد.  دورش جمع بودندیخشن تر
 . خوب بھ جھنمخواست،یبود کھ او م

 لحظھ مکث کی سپس ،یپاندا شروع کرد بھ باز کردن راھش با آرنج بھ سمت در خروج        
 بود کھ خوششان نی بخاطر ادی کردند، شای نگاه می بادقت بھ لوسیلی از زنھا خیبعض. کرد

 کردند چھره ی می آنھا داشتند سعدیاما شا.  تمام توجھات را بھ خودش جلب کردهی آمد لوسینم
 یالش م را تصور کرد کھ فیی ھانیپاندا دورب... فتدی اتفاق بنی و اگر ااورند،ی بطراو را بخا

 .... آورندی فشار می کھ بھ لوسی کنند، افرادی می بردارلمی کھ فیی ھانیزنند، دورب
 

 شد تا رهی خی داد و آنقدر بھ لوسھی تکشخوانی آب گازدار سفارش داد، بھ پوانی لکی        
 را گری دزی مکی یلوس.  ناراحت شدند و دست از حرف زدن با او برداشتندزیمردان پشت م

 خوشامد ی آنھا ھم بھ لوسنی و قدرتمندش را حفظ کرد بنابرارهیامتحان کرد، اما پاندا نگاه خ
 ی بار با ناز و ادا راه نمنی بھ سمت پاندا رفت، ای کھ گفتھ بود، لوسیزیبرخالف چ. نگفتند
 کھ دی رسی بنظر می مثل زنش،ی آن ھمھ آراری ثابت و در زشی محکم، چشمھاشیقدمھا. رفت

 . داند چطور راھش را بھ سمت مراکز قدرت جھان باز کندیم
 

 ی ھرچ،ی کھ برام سفارش دادی ایدنیممنون بخاطر نوش: "  مرگبار گفتیتی با جدیلوس        
 ازی تو نتی کنم و بھ حمای مکاری دونم دارم چی مًقایمن دق. بود حواسم رو سرجاش برگردوند

 . کردمی زندگنی نظر محافظریمن ده ھا سال ز. "  چانھ اش را باال گرفتیلوس. " ندارم
 . "ی رو ترک کننجای کھ اخوامیم. میزنی االن ما با ھم بھم منیاز ھم. ھی برام کافنقدریھم        

 
 کرد در درونش ی کھ فکر میجاناتی کور کننده پاندا را در بر گرفت، از آن نو ھیخشم        

 .دی کوبشخوانی پی اش را رویدنی نوشوانیل. نھفتھ است
 

 . " ،خواھریتو موفق شد        " 
 

*****         
 

چرا او .  جشن گرفتن اش را ھم از دست دادزهیلوس از دست پاندا خالص شد، اما انگ        
 د؟ی کشی را بھ گند مزی شد و ھمھ چی مشیدای پدیبا
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 نیا.  خالص شدن از دست پاندا کندزین را دست آو رابطھ شاستی بای حال، نمنیبا ا        
 را ھراسان ی عاشق پاندا شده است لوسی لوسنکھی مغرورانھ او بھ انانیاطم.  تمپل بودریتقص

 .کرده بود
 

 مرد کی از آن دستھ زنھا نبود کھ عاشق یلوس. تمپل در اشتباه بود.  شدی عاشق مدینبا        
ًو مخصوصا از آن دستھ زنان نبود کھ عاشق .  شودیگری عاشق مرد دمیباشد و بعد از دو ماه ن

 حال، نیبا ا.  زدی در مورد خودش سر باز می شود کھ بھ شدت از دادن ھرگونھ اطالعاتیمرد
 کاش اعالم نکرده بود کھ رابطھ آنھا تمام شده است، ھرچند ی کرد، ای از او آرزو میتقسم

 . کردی آنجا راترک میبھ زود بود و پاندا انیتابستان رو بھ پا
 

 بنظر نرسد کھ بھ دنبال پاندا را افتاده نطوری صبر کرد تا ای قبل از ترک کافھ آنقدریلوس        
 . بودنی پر از ماشنگیپارک. است

 
 را نی پاندا ماشندی از او انتظار داشت کھ ببیمی کرد، ندای را پنی باالخره ماشیوقت        

او ھنوز داشت از .  کار را نکرده بودنیبندرگاه ولش کرده است، اما پاندا ابرداشتھ رفتھ و در 
 بھتر شانی ھردوی دانست کھ برایچشمانش بھ سوزش افتاد، ھرچند م.  کردی مواظبت میلوس
 . حاال رابطھ شان تمام شودنی از ھمتاس
 

بھ .  صحبت کندی کسچی خواست با ھی خواست بھ خانھ برگردد، نمی دلش نمیلوس        
 بھ پا یاگر کفش مناسب.  کند سوارش شودی توانست خودش را راضی شد اما نمرهی خنیماش

 ی روادهی پی توانست قدم بزند و افکارش را نظم ببخشد، اما کفش پاشنھ بلندش برایکرده بود، م
 ادامھ نیشراھش را از کنار ما.  ھنوز ھوا مطبوع و ماه کامل بودنحالیبا ا. ودشبانھ مناسب نب

 . تک چراغھ روشن شده بودی سمت کافھ را دور زد، راھش با نورکیداد و 
 

 کی مکان بود، نیاگر او مالک ا.  کوچک واقع شده بودجی خلکی یساختمان کافھ باال        
 کی جفت سطل زبالھ، کی یدرعوض، لوس.  کردی رو باز پشت ساختمان درست مویپاس

 ن،ی زمی رویگارھایبا توجھ بھ تھ س.  کرددای پکی نکی پ شکستھزی مکیانبارک کوچک و 
 ی صرف منجای را ادنشانی کشگاری کارکنان زمان استراحت و سھ کستیی جانجایمعلوم بود ا

 .کنند
 

 ادامھ داد و کی نکی پمکتی ناھموار بھ سمت ننی زمانی با دقت راھش را از میلوس        
 .دادی و روغن پخت و پز ماچھی دریچوب مرطوب و خنک بود، و ھوا بو.  آن نشستیرو
 



 312 

 خواست باور کند کھ ی دلش م،ی لحظاتی و براد،ی ھا را شنکلتی موتورسفی خفیصدا        
 اش کھ آمده تا او را از مرداب افکار ھی از آن صداھا بھ موتور پاندا تعلق دارد، ھمان شوالیکی

 . خودش ساختھ نجات دھدی کھ برایشانیپر
 

 ریبعد از بھم خوردن قرار داد پاندا با تمل، غافلگ.  شدرهی کنار آب خیبھ نور خانھ ھا        
 چھ مدت قصد داشت آنجا ؟یاما خودش چ.  رفتی شد اگر پاندا فردا اول وقت از آنجا مینم

 بماند؟
 

 در اطرافش بر زیی پای کنار پرتگاه پشت خانھ تصور کرد کھ برگھاستادهیخودش را ا        
 . برفی و بعد از آن دانھ ھازند،ی ری منیزم
 

 . گذشتندیسالھا م. گری تابستان دکی و د،ی رسی کھ بھار فرا مدی دیم        
 

 کی کھ بی زن عجری پنی و اشد،ی مدهی صورتش چروکد،یی گرای می بھ خاکسترشیموھا        
 ری شده اش را مدفون در زییایًاحتماال آنھا بدن موم. تابستان آمده بود ھرگز آنجا را ترک نکرد

 .افتی خواھند دهی خشکی خانگی از نان ھایکوھ
 

 . "ی برم دستشوئدیمن با. صبر کن. "  بلند او را بھ خود آوردییصدا. دیلرز        
 

 . "ی دستشوئی بردی باشھیتو ھم        " 
 

 . "یلعنت        " 
 

 کھ دور ی و دستمال گلدارشی با تھ ریمرد. دی شنھا بگوش رسی رویی قدمھایصدا        
 شخص ھمراھش کنار سطل زبالھ نی حنیدر ھم.  شدداریسرش بستھ بود در پشت ساختمان پد

 دهیپوش کھنھ ینھای آنھا چکمھ با شلوار جیھردو. " یھ. " دی را دی از آنھا لوسیکی. متوقف شد
 . داشتنددهی ژولییبودند و موھا

 
 روند ی می کھ آخر ھفتھ بھ موتور سواریرستانی دبی مشاور بچھ ھاای لی دو نفر وکنیا        
 ثباتشان معلوم بود کھ ھردو در ی بودند و از نحوه راه رفتن بیآنھا متور سوارران واقع. نبودند

 .ستندیحال خودشان ن
 

. " دیای بر بتی موقعنی دانست چطور از پس ای می بود، اما افعدهی ترسکی جورایلوس        
 . "ی خودت،یھ
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 نجای من انکھی با ایمشکل: "  گفتازی بلند تر از حد نیی موتور سوار با صدایشویمرد ر        

 ستادهی کھ کنار سطل زبالھ ایمرد. ی تماشا کنی تونی می اگھ دوست دار؟ی کنم نداریدستشوئ
 . "ی کرددای پشت پنی جوجھ اھیدمت گرم، مرد، تو . "  زدبود پوزخند

 
 . اما احمق ھم نبودد،ی ترسی نمی بھ راحتیافع        

 
 ی گفتگو را کوتاه منی ادی را نشنود، و باشی صدایکافھ آنقدر پر سرو صدا بود کھ کس        

 . بلند شدمکتی نی از رویلوس. " می بکنمی تونی بھتر می کارھی. " کرد
 

 ده براش یاون اجازه م. "  گام برداشتیمرد کنار سطل زبالھ مغرورانھ بھ سمت لوس        
 . "یصبر کن

 
 ی شد، اما افعشتری را از آنھا استشمام کرد، اضطرابش بیدنی نوشی بوی لوسنکھیھم        

 ...." گفتیزی چھی یلوس. "  شودانیاجازه نداد ترسش نما
 

 دنی وجود کھ زانوانش شروع بھ لرزنی با ای حتیلوس. دو مرد از خنده منفجر شدند        
 . تابستان بھ ھدر نرفتھ بودنی ھمھ مدت انیبعد از ا.  چقدر خشن است لذت بردنکھیکردند، از ا

 
 او باز کرد و آن دو لی با آن دونفر را خالف می ھمراھی درھازشی آمھیھرچند حرف کنا        

 . "ادیازت خوشم م: "  گفتشویمرد ر.  تر آمدندکینزد
 

 ھی کافھ و با ما ی توایب. "  داشتوستھی پی کوتاه و ابروھای ایشانیمرد کنار سطل پ        
 . "میبزن بر. ًحتما. "  آب دھانش را قورت داد یلوس. "  بخوریدنینوش

 
 را بھ مرز تھوع رسانده ی دھان و بدنشان لوسی تکان نخوردند، و بوشانیاما آنھا از جا        

 .بود
 

 شکمش را درست مثل شویمرد ر"  رون؟ی بی ری تر از خودت مری پیلی نفر خھیتو با         " 
 . بودی حرکتش واقعنی او انکھیپاندا خواراند، بھ جز ا

 
 ی فکر میلوس. "  سن دارمشتری رسھ بیمن از اونچھ بنظر م: "  در جواب گفتیلوس        

 کھ دو مرد با ھم رد و بدل کردند دلگرم کننده نبود، و ی داده، اما نگاھیکرد جواب ھوشمندانھ ا



 314 

 ست،ی ننطوریا. ی نکرده بوددایتو فقط شخص مناسب رو پ. " دی او خزی روشویچشمان مرد ر
 " د؟یو
 

 دهی نشنیشنھادی پنیًآره، قبال ھمچ. " اوردی پوزخند زدن را در بی کرد ادای سعیلوس        
 . "بودم

 
 بھ دنی رسی مجبور بود برای لوسنی سمت کافھ را مسدود کرده بود، بنابراکی یحصار        

 کرد، ی متی احساس امنرهی در جزشھیاو ھم.  آن دو نفر را پشت سر بگذاردنگیمحوطھ پارک
 یزی چھی می بردیایب. "  ھم انگار در رفتھ بودی افعتی احساس را نداشت و شخصنیاما حاال ا

 . "میبنوش
 

 . "عجلھ نکن. "  ھمان مرد کنار سطل زبالھ خودش را خواراندد،یو        
 

 . " برستی تو برو بھ دستشوئ،یاسکات        " 
 

 . "اشتباه کردم.  تونمینم        " 
 

ت  بھ سرعیلوس. قلبش شروع کرد بھ تند زدن.  شدی آنھا باعث حالت تھوع لوسیبو        
 . "نی بموننجای ھمای نیای با من بنی تونیم.  دارمیدنی نوشھی بھ ازیمن ن: " گفت

 
 را شی بود بازودی کھ اسمش وی خواست از آنھا رد شود، آنی لوسنکھیاما بھ محض ا        
 " ؟ی پانکھیًتو واقعا . " او محکم تر فشرد. " می بمونرونی بنی دم ھمی محیمن ترج. " گرفت

 
 . رفتھ بودنی ناگھان باال رفت، ھمھ آن محکم بودن ھا از بی لوسیصدا. " نیتنھام بذار        " 

 
 از گوشھ ساختمان ظاھر شده ھی شوالکیانگار کھ .  آنھا را قطع کردی مرد گفتگوکی        

 "  روبراھھ؟زیاونجا ھمھ چ: " باشد و گفت
 

 ! "نھ. "  زدادی فریلوس        
 

او با . " دیبھش توجھ نکن. ستی حال خودش نیدوست ما تو. "  زدادی در پاسخ فردیو        
 نی متعفن خود فشرد بنابراشرتی و صورتش را بھ تدی را بھ سمت جلو کشیدستش سر لوس

 . بکشدادی نتوانست فرگری دیلوس
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 خواست ی بود کھ نمی از آن اشخاصیکی نبود، بلکھ ھی اش انگار کھ از اول شوالھیشوال        
 . کندریخودش را درگ

 
 .شدی کھ محو مدی قدمھا او را شنی صدایلوس. "  خوب، باشھلھیخ        " 

 
با خودش فکر کرد .  نبود کھ از او محافظت کندی ایتی امنسی سروای و یی پانداچیھ        

 توانست یمن.  شد کم نشدی کھ بھ پشت سرش وارد میفشار. ی کنی آرزو میمواظب باش چ
 . بزندادیفر
 

 .خودش بود و خودش.  توانست نفس بکشدی میبھ سخت        
 

 جادی اریی تغچی ھیدو مرتبھ بھ شدت مرد را حل داد ول. شروع کرد بھ دست و پا زدن        
 مرد حلقھ کرد،ی تقال مشتریھرچھ ب.  آمدندی کوتاه مشی نفس ھای کرد نفس بکشد ولیسع. نشد

 .با کفشش لگد پراند. دیسخت تر جنگ.  کردیدستانش را تنگ تر م
 

 . "ریپاھاش رو بگ! یعوض        " 
 

 دھانش قرار ی از پشت روی بزند، دستادی سرش آزاد شد، اما تا خواست فریبطور ناگھان        
 بلند شد کفش نی از زمشی پایوقت.  را گرفتشی از آنھا پاھایکی. دیچیگرفت و دور گردنش پ

 شی برای ادهی فاچی خاموش کھ ھیادی فرد،ی کشادی در سرش فریلوس.  افتادندنی روز زمشیھا
 .نداشت

 
 " مش؟ی کجا ببریخوایم        " 

 
 . "پشت اون درخت        " 

 
 . "رمیمن اول م        " 

 
 . "دمشیمن اول د. گندش بزنن        " 

 
 گردنش را یگری را گرفتھ بود و دشی از آنھا پاھایکی.  بھ زور با او باشندخواستندیآنھا م        

 او ی بھ بازویلوس.  شد، او را کشان کشان بردندی اش میدر چنگ داشت کھ داشت باعث خفگ
 شتری و بشتریآنھا ب.  اش کمتر نشدی نای را در آن فرو کرد، اما فشار روشیچنگ زد و ناخنھا

 .بردند درختان انیاو را در م
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 را شی پاشنھ پازی تیزی افتاد، و چنی زمی روشیپاھا.  کمتر شدشی قوزک پایفشار رو        

 شی ھاھی ھوا وارد ریاندک. دی فحش و نالھ شنیصدا.  احساس کردشی پای را رویدست. دیبر
 .لگد زد.  بکشدفی ضعیادیشد، آنقدر کھ فر

 
 . "ساکتش کن.  نگھش دار،یلعنت        " 

 
 . "خفھ شو        " 

 
 اش درحال کم یاری زنند و ھوشی شود، انگشتانش چنگ می مادی گردنش زیفشار رو        

 ....شدن است
 

 ! " برهدیبذار. "  منفجر شدایدن        
 

 . مواجھ شونددی جددی تا با تھددندی گذاشتند و چرخنی زمیمتور سوارھا او را رو        
 

 مھیذھن ن. دی کششی ھاھی ھوا را درون ری بود، با درد بھ سختاری ھوشی بھ سختیلوس        
.  حملھ کردیگرید.  پرتاب کردنی زمی از آنھا را رویکی داد کھ صی پاندا را تشخارشیھوش

 بھ سمت او پرتاب کرد کھ باعث تلو تلو خوردنش شد، اما مرد آنقدر احمق بود کھ یپاندا مشت
 . شوددهی شکم او زد و باعث شد مرد بھ درخت کوبریبھ ز یپاندا مشت.  آمدجلو دوباره

 
.  کندی دانست چکار دارد می مًقای آدمکش بود و دقکیپاندا .  متشخصانھ نبودیی دعوانیا        

 مفصل آرنج او ی روشیپاندا با پا.  بلند شودشی کرد ازجای افتاده بود سعنی زمی کھ رویمرد
 .دی و موتور سوار از درد زوزه کشدیکوب

 
 یلوس.  و پشتش را بھ او کرددی بود، و پاندا چرخستادهی اشی پاھای ھنوز رویگریآن د        

ً پاندا کامال دی بگویزی چنکھی بلند شود تا بھ او اعالم خطرکند، اما قبل از اشی کرد از جایسع
 موتور سوار فرود آمد و مرد در  مردی پاھاانی فنر پرتاب شد و مکی مثل شی پاد،یچرخ
 . مچالھ شدشخود

 
 .دیپاندا خم شد، مرد را از گردنش گرفت، بلند کرد و سرش را بھ درخت کوب        

 
 شکستھ را بچنگ گرفت، بھ یپاندا ھمان بازو.  بلند شدشی زانویمرد بازو شکستھ رو        

 . شد پرتش کردی می کھ بھ آب منتھی تندیبیسمت سراش
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 .دی برخورد او با آب را شنی از فاصلھ دور صدایلوس        

 
 رفت و شروع کرد بھ ھل دادن او بھ یکیبھ سمت آن . تنفس پاندا حاال تند تر شده بود        

 .سمت آب
 

 . "شنیاونھا غرق م. " افتی نازک و خش دارش را بازی باالخره صدایلوس        
 

 یگری برخورد دیصدا.  انداختنیینفر دوم را ھم از آن باال بھ پا. " مشکل خودشونھ        " 
 .دیبا آب بگوش رس

 
کنار او زانو .  آمدی بھ سمت لوسدیچکی کھ از گوشھ لبش می نفس زنان و خونی انھیبا س        

 اش ی زخمینھ پا گردن و پاشی روی آنقدر خشن بودند بھ آرامنی کھ قبل از ایزد و دستان
 نیمن تا ماش.  شکستھ باشھیزی کنم چی اما فکر نم،یدیصدمھ د: "  گفتیبھ نرم. حرکت کردند

 . "برمتیم
 

 . " راه برمتونمیم. "  نشان دھد متنفر بودفی انقدر ضعنکھی از ایلوس        
 

 ی ذھنریدو تصو.  دادھی بلندش کرد و او را بھ خودش تکیبھ سادگ. پاندا بحث نکرد        
 کھ ی رحم و کارآمدی شناخت و آدمکش بی کھ میعاشق -  نداشتی از پاندا با ھم ھمخوانیلوس

 .آن دو مرد را لھ کرده بود
 

.  داشت را نخواستبشی در جی کھ لوسیدی را داشتھ چون کلنی ماشیدکی دیًپاندا حتما کل        
 را باز کرد و نیپاندا در سمت سرنش. نگاه کردند رهی زوج از کافھ خارج شدند و بھ آن دو خکی

 بست، ھنوز داشت از او محافظت شیکمربندش را برا.  گذاشتی صندلی راروی لوسیبھ آرام
 .د کریم
 

 نگفت کھ احمق بوده ی بھ لوسد،ی نپرسی سوالچی راندند، ھی کھ بھ سمت خانھ مینیدر ح        
 ی نمیلوس. خاطر گستاخ بودن با خودش سرزنش نکرد را بی لوسای رفتھ یی جانیکھ تنھا بھ چن

.  افتادی مشی برای آمد چھ اتفاقی توانست فکر کند اگر او نمیدانست کھ چرا بھ بار برگشتھ، نم
 .دهی فشرد، با حالت تھوع، لرزان و ھنوز ترسنیخودش را بھ در ماش

 
 

 . " بودسیاسمش کورت.  داشتمی برادر ناتنھیمن :"  گفتکی تارتی نھای بیپاندا با لحن        
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 . سرش را چرخاند تا بھ او نگاه کندد،ی ازجا پریلوس        

 
 بچھ خوابالو ھی. "  فرمان جابجا شدیدستانش رو. "  بودکتریاون ھفت سال از من کوچ        " 

 صحبت ی پاندا بھ نرممودندی پی را مکی کھ جاده تارینیدرح. "  بزرگییاھایو مھربون با رو
 من تی در نھانی درحال پرسھ زدن، بنابراای درحال مصرف مواد بود ایمادرمون . "  کردیم

 . "برادرم بودم مواظب
 

 یلوس.  آمدی مرونی داشت از دھان او بنکھی بود، بھ جز ای اون مثل داستان لوسیحرفھا        
 . داد و گوش کرد، کوبش قلبش آرامتر شدھی تکنیسرش را بھ در ماش

 
 م،ی تونستم کردم کھ با ھم بمونی میمن ھرکار.  شددهیعاقبت کار ما بھ پرورشگاه کش        " 

دعوا درست .  من بزرگتر شدم، بھ دردسر افتادنم شروع شدنکھی اتفاق افتاد، و ھمیاما مشکالت
 فروختم ی جوانا می گرم مارکی داشتم ی ھفده سالم بود، وقتیوقت.  از مغازهیکردن، دزد

 . " برم زندانمی بود کھ خودم بخوام مستقنیمثل ا.  شدمریدستگ
 

 . "تی فرار از مسئولی راه خوب براھی: "  گفتی منظورش را متوجھ شد و بھ آرامیلوس        
 

 . "ی داشتیتی مسئولنیتو ھم ھمچ. "  را برانداز کردیپاندا لوس        
 

 ،ی نداشتیی ھای حامنیتو ھمچ.  شدداشونی من پی زندگیدو تا فرشتھ نگھبان تو        " 
 " درستھ؟

 
 بست یِآنھا از فروشگاه داگزان مالتز کھ داشت م. "  نبودی فرشتھ نگھبانچیھ. نھ        " 

پاندا نور باال .  دستانش را از ترس باز کردی کھ لوسی بھ شدت تکان خورد طورنیماش. گذشتند
 . "دی بودم بھ قتل رستی کانون اصالح و تربی من توی وقتسیکورت: " زد و گفت

 
 . آسانتر نشدشی برادنشی حال شننی با ای بشنود ولیزی چنی چنکی زدی حدس میلوس        

 
بدون من کھ مواظبش باشم، .  رخ دادنی با ماشیراندازی تی حادثھ تونیا. " پاندا ادامھ داد        

اونھا بھم اجازه دادن تا در مراسم . منع آمد و شد گرفتن ساعات دهیاون شروع کرده بود بھ ناد
 داستان نی نبودند، ممکن بود ایاگر مت و نل. " اون فقط ده سالش بود.  شرکت کنمشیخاکسپار

 ی با اتفاقی کنی می سعیو تو ھنوز دار. " دیسی خشکش را لی لبھایلوس.  باشدیسی و تریلوس
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 تو ھنوز خودت رو ،ی پسر بچھ بودھی اون زمان تو ی تونکھی با ایحت. ی کنیکھ افتاده زندگ
 . " کنمی درک منویمن ا. ی دونیمقصر م

 
 . جاده تنھا بودندیکیآنھا در تار. "  کردی کردم درک خواھیمن ھم فکر م        " 

 
 . "یخوشحالم کھ بھم گفت: " گفتیلوس        

 
 . "یدیھمشو ھنوز نشن        " 

 
 مطمئن نبود کھ گری بکشد، اما درونی او را بی کرد رازھای می سعی لوسماه ھا بود کھ        

 . آنھا را بشنودی خواھد باقیم
 

 کھ مادرم باردار دی فھمسی پدر کورتیوقت. "  تند جاده پاندا سرعتش را کم کردچیدر پ        
 لی وکشی پنیمادرم عاشق اون مرد بود بنابرا. ھست، پانصد دالر بھ او داد و ازش جدا شد

از اون موقع .  گردهی کھ عشقش بر نمدی دوسالش بود اون باالخره فھمسی کورتیوقت. نرفت
 . " مواد کردمصرف شروع بھ

 
و بعدھا .  کھ سرپرست برادرش شدیپاندا نھ سالش بود وقت.  شروع کرد بھ محاسبھیلوس        

 .محافظ او
 

 کردم ی بار سعنی کردم و چنددای رو پیوض بزرگتر شدم، اون مرد عیوقت: " پاندا گفت        
 یاما اون طور.  ھستی بدطی چھ شرای تا بھش بگم کھ بچھ اش تورم،یباھاش تماس بگ

 مکان نکھیبھ محض ا.  کنمی صحبت می دونھ من دارم از چھ کسیبرخورد کرد کھ انگار نم
اون بھم گفت کھ اگھ بھ مزاحمتم ادامھ بدم . رفتم تا باھاش صحبت کنم ، کردمدای رو پشیزندگ

 کھ با ستی آسون نیابونی بچھ خھی یبرا: " سرش را تکان داد و گفت. "  کنھیباھام برخورد م
 . " برسونھتی خودش رو بھ گراس پوی عمومھی نقللیوسا

 
 .ا پر کرد درونش ربی عجی نشست، احساسمی مستقی لوسنت؟یگراس پو        

 
با سنگ .  عمارت بزرگ بودکی من مثل ی خونھ بزرگ بود، براھیاون مرد ساکن         " 
 اطی کھ با تفنگ آب پاش دور حیی استخر شنا، و اون بچھ ھاکی و چھار دودکش، یخاکستر

 شلوارک و دنی با پوشیحت.  دخترکی و ی نوجواننیسھ پسر در سن.  کردنی دنبال مگرویھمد
 . "دندی رسی بنظر مد باز ھم ثروتمنشرتیت
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 . گرفتی قرار مشانیقطعات داشت سرجا        
 

 . " نقصی بییکای خانواده آمرھی.  ھانگتونیمیر: " پاندا گفت        
 

 . شکافتی را میکی تارنی ماشینور باال        
 

 رفتم و پشت درخت پنھان ادهی اتوبوس تا خانھ شان را پستگاهی از اماندهی باقلی مانیچند        " 
 ھر دو سبزه مثل مادرمان سیمن و کورت.  رنگ و رو را داشتندیھمھ آنھا ھمان ظاھر ب. شدم
 کھ ینیدر ح. "  زدی دکھ مزرعھ در سمت چپ آنھا چشمک مینور چشمک زن تابلو. " میبود

 نیا.  بودی چمن زننی ماشھی وانت اومد کھ پشتش ھی کردم، ی منظره رو نگاه منی امداشت
.  رو استخدام کرده بود تا چمنھا رو کوتاه کنھی حال شخصنیخانواده چھار تا بچھ داشت، و با ا

" 
 

 ی در ورودی چراغ جلوی شد، حتداریخانھ از دور پد.  بھ خانھ شدیپاندا وارد جاده منتھ        
 ی کردم تا توداین پ پنھان شدی براگھی دی جاھیمن . " دیھم روشن نبود تا بھ آنھا خوشامد بگو

 . " شدکیانقدر اونجا موندم تا ھوا تار.  ھم اونھا رو تماشا کنمی پشتاطیح
 

اون موقع . "  شدن نکردادهی پی برای حرکتچی ھی را خاموش کرد ولنیپاندا موتور ماش        
اونجا پر از . اون روز تولد ھمسرش بود.  داشتمیونی برنامھ تلوزکی ی مثل تماشایاحساس

من در حد .  شده بودنی با گلھا و شمع ھا تزئی اشھی بزرگ شزی مکی بود، ھیادکنک و ھدب
 یزی چنی نگران ھمچای دننی ای کدوم از اونھا توچی ھدی رسی و بھ نظر نمودم،مرگ گرسنھ ب

اون بھ عنوان . در تمام طول عصر اون مرد بازوش رو دور ھمسرش حلقھ کرده بود. باشند
 اما با توجھ بھ عکس العمل ھ،ی چھ شکلنمی تونستم ببیاز اون فاصلھ نم.  گردنبند بھش دادھی ھیھد

 . " کھ بھ مادر من داده بودھی از پانصد دالرشتری بیلی بشم کھ ارزشش خھھمسرش تونستم متوج
 

 . ھم داشتیگریو احساس د.  پاندا گرفتی برای بخاطر احساس دلسوزیقلب لوس        
 

 . خواست بھ آن فکر کندی کھ نمیساساح        
 

 بعد از ی روزھی دیشا.  کھ من بھ رفتن بھ اونجا ادامھ دادمنھیقسمت ناجور ماجرا ا        " 
 دمی دی اوقات اونھا رو میبعض.  شدی داشتھ باشم راحت تر منی ماشیسالھا رفتن بھ آنجا وقت

 سای ھا تا کلکشنبھی. " دیچی فرمان پیی قسمت باالیانگشتانش رو. "  اوقات ھم نھیبعض
 . " نشستم تا بتونم تماشاشون کنمی آخر مفی ردی کردم و توی موندنبالش
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 نکھی الیدل. ی از اونھا باشی بخشی و دوست داشتیتو از اونھا متنفر بود: "  گفتیلوس        
. "  شودیمع م خورد و دھانش جی فرمان سر میدستانش از رو. " نھی ھمیدی خونھ رو خرنیا
 . " کردمی کار رو منی ادینبا.  من بودی برایزمان بد.  احمقانھمی تصمھی
 

 ای یعمد.  کندریی در خانھ تغیزی کرد چرا پاندا دوست نداشت چی درک میحاال لوس        
 . کندی آنھا زندگی از زندگی خواست در کنار موزه ای او م،ی عمدریغ
 

 یھرچند کھ لوس.  کمک کندی رفت تا بھ لوسگری خارج شد و بھ سمت دنیپاندا از ماش        
 حال سپاسگزار دست او بود کھ در رد شدن از در نی کرد، با ای میشتریاحساس ثبات ب

 . بھ حمام کمکش کرددنی خانھ و رسیورود
 

ان  اش را پانسمدهی بری دوش گرفت و خودش را خشک کرد، پاندا پای لوسنکھیبعد از ا        
 از ای داده لشی در کافھ تحویی چھ حرفھای نکرد کھ لوسادآوری بار ھم بھ او کی. کرد

 . او در آن منطقھ انتقاد نکردیسرگردان
 

: "  بھ تختخواب برود، گونھ اش را نوازش کرد و گفتی کمک کرد تا لوسنکھیبعد از ا        
رفتنم . تلفنت کنار تختھ. دهیاال خوابدر خونھ قفلھ و تمپل ھم طبقھ ب.  صحبت کنمسیالزمھ با پل

 . " کشھی طول نمادیز
 

ً تواند از خودش مواظبت کند، اما حرفش کامال ی کھ مدی خواست بگوی دلش میلوس        
 محکمش، ثابت کرده بود کھ ی ھایری با تمام موضع گیافع.  نگفتیزی چنینادرست بود بنابرا

 .ًکامال بدرد نخور است
 

ساعت چھار و .  شدداری پلھ ھا از خواب بی او روی گامھای از صدای بعد تر لوسیلیخ        
 کی بھ دنی چرخی در تالش برایلوس.  شد کھ رفتھ بودی میاو حدود دو ساعت.  صبح بودمین

 بودند، گردنش مثل چوب شده دهی دبی آسشی اما دنده ھاد،ی راحت تر خودش را باال کشتیموقع
 کھ پاندا ی ای دردھا بھ اندازه فکر کردن بھ کودکنی کدام از اچیھ.  بودی زخمشبود و پشت

 . کردی نمتشیگذرانده بود اذ
 

پاندا بھ .  آمدرونی برداشت و از تخت بدنی دوباره خوابیباالخره دست از تالش برا        
راھش را . ندازدی ندهی قسمت صدمھ دی کرد وزنش را روی را بانداژ کرده بود، سعشی پایخوب

 . کاناپھ در خودش مچالھ شدی کھ رویی گرفت، جاشی در پیبھ سمت اتاق آفتاب
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 فکرش را از پاندا بھ سمت حماقت خودش ی از افق سرزد، لوسدی کھ خورشینیدرح        
اما تجربھ زشت شب گذشتھ پرده .  بھ آن فکر کندخواستی کھ دلش میزی چنیآخر—برگرداند

 خودش ساختھ را نشانش داده ی کھ برای کاذبتی ھوی بود و پوچدهی در اش رایفتگی خود شیھا
تا بحال .  اش خنده دار بودانھی جوزهی قدم برداشتن و رفتار ستمغرورانھ  طورنیچقدر ا. بود

 زمان محافظت یوقت. رهی جزی حقھ باز رونیبزرگتر—انقدر احساس احمق بودن نکرده بود
 عقل توسط ی درمانده و بیدر عوض لوس. ورده بود شکست خًقای عمد،یکردن از خودش رس

 . تلخ آمدش بھ مزاققتیحق.  بودافتھی مرد نجات کی
 

 متن مختصر کیبعد از چند بار شروع نا فرجام، .  کرددای زرد رنگش را پادداشتیورقھ         
 . را بھ پاندا بدھکار بودنی از اشتری بیلی خی و حتنی ایلوس. نوشت

 
 انی باال آمد، راھش را از مدی خورشنکھی اش پرت کرد، ھمی را درون کولھ پشتییزھایچ        

 . گرفتشیدرختان درپ
 

 نی حنی شده بودند، در ھمسی خی بخاطر شبنم صبحگاھشی ھای کتاندی بھ کلبھ رسیوقت        
  چروک بودند وشی شانھ نشده، لباسھای بریموھا.  آمدرونی عسلھا بی از اتاقک نگھداریبر

 از تعجب حبس کرد ی کھ بریاما نفس.  چسبناکش را دور تر از بدنش نگھداشتھ بودیدستھا
 . رسدی بدتر بنظر می لوسافھینشان داد کھ ق

 
 "  بمونم؟نجای ای مدتھی تونم یم. "  سراندنیی شانھ اش پای را از روی کولھ پشتیلوس        

 
 . " قھوه درست کنمخوامیم.  توایب. "  کردی مکثیبر." ی تونیالبتھ کھ م        " 

 
 

 بھ حمام رفت و مش ی در دکھ مشغول بود، لوسی بری بعد تر در ھمان صبح، وقتیکم        
 . پاک کردشی موھای را از روی رنگیھا
 

باالخره .  افتاد تا آنھارا پاک کندشی از الکل و روغن بچھ بھ جان تاتوھایبا مخلوط        
 . رفتندنی تکھ ھا ھم از بنیآخر

 
 کمی و ستیفصل ب        

 
 



 323 

 نوشتھ بود را مچالھ کرد و درون سطل زبالھ پرتاب کرد، اما دور ی کھ لوسیپاندا متن        
 . شدی باعث پاک شدن کلمات از ذھنش نمیانداختن آن کاغذ لعنت

 
ھرگز کارھات رو .  ازت متشکرمی کھ شب گذشتھ برام کردییبخاطر تمام کارھا        

.  از خودم برسمیدی جددی بمونم تا بھ دی برشی پی تا مدترمیدارم بھ کلبھ م.  کنمیفراموش نم
 .یخوشحالم کھ در مورد برادرت برام صحبت کرد

 
 بھ اندازه امشی ارادتمند شما ننوشتھ بود؟ پای زی عزی پانداکی در نامھ اش ؟یحاال کھ چ        

 . بلند و رسا بودیکاف
 

 . شدی کار خوشحال منیکھ پاندا ھم از انجام ا.  بگذاردشیاو از پاندا خواستھ بود تا تنھا        
 

 بھ کافھ شبی موضوع فکر نکند کھ اگر دنی کرد بھ ایدر قفسھ را محکم بھم کوباند، سع        
 آنقدر تشی رساند، عصبانقشی خودش را بھ لنگرگاه قایوقت.  دادی رخ مینرفتھ بود چھ اتفاق

 نی تلقنطوریبھ ذھن خودش ا. ی لوسیفروکش کرده بود کھ دوباره شروع کند بھ نگران شدن برا
 . استدهی کشرونی چھ خواھد گفت از آن کافھ بنکھی را بدون توجھ بھ ای لوسکھ کرد

 
 ھمان قھوه محبوبش، چون خودش آن را خت،یچلپ چلوپ کنان در فنجانش قھوه ر        

 انجام دادن داشت، و خودش را مجبور کرد کھ بھ خلوتگاھش ی کار برایکل .درست کرده بود
 . را آنجا گذاشتھ بودوترشی کھ کامپییبرود، جا

 
 کھ آن دو مجرم یی بھ جای محلی ھاسی را ترک کرد، با پلی شب گذشتھ لوسنکھیبعد از ا        
 کھ آن دو را درون آب پرتاب کرده یی دانست جای میبھ خوب.  حملھ کرده بودند رفتیبھ لوس

 کشد آن دو ی طول نمیلی کھ غرق شوند و بھ ھمان اندازه ھم مطمئن بود کھ خستی نقیآنقدر عم
 ی تعجب نبود، با آوردن نام لوسیجا.  را بردارندشانی خوران بھ کافھ برگردند تا موتورھالوتلوت

 . شدی آنھا قطعیھر دو نگھداشتن نام او، بازداشت ی و لزوم مخفسی پلسی رئشیپ
 

 کار مرد مسن زیم— کار بلند شدزی کار تمرکز کند، و از پشت می توانست رویپاندا نم        
 گرفت بھ میتمصم.  مورد برداشتھ بودنی در اادیھرچند دست از فکر کردن ز --تمپلتون ھا

 نجایرده بود بھ ااگر او مجبورش نک.  کندی اش را بر سر تمپل خالیدیباشگاھشان برود و نا ام
 . افتادی اتفاق نمنھای کدام از اچیھ ،دیایب
 

 ادامھ بده و ی انجامش خوب ھستی کھ تویبھ کار.  رفتاچھیاما در عوض بھ سمت در        
 . دور بمونیستی کھ بلد نیاز کار



 324 

 
 متحده در صدر فھرست االتی جمھور اسی االن، محافظت از دختر رئنیدرست از ھم        
 . قرار داردستی کھ در آنھا خوب نییکارھا

 
 

****         
 

 توانست نام آھنگ را ی نمی آشنا کرد، ھرچند برینوازنده ارگ شروع بھ زدن آھنگ        
.  برنامھ صرف قھوه با او آشنا شده بود لبخند زدنی کھ آخرھفتھ در حیبھ زن. ارودیبخاطر ب

 یبگی اوقات احساس غریھرچند ھنوز گاھ. شدی مرهی جزیاشق قلب مذھب داشت کم کم عیبر
 . کردیم
 

 را شی تاتوھای لوسنکھی آمد، اما بعد از ای ھم امروز با او می آرزو کرد کاش لوسیبر        
 بھ ی ببرد، حاال لوسنی رنگ شده را از بی را کوتاه کرد تا قسمت ھاشی موھایپاک کرد و بر

 . شده بودیشدت قابل شناسائ
 

 و کبود آنجا دهی بود کھ رنگ پردهی را دی آمده و لوسرونی عسل بی از انبار نگھداریوقت        
ً بھ سرعت با مختصرا شرح دادن یلوس.  کرده استی فکر کرده بود کھ پاندا او را زخمستاده،یا

 کھ یاتفاق  دربارهیادی ززی کھ در کافھ قطب نما افتاده بود او را از اشتباه در آورد، اما چیاتفاق
 . تحت فشار قرار ندادشتری اطالعات بی او را برایافتاده بود نگفت و بر

 
 آمدن بھ ی براشھی کھ او چرا مثل ھمدی فھمی بھ دور و اطراف نگاه کرد، و تازه بریتوب        

 زمزمھ ی باصدای گرفت توبی می کنار او جاکی کھ ماینیدر ح.  مخالفت نکرده استسایکل
 ! "یتو اومد: "  گفتیبلند

 
 کت کی و شش درجھ بود، ماستی ھوا حدود بی دمانکھیبا ا. " معلومھ کھ اومدم        " 

 مطمئن نبود یبر.  بھ تن داشتی قھوه ای راه راه آبی روشن و کراواتی آبراھنیاسپرت کرم با پ
مھم . کنار گذاشتھ بود متظاھرانھ اش را ی و دستبند طالی انگشتر بزرگ دانشگاھی کًقایاو دق
 عنوان نکرده بود، اما کی موضوع را بھ مانی وقت اچی آمد، ھی چقدر از آنھا بدش مکھ نبود

 کرم اصالح کی یمثل بو.  دادی می ای عالیلی خی بونیاو ھمچن.  شده بودنددیحاال آنھا ناپد
 .خوب
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 کھ درونش نسبت بھ ی تکان داد، تمام آن احساسات عاشقانھ ای بری برایمودبانھ سر        
 یگری صورتش را بھ سمت دکی کھ ماینی در حیبر.  داشت بھ وضوح محو شده بودندیبر

 . در طول دو ھفتھ گذشتھ بودکی ماراتیی شد تغدشی کھ عایزی اش کرد، چیبرگرداند بررس
 

با دوستانھ برخورد کردن و وانمود . اشت ندی احساس خوبکیبخاطر سوء استفاده از ما        
 او بود ازمندی کرد تا ھر زمان کھ نبی را ترغکی گذشتھ را فراموش کرده مانکھیکردن بھ ا

 . بوداکاری انسان رکی نوع نی کمک حاضر باشد، او بدتریبرا
 

 شد بھ مالقات کننده ھر روزه لی شد، تبدشیدایِ در داگزان مالتز پکی کھ مایاز آن شب        
 وقتش را بھ شتریاو ب.  کرد مشکل نبودی فکر می غذا با او آنقدر کھ بری اندکمیتقس. کلبھ

نھ .  بودنی کرد، اما ھمھ اش ھمی محترمانھ برخورد میبا بر.  گذراندی میصحبت کردن با توب
 کھ سھم خودش را  بودی مردکیما.  در مورد گذشتھی صحبتچی نھ ھ،یشتری بی خواھذرتمع

 اصرار کرده بود کھ مواظب دکھ ی لوسنکھی بعد از ایحت.  کردیادا کرده و دوباره تکرارش نم
 . رفتھ بودی سوارقی بھ قای با او و توبیمزرعھ خواھد بود، بر

 
 . روز کل تابستانش شدنی بود کھ آن روز بھترنی کرد ارشی کھ غافلگیزیچ        

 
 ی بود، و توبی شناگر عالکی کیما.  زده بودندرجھی شاچھیھم درون درھر سھ آنھا با         

 کی مای شانھ ھاچشی پیبر.  طرف و آن طرف برودنی بود کھ سوار بر پشت او بھ انیعاشق ا
 مثل بی عجاری بسی کرد را تماشا کرد، و لرزشی را درون آب پرتاب می کھ توبینیدر ح

 شکاف کوچک را در پوستھ نی احساس کرد کھ آنقدر بزرگ بود تا اولدرونش  راینیحرکت جن
 ی را متوقف کردند و ملچ و ملوچ کنان غذاقی کھ قایبعد تر ھمان روز، وقت.  کندجادیاطرافش ا

 دی کرد کھ کرم ضد آفتابش را تجدیادآوری بھ او ی توبنکھی را خوردند، فقط بخاطر اشانیحاضر
 .ردی را بگشی اشکھاشزی ری مجبور شد جلویکند بر

 
 

 انی در مگری دی و توبیبر. دی بلند شد تا بھ حضار خوشامد بگوشی از جالری ماکسونید        
 اریما بس: "  گفتلری مکسونید.  شدی تازه وارد محسوب مکی کیجمع جا افتاده بودند، اما ما

 دی خری کھ چطور برامی بخاطر داریما ھمگ. کی مام،ی کھ امروز تو رو کنارمون دارمیمفتخر
 . "ی بھ ما کمک کرددیل جدیوسا

 
 . ھا قطع شدنی از آمی بلندی با ھم نوائیخوشامد گوئ        
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 احساس دارشی دنی در طول اولی کھ بریی ھای کدام از ناراحتچی ھنکھی بدون اکیما        
 ی بود کھ می کارنی کمترنیبعد از تمام اون غذاھا ا: " کرده بود را از خود نشان دھد گفت

 دیی بھ تاانیھمھ اطراف."  ھسترهی جزنی ای توسای کلی غذانی شما بھتریغذا. تونستم انجام بدم
  آنجا نبود کھ او را دوست نداشتھ باشد؟ی کسچیھ.  دادندکانسر ت

 
 از دو ھفتھ یمحصوالت بر.  ساندرز از جا بلند شد تا مراسم دعا را شروع کندشیکش        

 و عسلھا آنقدر خوب فروش ونی فروش گذاشتھ شده بود، اما لوسی او برای در کادو فروششیپ
 ی درخواست کاالکی— داده بودیشتری سندرز درخواست محصوالت بیرفتھ بود کھ آقا
 دی درخواست خرکی حال ھرچقدر ھم کم نی بود، اما با اکی نزدتالی تعطانیکوچک چون پا

 .بود
 

 ی کھ بھ شدت بریوع موعظھ امروز در مورد بخشش بود، موضوع موضیاز بدشانس        
 . انداختی مکی ماادیرا بھ 

 
بھ .  توبھ رو باور دارمنطوری ھستم، گناه و ھمی مرد مذھبھیمن : "  گفتھ بودکیما        

 رو زی چچی کارم ھنی کردم کارھام رو اصالح کنم، اما ای دونستم سعی کھ می شکلنیبھتر
 . " ندادهرییتغ
 

 . " نخواھد دادرییو تغ: "  بھ او گفتھ بودیبر        
 

 . دادی نمیزکاری بھ او احساس پرھگری مکان مقدس دنینشستن در ا        
 

 شروع کرد بھ گشتن کی چسباند، و ماکی خودش را بھ مای مراسم تمام شد، توبیوقت        
 شناخت، و یاو ھمھ را م.  انجام داده بودیسقف ایسای کھ در کلی ھمان کارًقای دقت،ی جمعانیم

 کرد، کھ ی ھنوز مالقات نکرده بود معرفی کھ بریی را بھ اعضایاو بر.  شناختندیھمھ او را م
 . شدندی منیشی پی مشترنی کرد و چندی کار مکی مای کارشناس ملک کھ قبال براکی شامل

 
.  ظھر قدم گذاشتندکی آفتاب درخشان نزدری و آنھا بھ زد،یباالخره زمان رفتن فرارس        

 ی گوش نمی توبی را وقتی موضوعاتنی فراموش کرد کھ چنگری بار دکی کھی درحالک،یما
 " نھ؟ی رو ببدمی رو با خودم ببرم تا سگ جدی نداره اگھ توبیاشکال: " دھد مطرح کند، گفت

 
 . آن دو بودانیلمات مکرر م از مکایکیتولھ سگ رھا شده . ً فورا برق زدیچشمان توب        

 



 327 

 منصرف رهی را از فرستادن سگ بھ گروه نجات خارج از جزکی کرده بود مای سعیتوب        
 . برنده شده بودیدر آخر توب. کند

 
 تونھیاون م. ی بر،یای بدیتو ھم با: "  گفتی توب،ی بروی توانی مدی بگوی برنکھیقبل از ا        

 " ک؟ی مااد،یب
 

 درون گوشش را ی حلقھ ای از گوشواره ھایکی نگاه کند، کی بھ مانکھی بدون ایبر        
 کھ از یلوس. "  لجاجتش گل کردیتوب. "  عوض کنمیبرم و جام رو با لوس... دیمن با. " دیکش

 . " مونھی دکھ میقبل بھت گفت ھمھ صبح رو تو
 

.  را دوست نداشتنیًاصال ا.  کردی بده م داشت دوباره خودش را آدمی برگر،ی بار دکی        
 دنی باز شد و شروع کرد بھ دوی توبشین. " نمی کھ اون سگ رو ببنمیمن عاشق ا. حق با توئھ" 

 . "شمی مکی مانیمن سوار ماش. "  کردادهیدر پ
 

 توانست ی نمی برنی زده بود بنابرای آفتابنکیاو ع.  اندختی بھ بری نگاھکیما        
 . "یای با ما بیستیمجبور ن. " ندیچشمانش را بب

 
 حرف کند کھ خودش نی بھ گفت ای توانست خودش را راضی نمیبر. "  دونمیخودم م        " 

 ادبانھ ی بکیما." امی منی بنابراام،ی من بخوادی دلش میاما توب. " دیای بخواستی دلش مًبایتقر
  خودش دنبال آنھانیحق شود و او را تنھا گذاشت تا با ماش ملی تکان داد و رفت تا بھ توبیسر

 .برود
 

 و کم ی در قسمت غرباچھی باال تر از سطح دریلی خکی و لوکس مای چوبییالیخانھ و        
 ی تراس ساختھ شده از الوارھاای وانی اکی یھر قسمت خانھ دارا.  واقع شده بودرهی جزتیجمع
 بزرگ ی چوبزی مکی کھ یی کرد، جایی آنھا را بھ سمت پشت خانھ راھنماکیما.  بودیقلیص

 ینیدرح.  قرار گرفتھ بوددهی سرپوشیوانی در ادی رسی بنظر می دوازده نفر کافتن نشسیکھ برا
 درون خانھ رفت و چند لحظھ بعد با تولھ کی بود، مااچھی منظره دری مشغول تماشایکھ بر

 . بزرگ نگران کنندهی و مو کوتاه با پنجھ ھایدنی پرستیسگ برگشت، تولھ سگ
 

 لبانش شکل ی و تولھ سگ روی توبی بازی کھ بخاطر تماشای توانست لبخندی نمیبر        
 بفھمھ ی خواھد داشت وقتی چھ احساسنینگرانم دکتر مارت: " گفت. گرفتھ بود را عقب براند

 " ؟ی سگ گذاشتیاسمش رو رو
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 فکر کرد کھ او دارد ی حداقل برای.  گرفتھ استیرف او را جد وانمود کرد حکیما        
 موضوع نی با انگی کنم دکتر کیفکر م.  ھستشیی سگ استثناھی نیمارت. "  کندیوانمود م

 . " نداشتھ باشھیمشکل
 

 . باال انداختی فقط شانھ اکیما"  نھ؟ ،ی نگھداشتی سگ رو بخاطر توبنیتو ا        " 
 

 بود، و بھ ازمندی نکی داشتھ باشد بھ مااجی بھ او احتکی مانکھی ازاشتری بیلی خیبر        
 ناراحت یلی گردند خی دوستاش برنمنکھی از ایتوب. " خودش فشار آورد تا بحث را ادامھ دھد

ًواقعا بھ ) تولھ سگ( نیمارت. ی خبر رو بھش بگنی ایازت ممنونم کھ داوطلب شد. شده بود
 . " حال اون کمک کرددنبھتر ش

 
 . پرت کردی صندلنی ترکی نزدی کت اسپرتش را روکیما        

 
 شی بازوھاری عرق در زی جاچیً رنگش کامال بدون چروک بود، بدون ھی قھوه اراھنیپ        

 کھ داشت کراواتش را ینی درحکیما. شدی مجادشی باعث استیبای مثل امروز میکھ روز گرم
 بھت بگم، کھ من یزی چھی دیبا: "  رفت گفتی طفره می کرد و از نگاه کردن بھ بریباز م

 بدم تا منتظرش باشھ، یزی چی بھ توبخواستمیم.  گذاشتمرونی بممی گلاز دوباره پام رو
 خواستم کھ ھروقت یمن از توب. "  گناه کار او دلگرم کننده نبودی اندکافھیق.... " نیبنابرا

 ."کنھ مراقبت نی از مارترونی برم برهیخواستم از جز
 

 "  درخواست اشتباھھ؟نی ازیچھ چ        " 
 

 . "منطقش. "  گذاشتی کراوات را کنارکیما        
 

 دور بود تا یلی خی توبی کرد برای می زندگکی کھ ماییجا. ستی منظورش چدی فھمیبر        
 ھم ممکن نبود کھ چند ی بریًبا دوچرخھ خودش را بھ آنجا برساند، مخصوصا زمستانھا، و برا

 . و بازگردانداوردی بھ آنجا بنیبار در روز او را با ماش
 

 . " کلبھ بمونھی با ما تودی سگ بانیبنابرا: "  گرفتجھی نتیبر        
 

 خودش را وادار کرد سر یبر. "  کردمی اول از تو سوال مدیبا. متاسفم: "  گفتکیما        
 ی بھ او منتقل می کھ احساس شومنی بزرگ مارتیش بھ پنجھ ھا ھنوز چشماننکھیتکان دھد با ا

 . " ندارهیاشکال: "  بود گفترهیکرد، خ
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تنھا شلوار آبرومندانھ .  گرفتندی می تکھ چوب داشتند باھم کشتکی و تولھ سگ سر یتوب        
 ی مدای پدی جدی بھ کفشازی کھ او ندی کشی طول نمادی شد، و زی کوچک مشی داشت برایتوب

 . "در مورد خونھ ات برام بگو. "  راندی فکرھا را کنارنی ایبر. کرد
 

 مکث کیما" — ھسترهی جزی خانھ ھانی و بزرگ ترنی از گرون تریکی خونھ نیا        " 
 تو ملک و یوقت. قصد پز دادن نداشتم. دیببخش. "  اش فروکش کردھیکرد، شوق و ذوق اول

 نکھی از ایبر. " ی کنیو بھ صورت عادت استفاده م کلمات ری سرکی ،ی فروشیامالک م
 از شتری بکی رود شگفت زده شد، اما مای بھ کجا دارد مبحث  داد کھصی چطور تشخکیما

 .دیرسیخجالت زده بودن خستھ بنظر م
 

 از او خواست تا داخل خانھ را نی بکند، بنابرادی مورد چکار بانی دانست در ای نمیبر        
 .نشانش دھد

 
 
 

 کھ من اطراف رو ینی درحھینظرت چ. "  پرت کردی توبی قالده سگ براکی کیما        
 بھ ی درحال وصل کردن بند چرمیتوب"  قدم زدن؟ ی برای رو ببرنی تو مارتدم،ی مینشون بر

 و بزرگ بای زیآنھا وارد اتاق.  وارد خانھ شدندی اشھی از در شکی و مایقالده سگ بود کھ بر
 دار داشت بھ عالوه بی بلند و از دو سمت شی شده از الوار شدند، اتاق سقفساختھ ییوارھایبا د

 و قھوه ینی دارچ،ی شکالتی از رنگھایبی خانھ با ترکیدکور حرفھ ا. ی و سنگمی عظی انھیشوم
 در برف ی روادهی مخصوص پیکفشھا. دی رسی ھم مردانھ و ھم راحت بنظر می اخرائیا

 زانی آوواری دکی ی و حفاظ فرفورژه ساختھ شده از آھن رو،ییای جغرافی نقشھ ھا،یمیقد
 ی قھوه خورزی مکی.  را اشغال کرده بودگری دواری داچھی پنجره بزرگ با منظره درکیبودند، 

 ی طالئی چھارخانھ مشکی با پتوشی قرار گرفتھ بود کھ روی کاناپھ چرمکی یگرد جلو
 ی قرار داشت و مجسمھ زمختزمی پر از ھمنقل کی دھان گشاد نھیدرون شوم. پوشانده شده بود

 . ھم کنارش بودی چوباهی خرس سکیاز 
 

 . "باستیخونت ز: "  گفتیبر        
 

 و خنکھ کیتابستون ھا تار.  خواستی ساختھ شده از چوب می خونھ شمالھی دلم شھیھم        " 
 . "و زمستون ھا گرم و راحت

 
 . "یدی بگم کھ بھ ھدفت رسدیبا.  خالصیگانیشی مھی. "  لبخند زدیبر        
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 بار کی یاون و ھمکارھاش سال.  آدم معروفھی.  استخدام کردمی طراح داخلھیمن         " 
من ھنوز .  دورزنی ری کھ من خودم جمع کردم رو میلی و وساانی منجای اھی ی سرکشیبرا

 . " دارهی چھ ضرری ماھھی یدرمی تاکسای وتوی پوستر گروه خواننده نی دوجکینتونستم بفھمم 
 

 در جواب لبخند زد، او نگاھش را ی زد، اما تا بری لبخند می داشت بھ برکیچشمان ما        
 فرضش کی کھ تو درجھ یزی کھ، چنھی اقتی حقیھمونطور کھ مطمئنم متوجھ شد. " گرفت

 . " ندارمیکن
 

 ھی ی خونھ برانیا: "  گفتیبر.  بودکی درجھ ی در مھربانکی است کھ، مانی اقتیحق        
 . " بزرگھیلیآدم مجرد خ

 
 . "اون زمان نامزد داشتم.  خودم داشتمی خانواده براھی رو ساختم نجای ایوقت        " 

 
 تی و موفقتی با جذابیمرد. شدی منطوری ادی را شکھ کرد، ھرچند نبای موضوع برنیا        

 ی جوانتر بود او را نمی کھ وقتیحداقل زنان— نداشتی ھمسر مشکلکی کردن دای پی براکیما
 " شناختم؟ی بوده کھ من میکس: " دی پرسیبر. شناختند

 
 راند تا مجبور نشود آن ی کناری راه بری را از جلوی کنار مبلکی شی با پاکیما. " نھ        " 

 ی کارنی سختریمزدبھم زدن اون نا. انی میخانواده اش تابستون ھا بھ پتونسک. " را دور بزند
 . "بود کھ تاحاال انجام دادم

 
 " ؟ی رو بھم زدیتو نامزد        " 

 
 "  بودم کھ دور انداختھ شده، درستھ؟ی من کسی کنیتو فکر م        " 

 
 ھی دونستم کھ تو یمن فقط نم. "  فکر را کرده بودنی ھمًقای دقیبر. " نھ در اصل. نھ        " 

 . "ی نامزد داشتیزمان
 

 ی دوستان محلای رهی جزی تویاون زندگ. می خودمون داشتی برای متفاوتیما ارزشھا        " 
 ." ھم داشتیادی خوب زاتیاما خصوص. من رو دوست نداشت

 
 . " باشھی ازدواج تو با اون کافی نبود کھ برایفقط اونقدر        " 
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من ھنوز ھم در مورد . اون کار رو مشکل کرد. "  از نامزدش نشدیاو حاضر بھ بدگوئ        
 . " دارمی احساس بدمیبھم زدن نامزد

 
 ھرگز دیشا.  بزندبی آسی بزرگ سال دوست نداشت بھ کسی مودکیما. و خواھد داشت        

 . کار را نکرده بودنیا
 

 ساده ، اما بھ شدت اری بسیت اش را باز کند، حرکقھی دستش را بلند کرد تا دکمھ کیما        
 افتاد آنقدر انی کھ درونش بھ غلیاحساسات.  احساس تھوع کندی اندکیمردانھ کھ باعث شد بر

 . کردی ھرگز آن را مطرح نمگری دی را بپرسد کھ در حالتی بود کھ باعث شد سوالادیز
 

 "  اومدن؟تی زندگی تویادی زیزنھا        " 
 

 نداشتھ باشھ یتی کھ برام اھمی داشتھ باشم، ھرگز با زنازیر ھم کھ نھرچقد.  نھاد؟یز        " 
 . "امی تونم باھاش کنار بی باشم، میبی غربی آدم عجشھی باعث مدهی عقنیاگر ا.  مونمینم
 

 ی می معرفبی نجی داد، بلکھ او را انسانی جلوه نمبی وغربی نھ تنھا او را عجدهی عقنیا        
 .کرد

 
 ی خوب، درست است برلھیخ.  کردی اشاره نمشیازھای بھ نکی آرزو کرد مایاما بر        

 با او صحبت اتشی مجبور نبود در مورد جزئکی اما ماد،ی کششی موضوع را پنی بود کھ ایکس
 ....کی خواست باور کند کھ مای دلش میبر. کند

 
 زنگ کی تلفن ھمراه مای خواھد باور کند، و خوشحال شد وقتی را مزی دانست چھ چینم        

 .زد
 

 . "مجبورم جوابش رو بدم. ی مشترھی: "  شد و گفترهی خی بھ صفحھ گوشکیما        
 

جان .  کردی را بررسزی می نامرتب روی کپھ کتابھایبر.  بھ سمت اتاق کنار رفتکیما        
 مجلھ یتعداد ل،ی انجکی و یتیری مدیزشی انگی عالمھ کتابھاکی بک، کورت وانگوت، نیاشتا
 کھ دندی رسی بنظر میھمھ شان طور.  آنجا بودندی عکس دار ورزشی روزنامھ ھا،یخبر

 از شتری را در مباحث مربوط بھ کتاب ھا بدیوی دک،ی آورد کھ ماادی بیاند، بر انگار خوانده شده
 . بار بھ زانو در آورده بودکی
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او .  کردی کھ با تلفن صحبت مندی توانست او را ببی دو اتاق منی بی اشھی در شانیاز م        
 نقش بھ برادر نی ترکی کرد، نزدی مفای را ای نقش ثابتی توبی بود کھ در زندگیتنھا مرد
 دهی را نادی توبی در زندگکی ماری توانست تاثی نمنی از اشتریب. ی توبی پدر براکی ایبزرگتر 

 ی کنار متی مسئولنی خودش را از اکیگر ما چھ بود ای عکس العمل توب؟ی اما تا کرد،یبگ
 د؟یکش
 

 . شدیروز بھ روز صبور ماندن مشکل تر م        
 

.  استیقی و کدام حقی خودخواھکی کدام احساسش در مورد مادی توانست بگوی نمگرید        
احساس کرد از شرم قرمز شده ....  شناختی در مورد خودش را میاما احساس خودخواھ

 .است
 

 کی تلفنش را تمام کرد و دوباره بھ او ملحق شد ،اما بھ سرعت معلوم شد کھ ماکیما        
 . ادامھ دھدی بھ گفتگو با برنکھی و تولھ سگ ملحق شود تا ای دھد بھ توبی محی ترجشتریب
 

 کلبھ دی و دور از دھی ھمساوهی در باغ مالسی درخت گری کھ زی حولھ کھنھ ای رویلوس        
 در مورد یزی چی کرده بود، ولی را بررسیبھ مدت سھ روز، اخبار محل. کرده بود نشستپھن 

 کھ بھ او حملھ کرده ی خودش فرض کرد اشرارشی پنی بود، بنابرادهی غرق شده ندیجسدھا
 کرده ، عسلھا را در ری را تعمریامروز دستھ دستگاه عصاره گ. چھ بد. افتھ اندیبودند نجات 

 آمده بود تا نجای شام امشب را شروع کند، بھ انکھی کرده بود، اما قبل از ایز و آشپختھی رشھیش
 . شاخھ ھا شدانی ابرھا از می و مشغول تماشادی پشتش دراز کشی کند، روی زمان سپریاندک

 
 دور نبود فرود آمد ی لوسی از بازویلی گل شبدر کھ خکی ی روی بری از زنبورھایکی        

 از حملھ شبانھ ی ناشی ھای کھ کبودینیدر ح. و خرطوم مکنده اش را بھ قلب گل وارد کرد
 . رنگ بودند شروع کردند بھ روشن شدنرهی تاری کھ بسییدرحال محو شدن بودند، تمام آنھا

 
 تابستان نیا کھ ی کرده بود کھ مناسبش نبود، اما پوستھ ای زندگی در قالبیسالھا لوس        
 .دی رسی بود بنظر بھ ھمان اندازه اشتباه مدهیبرگز

 
 نترس بھ ی کردن نقش آدمی خودش فکر کرده بود با چسباندن چند تا تاتو و بازشی پایآ        

 و توھم الی بھ جز خزی چچی تابستان ھنی خواھد شد؟ الی آزاد تبدی انسان با روحکی بھ ینوع
 . توھم نبودکی بھ جز یزیپاندا چ.  نداشتشیبرا
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 انگار د،ی رسی خون آلود متفاوت بنظر مغی رز و تی بدون تاتوشیبازو. دیبھ پھلو چرخ        
 . تعلق داردیگریکھ بھ شخص د

 
 ی بار دلش نمنیا.  کھ کنارش بود برداشتی زرد رنگ از دفترچھ ادی برگھ جدکی        

درعوض بلند شد نشست، کاغذ .  برودی سوارقی قاای نوشتن بھ سراغ پختن نان یخواست بھ جا
 . شروع کرد بھ نوشتناقی جابجا کرد، دکمھ خودکارش را زد و باالخره با اشتشی زانویرا رو

 
 و من یسی مت، تر،ی کھ نلیشکل. دیدانی آن تابستان افتاد کھ شما از قبل میادیاتفاقات ز        

 نامھ ی زندگن،ی توسط روزنامھ نگاران، محققی بطور گسترده امی را مالقات کردگریکدی
 شھی ھمنھایاما ا.  ثبت شده استیونی تلوزتیفی کی بلمی فکی و سی رمان نونی چندسان،ینو

 ی کتاب پدرم در باره نلنی بار ھم انیا.  و مت بوده اند و من نقش مکمل را داشتھ امینل داستان
 توانم در مورد مادرم یا باشد ،اما من نم ھی مثل قبلدی انتظار دارشتری شما بدیاست، و شا

 ...می از خودم بگونکھی بدون اسمیبنو
 
 

 اش ادامھ ی ورزشناتی بھ تمررهی زمان ترک جزدنی گذراندن ساعت ھا تا رسیپاندا برا        
 شکستھ شھیش.  کردی نبود دور و اطراف خانھ کار مدنی دوای مشغول وزنھ زدن یوقت. داد

 نی دوجمی با نی را عوض کرد، و تلفندهی طاقچھ پنجره پوسنی کرد، چندری را تعمی پشتوانیا
 از روز جمعھ آنجا را ترک کرده بود، یامروز چھارشنبھ بود و لوس.  صحبت کردوه بلقیمشتر

 دکھ مزرعھ رد شده بود ی از جلونی بار با ماشنیچند.  گذشتیاما نگار ھفتھ ھا از رفتن او م
 خواست بھ کلبھ برود و ی از او مشتاقانھ میبخش.  بوددهی را دنای سابرای یب فقط توشھی ھمیول

 . کھ بھ آن تعلق داشت بازگرداندیی کشان بھ جان را کشایلوس
 

 کھ او ی بارنیاز آخر.  کنار اسکلھ بودنییتمپل دوباره آن پا.  شدرهی خرونیاز پنجره بھ ب        
 نیا. شدی گذشت کھ پاندا کم کم داشت نگرانش می میادیسر بھ شورش گذاشتھ بود مدت زمان ز

  داشت تا با تمپلازی نیبھ لوس.  زدی حرف می اندکی کرد و بھ سختی منی تمریروزھا بھ سخت
 چی ھرگز ھنکھی در مورد ای لوسی ھاتیبا وجود تمام شکا. تا با پاندا صحبت کند. صحبت کند

 . ذھن او را بخواندیگری توانست بھتر از ھر شخص دی می بھ او نگفتھ، لوسزیچ
 

  کرد چھ؟ی مواظبت نمشی از زخم پاشنھ پایاگر بھ خوب        
 

 ی دچار ضربھ مغزیً کرد احتماال لوسی دانست، فکر می کھ مییزھایو پاندا با تمام چ        
 یبر. ستندیام خوب ن کدچی کھ ھد،یای بشی پشی اتفاق ممکن بود برایدر آن کلبھ کل. شده است

ھر کدام .  داندی ھم می مودکی است، و پاندا با خود فرض کرد کھ مای چھ کسی دانست لوسیم
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 یپاندا م.  آوردندی ھجوم منجای زدند، تمام خبرنگاران بھ ای اگر بھ روزنامھ ھا زنگ مھااز آن
 .و شب را کنارش بگذراند. ی کند، لعنتشی باشد کھ بتواند تماشایی جایخواست لوس

 
 را بدون ی طوالنیًقبال ھا مدتھا.  متعدد بودی طرفدار داشتن دوست دختر ھاشھیپاندا ھم        

 ی را نمنیاما ا.  گشتی اش باز می بھ عادات قبلدی زود باای ری گذراند، و دی میبودن با کس
 و شی غرزدنھاش،ی نفس ھای را کنار خودش حس کند، صدای لوسخواستیدلش م. خواست

بھ خنده . وجودش را مزه کند.  خواست او را نگھداردیدلش م. ش را بشنودیالتماس ھا
 .ً صحبت کند، واقعا صحبت کندی خواست با لوسیدلش م. ندازدشیب
 

ًاگر واقعا با او .  نازک دل بودیادی زیلوس.  کردزیفکرکردن بھ او صبرش را لبر        
 یپاندا نم.  او از خودش بگذردی و خوشحالتی رضایبود برا ممکن ی کرد، لوسیصحبت م

 . فتدی اتفاق بنیتوانست اجازه دھد ا
 

.  سر پستش بودی شده بود و توبدی ناپدیلوس.  از دکھ مزرعھ بھ سمت کلبھ راه افتادیبر        
 و گفت کھ دوست چاندی حرف او را پی کرد، اما برتی شکادنی کشیگاری بخاطر بی بھ تلخیتوب

 . کندتیدارد بچھ ھا را اذ
 

 . "ی پول رو کم پس ندیمطمئن شو کھ باق: "  کردیادآوری یدرحال رفتن بھ توب        
 

 با اعداد ی دانستند کھ توبی آنھا می داد، ھردوی برلی را تحوشی از آن نگاه ھایکی یتوب        
 توانست بھ ھمان سرعت با یدش ھم م دوست داشت کھ خویلی خی کرد، و بری کار معتریسر

 .اعداد کار کند
 

.  را صدا زدی باعث توقفش شد و توبی نصف راه بھ سمت خانھ را رفتھ بود کھ فکریبر        
 ! " جوون،یھ" 
 

 " ؟ی بگیخوای می چگھید        " 
 

 ." خوب بود، بھ ھرحالیلی ھم خیاضی ریمادرت تو: "  گفتیبر        
 

 .ً کامال ساکت ماندی را برگرداند مدتشی رونکھی قبل از ایتوب        
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 در مورد دنی دانست کھ او عاشق شنی می بر،ی توبی ساختگیالی خی رغم بیعل        
 کرده فی او تعری را براارودی بادی توانست بی کھ می است، و ھر داستان و خاطره انشیوالد
 .بود

 
 ی کھ از چھ زماناوردی بادی بًقای توانست دقی کرد، نمی فکر مدیوی کھ در مورد دیمواقع        

 از یاحساس درد و رنج ناش.  خواستی مگاری را کنار گذاشتھ است و دلش باز سدنی کشگاریس
 . رفتنشان شده بودنی متوجھ از بی اش آنقدر آھستھ محو شد کھ بھ سختیمانیپش
 

 انبوه یشاخھ ھا. دی را شنی خش خشی بھ انبار عسل ھا برسد، صدانکھیدرست قبل از ا        
 ی بادچیامروز بعد از ظھر ھ.  و جنگل تکان خوردنداطی حانیدرختان افرا در قسمت مرز م

 یشاخھ ھا دوباره تکان خوردند، و بر — ممکن بود سنجاب ھا باشند، امانی بنابراد،ی وزینم
 . جلو رفت تا مطمئن شودیش را گم کرده؟ بر کھ راھستی تورکی—دی را دی نظر زنکی
 

 از فحش و ناسزا بھ گوشش ی اوستھی پانی بھ سمت جنگل رفت، جری کھ برینیدر ح        
 ی خارھاانی اش را از موگای ی کرد شلوارک زرشکی می کھ سعدی رسیاھیبھ زن مو س. دیرس

 بخاطر شناختن شخص ی زن سرش را باال گرفت، برنکھیبھ محض ا. بوتھ تمشک آزاد کند
  شد و حاال تمپل رنشاو؟شیدای پکی جورایاول لوس.  خوردی تکان سختشیروبرو

 
 . رفتشی کمک پی با عجلھ برای افتاد؟ بری داشت میچھ اتفاق        

 
 رو دور ی ناجورنی بھ ایزیچرا شما چ. " دیزن پارچھ کشبافت شلوارش را بھ شدت کش        

اوه، منظورت بوتھ : "  جواب دادی نوجوان ناشکی مثل یبر"  ن؟ی داریو برتون نگھ م
 " تمشکھ؟

 
 . اش را بھ دھان بردی سپس دوباره فحش داد و پشت دست زخمد،ی کشیرنشاو خرناس        

 
 کھ از آن متنفر بود اما اسکات ی شناخت، برنامھ ای می چربرهی او را از برنامھ جزیبر        

 آمد، و ی کرد خوشش می متی کھ تمپل شرکت کنندگان را اذنکھیااسکات از . عاشق آن بود
 ینیکی کرد بھ رجز خواندن در مورد تناسب اندام خودش، و در مورد روانشناس بیشروع م

 یھنگام تماشا.  کردی می سرائاوهی داد ی بھ شرکت کنندگان مشاوره مدیً مثال باھ کیقرمز پوش
 ھی مثل اون داشتم، یکیاگھ .  بامزه ھستی کوچولوھیاون : "  گفتی بار مکی از شتریبرنامھ ب

 ."  شدمیمرد خوشحال م
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 اون زن خوشحال ،ی جو نجابت داشتھ باشھی اگر تو دی بھ او بگونکھی ای بھ جایبر        
 . دادی مامی را التشیخواھد شد، در سکوت دردھا

 
 ی کھ بھ سمت کلبھ میدار، تمپل بھ پشت برباالخره بعد از رھا شدن از دست بوتھ خار         

 " دوست؟. " ً فورا گارد گرفتیبر. "  گردمی دوست مھیمن دنبال . "  شدرهیرفت خ
 

 . " خپلیران ھا. تاتو. اهی سی با موھایشخص        " 
 

 ی ای عالی پاھایھرچند لوس— کردی صحبت میًتمپل حتما داشت در مورد لوس        
 . بروز ندادی اطالعاتچی ھیاما بر—داشت

 
 "  خپل؟یران ھا        " 

 
. "  آمد و بھ سمت کلبھ رفترونی از جنگل بی ھرگونھ دعوتیتمپل بدون منتظر شدن برا        

 . "ھی ضرورری غیلی خنیا.  دور و اطراف ھستنی عالمھ خانم چاق اھی
 

 از ھم اجتناب ی بریو کنجکاو او را دنبال کرد، ھردو بخاطر رفتار مغرورانھ تمپل یبر        
 دهی رسی عسل و گوجھ ھای کندوھاانی خودش را در مد،ی رساطی تمپل بھ حنکھیھم.  کردندیم

 بلند و ی چشمانش را پنھان کند، و موھاری زی نکرده بود تا گودیشی آراچیاو ھ. افتیباغچھ 
 کرده ی پشتش دم اسبدانھی قیً کھ صورتش را قاب گرفتھ بودند را بصورت کامال بیاندرخش

 زده بودند، و رونی و بی عضلھ ایادی زی برقھی سلی باالتنھ او برایعضالت و غزروفھا. بود
 . بوددهی اش چسبیعی طبری اش بھ شکم شش تکھ و غیلباس تنگ ورزش

 
 .دی رسی اش بھتر بنظر میونیاو در برنامھ تلوز        

 
 خونھ گذاشت کھ توش نوشتھ بود ی نوشتھ توھیاون . "  کردیتمپل زخم دستش را بررس        

 . " باھاش حرف بزنمدیمن با. نجای اادیم
 

 در مورد آن یاتی جزئچی کھ در خانھ آنھا مانده اشاره کرده بود، اما ھیً قبال بھ دوستیلوس        
 یور نم ھرگز تصیًمطمئنا بر.  موضوع را فراموش کرده بودنی ایدوست نگفتھ بود، و بر

 . تمپل رنشاو باشدیکرد دوست لوس
 "  دور و برھاست؟نیاون ا. "  شدرهی در چشمان او خًمایتمپل مستق        
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 ی می لوسای دانست آی مھارت نداشت، اما نمی در مقاومت مقابل اشخاص مدعیبر        
 . "ستی ننجای بھ جز من ای کسچیاالن ھ. "  نھای زن مالقات کند نیخواھد با ا

 
 باز شی آمده بود سرجارونی اش بی را کھ از دم اسباھشی سی از موھایتمپل طره ا        
 . " کنمیمن صبر م. باشھ. " گرداند

 
 . "ی کار رو نکننی دم ای محیترج        " 

 
— خانھ نشستی پشتی پلھ ھای عبور کرد و رواطی حانیاز م.  گرفتدهیتمپل او را ناد        

 . کردی از وقتش را آنجا صرف میادی مدت زی کھ برییجا ھمانًقایدق
 

 باال انداخت ی شانھ انی بنابراندازد،ی برونی او را بیکیزی توانست با برخورد فی نمیبر        
 . "یھر چ. "  را تکرار کردی کالم توبھیو تک

 
*****         

 
 شان ی نقاشرهی از مناظر جزیی با طرح ھای کھ بری اشھی شناتیتزئ.  نگران بودیتوب        

 آن پولھا، رهی ذخی و پنج دالر بھ فروش رفتھ بودند، اما او بھ جای سمتیکرده بود، ھرکدام بھ ق
 یم انی بھ پاالتی تعطگریسھ ھفتھ د.  کارش احمقانھ بودنیا.  کندی تا نقاشدی خریشتریتعداد ب

 فروش آنھا نداشت، و بعد ی برایاناو زم.  رفتندی مرهی ھا بعد از آن از جزستی و تورد،یرس
 ھرگز یتوب.  تابستان عمرش بودنی بدترنی بکنند؟ اخواستندی پول در آوردن چکار میآنھا برا

 دور و نی بود کھ ایادی ھم مدت زکی مایحت. ندی و اتان را دوباره ببی توانست الی نمگرید
 . نشده بودشیدای پطرافا

 
 . شلوغ بودیادی سرش زشی ھایاو با مشتر        

 
 متوجھ ی درش باز شد، توبنکھیبھ محض ا.  توقف کردی خاکستری ووی اس نی ماشکی        

پاندا اجازه داده . دی ترسی از او نمگری شناخت، دیحاال کھ او را بھتر م. شد کھ راننده پاندا است
 دنی تا رسیت حجی آنھا دور و اطراف خلی برود، و ھر دوی سوارقی ھمراھش بھ قایبود کھ توب

 دهی خشکی درختدنی اجازه داده بود در بری بھ توبنیپاندا ھمچن.  پارو زده بودنداچھی درھب
 ی کھ پاندا راه میاو نحوه ا.  پاندا شودی بزرگ شد بھ باحالی بود وقتدواری امیتوب. کمکش کند

.  باشدیزی بود و ھرگز مجبور نبود نگران چیًرفت را دوست داشت، او واقعا انسان محکم
 مثل پاندا را آشفتھ ی تواند شخصی ھرگز نمی کسچیھ.  بودن او را دوست داشترموز میتوب
 .کند
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 " ؟ی در آوردی پولق؟ی رف،ی کنی می دارکاریچ: "  شد گفتی مکی کھ نزدینیپاندا درح        

 
 . "امروز بعد از ظھر شصت و ھشت دالر درآوردم        " 

 
 کار نجای امروز ادی شایبا خودم فکر کردم لوس. " پاندا بھ اطراف نگاه کرد. " خوبھ        " 

 . "کنھ
 

 سر تکان داد کھ انگار یپاندا طور. "  دونم کجا ھستشینم. "  باال انداختی شانھ ایتوب        
د، معلوم  خوانی از چھره اش می کھ توبیزی کرده، ھرچند با چی می فکرنیخودش از قبل چن

 " حالش چطوره؟: " دیپرس. بود کھ انتظارش را نداشتھ
 

 . بھ خارش افتاد، خم شد و دور آن را خاراندی توبیزخم زانو. "  کنم، خوبھیفکر م        " 
 

 " ره؟یراحت راه م        " 
 

 " ھ؟یمنظورت چ        " 
 

 " ن؟ی اھی شبیزی چھی ای زنھ، ی کھ لنگ نمنھیمنظورم ا        " 
 

 . " کنمی دونم، فکر نمینم        " 
 

 ی رفتار مبیعج.  ناراحت شده باشدی برد، انگار کھ اندکشی موھاانیپاندا دستش را م        
 " کنھ؟یاما اون با تو صحبت م. " کرد

 
 . "معلومھ        " 

 
 " ؟یزیھر چ... زنھی با تو حرف مییزھایاون در مورد چھ چ.... خوب        " 

 
 . "زھای چیلیدر مورد خ        " 

 
 " ؟یًمثال چ        " 
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 ی و کلمھ ھافتھی راه بدی نبای کسچی بھ نظرش ھگھیاون م. "  در موردش فکر کردیتوب        
 اهیبرادر اون، اندره ھم س.  پوست باشھاهی اگھ اون شخص مثل من سیمورد دار بگھ، نھ حت

 " ؟ی دونستیتو م. پوستھ
 

 . "آره        " 
 

 اما ستند،ی بچھ ھا نیروی پی برای خوبیھاپ الگو-پی ھی کنھ خواننده ھایاون فکر م        " 
 ی شدن بھ توبرهیپاندا بھ خ." ارنی در مگھی دیزھای پول و چیاونھا کل.  کنم ھستنیمن فکر م

 دانست پاندا انتظار ی نمی باز ھم حرف بزند، اما توبیادامھ داد، انگار کھ انتظار دارد توب
 ذاره، اما اونھا ی مینی زمبی از نون ھاش پوره سیاون وسط بعض. "  را داردزی چھ چدنیشن

 ی کرد ای داشت با خودش آرزو میتوب.  شدن ادامھ دادرهیپاندا بھ خ. " ھمچنان خوشمزه ھستن
 . رفتیکاش او زودتر م

 
پاندا نگاھش را بھ . "  کنھی گفتھ کھ دوست داره اسب سواریاون بھ بر. "  ادامھ دادیتوب        

اون . " ً شد ،انگار کھ واقعا بھ عسلھا عالقھ مند شدهرهیسمت عسلھا منحرف کرد و بھ آنھا خ
 "  در مورد من نزد؟ی حرفچیھ
 

 . "فکر نکنم.  دونمینم. "  دوباره بھ خارش افتادیزخم توب        
 

 نکھیفقط بعد از ا.  برداشتشھی شکی شد، سپس رهی بھ عسلھا خشتریپاندا سر تکان داد، ب        
 پرداخت ی دالرستی بکی عسل شھی شکی ی متوجھ شد کھ او برای شد توبنشیاو سوار ماش

 .اما پاندا رفتھ بود! " یھ. " کرده است
 
 

 .دی آنھا را شنی بھ کلبھ صدادنی قبل از رسیلوس        
 

 بھ خوردن ازی اما احساس نسد،ی در طول بعد از ظھر بنوگری صفحھ دنی بود چنددواریام        
متوجھ شده بود کھ بازگرداندن .  چنان بر او غلبھ کرد کھ بھ سمت خانھ بازگشتنیری شزی چکی

 گرسنھ نبود بھ ی ترھا وقتمیقد.  کرد مشکل تر استی از آنچھ فکر منشیشی پییعادات سالم غذا
 یحاال، وقت.  کرده بودی او را در مورد غذا عقده امی دوماه رژنی خورد، اما ای میزی چدرتن

 . دھانش بوددنی خواست جنبی کھ میزی بود، تنھا چنی غمگایناراحت، خستھ 
 

 . شدی وزنشان دوباره اضافھ ممی مردم بعد از رژشتری تعجب نبود بیجا        
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 تا ستادی کرد و امی تنظشی بازوری کھ تا زده بود را زیاھا بلندتر شدند، حولھ ا صدیوقت        
 .گوش دھد

 
 . "ی برنجای االن از انی ھمدیتو با: "  کھ گفتدی را شنی بریصدا        

 
 . "دمی رو ندی کھ لوسینھ تا وقت: " تمپل درجواب گفت        

 
 . "اون رفتھ        " 

 
 . " خونھ ھستی اتاق خوابش توی ھنوز تولشیوسا.  کنمیاور نمحرفت رو ب        " 

 
 . " خوادی اونھا رو نمگھیخوب چون د. "  مکث کردی اندکیبر        

 
 " اون کجاست؟.  بزنگھی حرف دھی        " 

 
 "  بدونم کجاست؟دیچطور با. ستمیمن محافظ اون ن        " 

 
 و االن در مقابل دی ترسی از موش مزرعھ می کھ زمانی بری بھ صدایجی با گیلوس        

 بار نی اولی کھ لوسی آن زن متزلزلی برایچھ اتفاق.  قد علم کرده بود، گوش دادیطانیملکھ ش
 یتمپل دستانش را رو.  آمدرونی درختان بانی از میلی می با بیمالقات کرد افتاده بود؟ لوس

 . "میتت عصبان از دسیلیخ! یینجایتو ا. " دیکوب شیرانھا
 

 . "تنھاش بذار: "  گفتیبر        
 

 اما من ،ی کارت بد بود کھ پاندا رو ترک کردیبھ اندازه کاف. "  رفتیتمپل بھ سمت لوس        
 خودت شی لحظھ پکی. ی کھ من رو ھم ترک کنی نداشتی حقچی نکرده بودم و تو ھیکھ کار

 کنم؟ ی مدای پی چھ حالی رفتی کلمھ گذاشتکی ی من بشنوم کھ تو بدون حتی وقتیفکر کرد
 . " باھات حرف نزنمگھی تا آخر عمرم دستی ھستم کھ برام مھم نی عصبانتتاونقدر از دس

 
 " نجا؟ی ایپس چرا اومد. "  خودسر شده بودی بھ تازگیآرواره بر        

 
 . "بھ تو نداره ی ربطچی موضوع ھنیا. خودت رو کنار بکش. " دیتمپل بھ سمت او چرخ        

 
 . "شھی بھ من مربوط مزی ھمھ چینطوریا.  ھم مھمونمی خونھ منھ، و لوسنجایا        " 
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 ی برن؟ی نشدیًشما دوتا احتماال بھ ھم معرف. "  خودش را مجبور کرد کھ جلو برودیلوس        

 . " ھستی برنیتمپل، ا.  تمپل رنشاو ھستنیوست، ا
 

 . " ھستی دونم اون کیم:" ً مختصرا گفتیبر        
 

 دهیً نھ، تمپل واقعا اون طور کھ نشون مای یباور کن. "  اش را نشان دادی ناراحتیلوس        
 . "ستی ادب نیگستاخ و ب

 
 اش مرتب شده بود شد یچی و قی کھ توسط بری آراستھ لوسی موھایتمپل مشغول بررس        

 . " ھستمی عصبانیلی نکن، من ھنوز از دستت خی من عذرخواھ اززمیعز: " و در جواب گفت
 

. ذاشتمی نوشتھ برات مھی دیحداقل با. متاسفم.  فھمم، و حق با توئھیم: "  کردقی تصدیلوس        
 "  خونھ؟ی گردی برمیک. ی ھم متاسف باشدیبا. "  کردنی فنیتمپل ف" 
 

 . " مونھیم نجایا.  گردهیبر نم: " ً مختصرا گفتیبر        
 

 . "ی کنی فکر منطوریتو ا        " 
 

 ی احساسنی بھتری کردند بھ لوسیگوش دادن بھ آن دوتا کھ بر سر او با ھم جر و بحث م        
 از حالت خصمانھ اش محو شد یمقدار.  کردیتمپل پشتش را بھ بر.  روزھا داشت را دادنیکھ ا

 ی توی کرده؟ اون بھم گفت کھ چھ اتفاقکاریپاندا باھات چ. "  گره خوردی از نگرانشیو ابروھا
و بعد، بھ . "  رو بھ من نگفتھزی دونم کھ اون ھمھ چی افتاده، اما می کھ رفتھ بودی مکانونا

 " م؟ی حرف بزنمی بتونی اونطرفتر تا من و لوسی برشھیم: "  گفتی اجباری و با ادبیسمت بر
 

دست از اخم و تخم کردن بھ . "  بداخالق آن دو انداختانی خودش را میلی می با بیلوس        
 خواستم یفقط نم. من قصد داشتم باھات صحبت کنم.  باشھنجایاون حق داره ا.  بردار، تمپلیبر
 . " کار بھ خونھ برگردمنی ایبرا
 

پس معلومھ کھ روابط . " دی خالص باال پری از خشمی بریابروھا.  گفتھ بودی اشتباھزیچ        
 . " برات ندارهیتی اھمچیدوستانھ ما ھ

 
 نطوریھم.  آن نشستی چمنھا پھن کرد و روی حولھ اش را رویلوس. "  ندارهقتیحق        " 

.  کردفی تمپل تعری کافھ قطب نما را برای تمام ماجراد،یچی پی اش مینی بری زحانیکھ عطر ر
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 یلی کنم خیفکر م. "  اش چسباندنھی را بغل کرد و بھ سشی تمام شد، زانوھاشی حرفھایوقت
 . "دم بوکدندهی
 

 ی با اون گانگسترھا بجنگی قادر نبودنکھیتو کھ خودت رو بخاطر ا: " تمپل گفت        
 "،ی کنیسرزنش نم

 
 . " کننی کارو منی اگھی دیزنھا        " 

 
 . " افتھی اتفاق ملمھای فی فقط تونیا        " 

 
 . بھ خودش اجازه دھد راحت بگذردتوانستی نمیخشمش فروکش کرده بود، اما لوس        

 
 تونم بفھمم ینم. "  انداختی حولھ کنار لوسی حرکت برازنده، خودش را روکیتمپل با         

 ."سھی دادن اطالعات انقدر خسیپاندا چرا تو
 

.  ھستی در مقابل مشترتیطر مسئولمطمئنم بخا: " اش را فرو داد و گفتی تلخیلوس        
 . " کنھی نگاه متی مسئولھی اون ھنوز بھ من بھ شکل ،یبطور اساس

 
 " ؟ی کنھ، پس چرا تو انقدر باھاش چپیاون ازت محافظت م: "  گفتیکدندگیتمپل با         

 
 . " با خودم چپ افتادمستم،ین: "  گفتیلوس        

 
 . "ی کنی رو سرزنش می قربانیدار. ًئنامطم: "  معترضانھ گفتیبر        

 
 سرسخت و یلی وانمود کردم کھ خیھمھ تابستون طور. ستی نینطوریا: "  گفتیلوس        

 " خودم رو مسخره کردم، درستھ؟.  ھستمکدندهی
 

 " ؟ی ترک کردھوی چرا اون رو ؟یپاندا چ. " تمپل بحث را عوض کرد        
 

 . " بودی من ساختگی روابط ما مثل تاتوھانکھیبخاطر ا        " 
 

 نھی دوتا رو کنار ھم ببنی ایھرک. ومدی نیبھ چشم من کھ ساختگ. "  نگاه کردیتمپل بھ بر        
 . " کھ چقدر مناسب ھم ھستنشھیمتوجھ م
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 پس زدم، و دو سای محراب کلیمن نامزدم رو تو. "  بحث را دوست نداشتنی ایلوس        
 "  قشنگھ نھ؟یلیخ.  ھمراه شدمگھی مرد دھیھفتھ بعد، با 

 
 ... "  اون مرد پاندا باشھی نھ، اما وقت،یدرحالت عاد: " تمپل گفت        

 
 مشخص کنم کھ چھ دهیوقتش رس. "  بھانھ جور کندشی برای کسچی داد ھی جازه نمیلوس        

 . "ستی نیپاندا واقع. ستین یزی و چھ چھی واقعمی زندگی تویزیچ
 

 . "یو تو ھم عاشق اون شد. ھیبنظر من کھ واقع        " 
 

 یحرفم رو باور کن، عشق احساس!  حرفھا بردارنیدست از گفتن ا. "  زدادی فریلوس        
 کرد، و ی مشی تد را ستایلوس.  جملھ متعلق بھ تد بودنیا. "  کھ من درباره پاندا دارمستین

 . نبودشیًقطعا احساسش بھ پاندا ستا
 

 دنی خندای بھ اوست؟ دنی تمام خواستھ ات چسبی وقتی کنشی را ستای کسی توانیچطور م        
ً از درک کامال متقابل ؟ در ی حاکیی رد و بدل کردن نگاه ھاای غرغر کردن بھ اون، ایبا او، 

 یکی با ھم ی ھمگی و افعی قسمت بد لوس،ی کرد قسمت خوب لوسیکنار پاندا، او احساس م
  داشت؟ازی نی ایشانی پرنی بھ چنی کسچھ. ھستند

 
:  نجات داد و بھ تمپل گفتشتری بحی را از توضی حولھ ول کرد، لوسی خودش را رویبر        

 . " مونھی منجای ایلوس" 
 

 . " کھ برگردهخوامیمن م.  مونھینھ، نم. " دی پرشی پاھایتمپل رو        
 

 . " دارمازیچھ بد، چون من بھش ن        " 
 

 "  من ندارم؟ی کنیفکر م        " 
 

 . "شینی ببیای بنجای ای تونی میتو ھروقت کھ بخوا. لجباز        " 
 

 شما دوتا سر خودم رو تماشا کنم، ی کھ دعوانمیھرچند عاشق ا. "  سوختیچشمان لوس        
 بھ ی سرھی برم دیبا. "  خانھ راه افتادیی بھ سمت قسمت جلویبر. " دیا کن دعودیاما شما نبا

تو : "  برگشت و ادامھ دادیاز پشت بھ سمت لوس. "  ھستخچالی ی خنک تویچا.  بزنمیتوب
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 کوچک کنار لب ی شد، لبخنددی ناپدی بریوقت. "  ببرتتیاجازه نده با قلدر. یمون ی منجایا
 . شددیلبخندش بھ سرعت ناپد. " ادیازش خوشم م. " تمپل شکل گرفت

 
 با مشکالتم روبرو بشم، دی کھ بای تو بھ من گفت؟ی بھ کجا برسی داردیبا فرار کردن ام        " 

 فرار ی حرف مفت زن دارھی مثل ؟ی کنی مکاری چی خودت دارشھی مدهیچی مسائل پیاما وقت
 . "ی کنیم
 

 . "مھربون باش        " 
 

 باشھ، در مورد تماس نطوری خوب، اگھ رفتارت ھملھیخ: "  گفتیتمپل با اوقات تلخ        
 . " گمی بھت نمیزی کھ داشتم چی ایتلفن
 

 . "بھم بگو: "  گفتنی دانست کھ تمپل توقع دارد از او سوال کند بنابرای میلوس        
 

 . "یستینتو سزاوار دونستنش         " 
 

 . "در ھرصورت بھم بگو        " 
 

 " ؟یدر موردش مطمئن. " دی حولھ باال پری از رویتمپل گفت، و لوس        
 

 " ؟یخواستی نبود کھ میزی ھمون چنیا. ی کردم خوشحال بشیفکر م. " تمپل اخم کرد        
 

 . خودش نگاه داشتی فکر را برانی ایاما لوس. ًقاینھ دق        
 
 

 . گذاشتنی را زمی گوشتچی زنگ در بھ صدا در آمد پاندا پیوقت        
 

ً بود و مطمئنا او نبود کھ زنگ ی لوسند،ی ببخواستی کھ درحال حاضر دلش میتنھا شخص        
 ی ھاھی رساند، جابجا کردن پاانی آشپزخانھ را بھ پازی گرفتن با میاو کشت. در را بصدا درآورد

 . رفتی نمشی خوب پیلیخ زی ممیبزرگ و حج
 

 زانی آوواری کھ بھ دای از منظره دریمتی ارزان قی بھ تابلو،یسر راھش بھ سمت در جلوئ        
 عادت گری بھ اتاق دی شدن و جابجا شدن مرموزانھ وسائل خانھ از اتاقدیبھ ناپد. بود اخم کرد
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.  آنھا ھمان خوک خودش بودنی خالص نشده بود؟ بدتریکی نی از دست ایچرا لوس. کرده بود
 . گذاشتھ بود را داشتشی برای کھ آخر ھفتھ لوسی ھنوز ھمان دماغ دلقککخو
 

 بلوند ی خانم با موھاکی.  شدرهی خرونی در بھ بی روشھی شی و از ورادیپاندا بھ در رس        
 . بودستادهیآن طرف در ا

 
 با ھم یاندا مطمئن بود کھ ھرگز مالقات آشنا در مورد آن زن وجود داشت، ھرچند پیزیچ        

 یباال تنھ ا.  سخت بودنی مثل ایکلیفراموش کردن ھ.  بودکلشی بخاطر شکل ھدیشا. نداشتھ اند
 توانستی بودند کھ پاندا مییزھای چیی تماشایی الغر و پاھایی و رانھاکی باریبزرگ، کمر

 .ندیبب
 

 در مورد یزی کند حواسش را جمع کند، اما چی کھ در را باز مینی کرد درحیپاندا سع        
 مرتب یلی بلوند بلندش خیموھا.  شدی حواسش می زن وجود داشت کھ باعث پرتنیظاھر ا

 . لباس بھ تن کرده بودینبودند و او کل
 

 .ختی فرو ریدلش ھر. و بعد پاندا او را شناخت        
 

سرش . "  چاپمن ھستمنایستیمن کر. دی باشدی شی آقادیشما با. " زن دستش را دراز کرد        
 خودشان رد نی بی جوک خصوصکی سمت کج کرد و لبخند زد، انگار کھ آنھا داشتند کیرا بھ 

 . "یستیدکتر کر. "  کردندیو بدل م
 

  و دومستیفصل ب        
 

: کشیار تیتمپل با آن حالتھا.  کابوسندکی یزنھا ھمھ جا ھستند، و ھر کدامشان بھ نوع        
 کرده بود، ھرچند اصرار داشت کھ دای پنترنتی اش را از ایً کھ احتماال جواز شغلیستیدکتر کر

  دخترنگتنیمی رنای دردسر، آن سمت جنگل با سابرنی بزرگتر،یلوس:  استیًکارش کامال قانون
 . کردی می کھ پاندا از او متنقر بود زندگیمرد

 
 کرد، اما پاندا بھ ی نمیھرچند کمک.  بوددهی نرسی از لوسی خبرچینھ روز گذشتھ بود و ھ        

 . شدی تمام مدی رابطھ بانیخودش گوشزد کرد بھ ھرحال ا
 

 یچشمانش قرمز بود و از کنار پاندا بدون گفتن کلمھ ا.  آمدنییتمپل از طبقھ باال پا        
 . "می بدونی برایب: " ت ادبانھ گفی بیبا لحن. ندی ببنطوریپاندا دوست نداشت او را ا. گذشت
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 دراز ونی گرفتن کنترل تلوزی فرو رفت و دستش را برامنی اتاق نشیتمپل در صندل        
 . "ًبعدا. " کرد

 
 ی برادی جدزی مکی تواندی بود کھ از کجا منی اشھی پاندا در اندی بعد از آن، وقتی کمیمدت        

 مشغول ی پشتاطی را در حیستی کند، دکتر کردای سبز رنگ آشپزخانھ پزی می خالیپر کردن جا
 .دیمطالعھ د

 
 لباس کی آن لباس معروف قرمزش، دنی پوشی بھ شنا رفتھ بود، اما بھ جانی از اشیاو پ        

 . بوددهی تکھ پوشکی دیسبز و سف
 

 طایپاندا با سر بھ سمت ح.  رفتن از آشپزخانھ سر راه پاندا سبز شدرونیتمپل در راه ب        
 . "ی کھ اون رو بھ خونھ من دعوت کردی بھ من بگیتونستیم. "  اشاره زدیپشت

 
 پاندا بتواند او را از تصور اشتباھش نکھیقبل از ا. "  کنھی نمی کھ برات فرقدونستمیم        " 

 . " برم بھ کلبھخوامیم. "  تمپل از کنار او رد شداورد،ی برونیب
 

 . " بده انجامدی کار مفھیپس         " 
 

 . " رو برگردونیخودت برو لوس: "  در را بھم بکوبد در جواب گفتنکھیتمپل قبل از ا        
 

 ؟ی کار دوست نداشت، اما بعدش چنی از انجام اشتری را بیزی چچیھ        
 

با .  برآوردنش را نداشتتی کھ او ظرفیزی داشت، چازی نیشگی ھمی ای بھ شادیلوس        
 دانست چطور آن را مطرح ی اگرچھ نمد،ی دی او را مدی بارهی حال، قبل از ترک کردن جزنیا

 .کند
 

.  کھ کتابش را بستھ و بلند شده بود، ملحق شدیستی کھ تمپل بھ دکتر کردی پنجره دانیاز م        
 مسائل یلیخ.  نداشتیتی اھمشی براقتیدرحق. دی گوی توانست بشنود کھ تمپل بھ او چھ مینم
 .  شده بودتی اھمی بشی روزھا برانیا

 
 

 برد کھ تمپل بھ ی خنک را با خودش بھ دکھ مزرعھ می چاوانی لنی داشت چندیلوس        
 کیروان شناس .  شدشیدای باشد پیستی توانست دکتر کری قد بلند و بلوند کھ فقط میھمراه زن

 . کھ با لباس شنا اش ست بود بھ تن داشتنی سبز بدون آستراھنیپ
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 گوشتالو و قلمبھ ی نقص و لبھای صورتش کنار رفتھ و چانھ بی بلوندش از رویموھا        

 . گذاشتھ بودشیاش را بھ نما
 

 دنی کمک خواستھ، انتظار دیستی از چھار روز قبل کھ تمپل گفتھ بود از دکتر کریلوس        
 بھ ی چربرهی روانشناس جزی اصرار کرده بود کھ تمپل بجایلوس.  را داشتی صحنھ انیچن

 . گرفتھ بوددهی کھ تمپل آشکارا نادیحتی قابل اعتماد زنگ بزند، نصیشخص
 

 ی قرار داشت نشستھ بود و با دقت تمام مشغول نقاشھی کارش کھ در سازی پشت میبر        
کمتر از دو ھفتھ .  بودمتشی گران قی اشھی شینی تزئلی از وسایکی ی روییایمنظره فانوس در

 . راست نشستدهی از را رسی متوجھ شد چھ کسیوقت.  فروش آنھا مھلت داشتیبرا
 

: " بدون مقدمھ گفت.  اش را بھ تن داشتیشگی ھمیوگایتمپل ھمان لباس تاپ و شلوارک         
 . "ی ھم برنیو ا. ھی دوست من لوسنی ا،یستیکر
 

 تون باعث ییآشنا.دیشما پرورش دھنده زنبور ھست. "  سر تکان دادی بری برایستیکر        
تمپل . کیمشتاق مالقات با شما بودم، خانم جورا. " دی چرخیو سپس بھ سمت لوس. " افتخاره

 . " کنھی مفی در مورد شما تعریلیخ
 

 مفاتی کدوم از تعرچیکھ ھ: "  زرد رنگ ولو شد و گفتی ھامکتی از نیکی یتمپل رو        
 . "ستیخوب ن

 
 . گذاشتی برزی می خنک روی چاوانی لکی. " دروغگو:"  در جواب گفت یلوس        

 
 چاقالو رو ی فرارھی اعتراف کنم دی کھ باھیباعث ناراحت. حق با توئھ: " تمپل غرغر کرد        

 . " خودم قرار دادمیالگو
 

 . "ستی چاقالو نیلوس: "  برداشت و گفتیستی کری قلوه ای چشم از لبھایبر        
 

ً باشد، ھرچند مطمئنا ی کسی توانست تصور کند کھ الگوی نمی الغر، لوسایچاقالو         
 . تابستان آموختھ بودنی را در طول ای درس مھم زندگنیچند

 
بنظر .  را امتحان کردی محصوالت بریستیکر. بعد از آن، سکوت گروه را فرا گرفت        

 . نبودندنطوری اھی داشتھ باشد، اما بقی او با سکوت بوجود آمده مشکلدی رسینم
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 کرد بھ ی سعی و لوسرفت،ی اش ور می نقاشی با قلم موی شد ،بررهی او خیتمپل بھ پاھا        

 گروه رنگارنگ را بھ نی ای رھبرستی آورد مجبور نادی بنکھی گفتن فکر کند، تا ای برایزیچ
 .ردیعھده بگ

 
. "  نگاه کرد، حالت چھره اش خصمانھ بودی بھ بررهی بلند شد و خی صندلیتمپل از رو        

 . " دارمی مشکلھیمن با دوست خودم 
 

 . پلک زدیبر        
 

 . شدرهی او خی نشست و دوباره بھ پاھاشیتمپل سر جا        
 

تمپل .  درک کندتوانستی نمی کھ برکردی را درک میزیاو چ. دی کشیقی نفس عمیلوس        
 . کردی مانیداشت طغ

 
 کدامشان چیتمپل سرش را بلند کرد اما بھ چشمان ھ.  گروه را فرا گرفتیگریسکوت د        

 . "من دوستش دارم. " نگاه نکرد
 

 در آورد، سپس نگاه پرسش ی کلمھ را بھ شکل سوالنی ایبر"  دوستت؟ نیھم... اھم        " 
 . انداختیستی بھ کریگرانھ ا

 
اوه بخاطر . " دی بشود، و از تنفر لرزی تا تمپل متوجھ منظور بردیچند لحظھ طول کش        

 . "ستی نیستیخدا، اون شخص کر
 

 . " بود ھانیلحنت پر از دشمن: "  محکم گفتی با لحنیستیکر        
 

 را ی گلبھی صندلیستیکر. " ی ھستیبرات مھمھ؟ تو آدم رک: " تمپل در جواب گفت        
."  اشتباه گرفتھ بشمنطوری کھ دوست داشتھ باشم استی معنا ننیبھ ا. "  نشستن انتخاب کردیبرا
 . رفت و آمد داردیی ھاوانھی او با چھ ددیپرسی انداخت، کھ بھ وضوح می بھ لوسی نگاھیبر
 

 . "متاسفم:" تمپل گفت        
 

 بھ سمت یلوس. "  شدرفتھی پذتیعذرخواھ. " داد تکان ی سری با مھربانیستیدکتر کر        
 دست تکان داد، انگار کھ سوال یی اعتنایتمپل با ب"  ؟یبا مکس صحبت کرد. " تمپل خم شد
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تمپل نگاھش .  را صاف کردشی گلویستیکر.  کردی آنقدر احمقانھ بود کھ وقتش را تلف میلوس
 خوادیم.  من قطع کردیمکس تلفن رو رو: "  برگرداند سپس غرولند کنان گفتاو را بھ سمت

 . "رهیانتقام بگ
 

 ؟ی کنکاری چیخوایحاال م.  کنم کارش قابل درکھیفکر م. "  در موردش فکر کردیلوس        
" 
 

 بود کھ انگار ی طورشی جواب داد، صدای جابجا شد، و باالخره وقتی صندلیتمپل رو        
 . "قصد دارم التماسش کنم. " حشره قورت داده کی
 

.  اش را واژگون کندی نقاشزی بود مکی کھ نزددی اش باال پری صندلی از روی طوریبر        
 . " کنھی کار روحت رو فاسد منیا! ھرگز! ھرگز التماس نکن" 
 

 اش در تضاد ی قلوه ایً را نگاه کرد کھ کامال با لبھای بریتی با چنان جدیستیدکتر کر        
 . "ی کنی از تجربھ خودت صحبت می کھ انگار داریزنی حرف میطور. " بود

 
 . "در مورد شوھر سابقمھ. "  لجوجانھ سفت شدی با حالتیآرواره بر        

 
 " ؟ی در موردش بھ ما بگیخوایم: " دی پرسیستیدکترکر        

 
 . "یتو مشاور من! یھ: " تمپل گفت        

 
 کار را ھم نیو ھم. "  کنمی بھتر کار میمن گروھ. "  گرفتدهی اعتراضش را نادیستیکر        

 کھ دکتر افتی ی جلسھ گروه درمانکی انی خودش را در میچھار ساعت بعد، لوس. کرد
 ی از زندگی کھ برییآنھا در مورد درسھا.  کردی متشی ھدازی تعجب برانگی با مھارتیستیکر
 بصورت سربستھ از یلوس.  گرفتھ بود صحبت کردندادی اسکات داشت، با  کھیزیرآمیتحق

 یستیدکتر کر.  کھ بخاطر تحت فشار قرار دادن خودش داشت صحبت کردیاحساس گناھ
 ندهی آری کنند تا بتوانند مسجادی معمولشان ای وقفھ در زندگکی دی مردم باشتری داد کھ بشنھادیپ

 وارد است، اری در کارش بسیستی متوجھ شد کھ دکتر کریوس لجیبتدر.  کنندنیی را تعشانیزندگ
 .ی پر از شگفتی در تابستانگری شک دکی
 

 قرار کی یی گردھمانی داد کھ وقتشان تمام شده، انگار کھ اصیسرانجام روانشناس تشخ        
 تی قسمت از شخصنیما ا. "  آداب باشدی کرد مبادی سعیلوس.  شده بودهیزیمالقات برنامھ ر
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.  باال رفتیستی کربی روشن و خوش ترکی از ابروھایکی. " می بوددهی ندونی تلوزیتو رو تو
 . " سوال برهری من زی حرفھ ای قرمز رنگ باعث شده بود زندگی لباس شنااون، بلھ" 
 

 " ؟یچرا اون کارو قبول کرده بود: " دی پرسیبر        
 

 بود ینطوریا.  بردمی رنج می پرخوریماری نوجون بودم از بیمن وقت: "  گفتیستیکر        
 ی چربرهی برنامھ جزی شغل توھیمن .  از اختالل خوردن متخصص شدمیری جلوگیکھ تو

 بود کھ بعد از فصل نی رو پرداخت کنم و برنامھ ام امیی دوران دانشجویگرفتم تا بتونم وام ھا
 بلند و یپاھا. "  کردم کھ عاشق پولش شدماما احساس.  کار بکشمنی از استاول برنامھ د
 کنم، ھرچند ھی خودم توجی کردم ماندن در برنامھ رو برایسع. "  ھم قرار دادیبارکش را رو

 یی من متمرکز شده تا مشاوره ھاکلی نشان دادن ھی روشتری کننده برنامھ بھی دونستم کھ تھیم
 داشتند، و ی احساسی ما مشکالت جدیاما شرکت کننده ھا.  دمی مائھکھ بھ شرکت کنندھا ار

 ی مدارک علمی بررسی خودش رو برایلی کننده خھی دونستم کھ اگھ برنامھ رو ترک کنم، تھیم
 بلوند و در لباس شنا ی شخص بعدنکھیھم.  ندازهی من بشھ بھ زحمت نمنی کھ قراره جانشیکس

 . " برنامھ موندمی تونیبنابرا.  کنندیخوش ظاھر باشھ، اونھا استخدامش م
 

 بلند مدت ما بدون تی موفقی کدوم از داستانھاچی کنھ ھی فکر میستیکر: " تمپل گفت        
 . "فتھی تونست اتفاق بیوجود اون نم

 
....  م،ی داشتی بلند مدت محدودی ھاتیما موفق. "  او را با نگاھش نشانھ رفتیستیکر        

 مشاوره شی نمای قدرتم استفاده کردم تا آنھا رو محبوب شد، ازیلی خی چربرهی جزیوقت
 یشرکت کنندگان بعد از کار کردن با تمپل خرد و متالش.  متمرکز شوندی واقعیرفتار
 نی کنم تمپل تازه شروع کرده بھ درک ای و فکر مشھ،یشکست بلند مدت م کھ منجر بھ—ھستند

 سھ ساعت از ای تونن ھر روز دو ی کنند و خانواده دارن نمیدرواقع، مردم کھ کار م. موضوع
 تونن مدت ی مداوم نمیبانی اونھا بدون پشتشتریو ب.  اختصاص بدننیوقتشون رو بھ تمر

 . " سالم کنندی غذاھاردن خودشون رو ملزم بھ خوی ایطوالن
 

 "  کنم، باشھ؟ی فکر مکردھامیدوباره بھ رو. "  انداختنیی سرش را پایطانیملکھ ش        
 

 کی کھ تمپل بھ نیدونستن ا. " دی چرخی بھ سمت بریستیدکتر کر. " موضوع زمانھ         "
 "ده؟ی مریی تغی چربرهیدوست عالقھ داره نظر شما رو در مورد جز

 
 . " رو بگھشیقی کھ نظر حقھیاون مودب تر از اون: " تمپل گفت        
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 دی نور خورشری قرمزش زیوھا چانھ اش را باال آورد می بریوقت. "  نظر توئھنیا        " 
 . " برنامھ متنفر بودم، و ھنوزم متنفرمنیًمن قبال از ا. " دیدرخش

 
 تی واقعی کردن تویچون تو باالخره شجاعت زندگ.  تمپلن،یبب. "  سر تکان دادیستیکر        

 . "ستادهی از حرکت ناای دن،ی کرددایرو پ
 

 . گفتی میگری دزیاما قلبش چ. " اھم، اھم، اھم: " تمپل گفت        
 

 باالخره دکتر ی کرد، و وقتریی تر تغجانی بھ موضوعات کم ھشانیباالخره صحبت ھا        
 را با خودش ی عسلش را امتحان کند، تمپل لوسنی تردی خواست تا طعم جدی از بریستیکر

: "  گفتی آرامی قرار گرفتند با صداگرانی دییحدوده شنوا ھردو خارج از میوقت. دی کشیکنار
 . "پاندا شده، چشماش ھمھ جا دنبال اونھ  مجذوبیستیکر
 

 "  شده؟یستیپاندا ھم جذب کر. "  گوشھ لبش را گاز گرفتیلوس        
 

 موھاش رو باز شبی دیستی کھ جذب اون نشھ؟ کرھی کدوم مرد؟ی نگاه بھش انداختھی        " 
 ی حاال برگردنیالزمھ ھم.  کنھی کارو نمنی نباشھ ھرگز انی دوربیگذاشتھ بود، و اون اگھ جلو

 . "یخونھ و از قلمروت محافظت کن
 

 نی شد کھ انگار تا بحال چنرهی خی معمولی پروانھ دم چلچلھ اکی چنان بھ یلوس        
 . "دارم نی قلمروئچیمن ھ. "  استدهی در عمرش ندیموجود

 
 . "ی احمقھیتو : " تمپل با تمسخر گفت        

 
 نجایو ا. "  احمق نبود کھ بھ آن اشاره کندنکھی با اد،ی را در چشمان او دی نگرانیاما لوس        
 . "ی شدلی تر تبدمی آدم مھربان تر و مالکی کنم تو بھ یفکر م

 
 "ً رایاخ        " 

 
 .  لب آورد بھی لبخندی بھ سختیلوس        

 
 نی سنگی از شانھ ھاشتری بی آوردن عسل ھارونی تمام بعد از ظھر را صرف بیبر        

 شستن ظرفھا ی رویلوس. افتی کردن خودش نزی تمی برایعسل کرد، و تا قبل از شام وقت
 دوش گرفتن ی داشت برایبر.  بھ کارش اعتراض کردی سرسری فقط کمیاصرار کرد، و بر
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 تا گوش ستادیا.  کنندی با ھم صحبت می در تراس جلوئکیما  وی رفت کھ متوجھ شد توبیم
 .دھد

 
. ی قرار مالقات درخواست کنھی ی از بردی کنم تو بایمن فکر م: "  گفتی کھ توبدیشن        

 اون بھ ھمھ ش؟یدیموقع شام د.  دونم کھ اوال تو رو دوست نداشت، اما نظرش عوض شدهیم
 . "دیو خند تیجوک ھا

 
 . را بشنودکی تا بتواند بھتر جواب ماد،ی تا کنار پرده خودش را جلو کشیبر        

 
 . "دی خندی ھم کلی نکردم، لوسی برداشتنیمن کھ ھمچ: "  گفتکیما        

 
 دیتو با.  کردی و ھمش داشت بھ تو نگاه مد،ی خندشتری بیاما بر: "  اصرار کردیتوب        

 ھینھ بھ داگز ان مالتز، اما . رونی بنی ھا برھی مانی تو ایزی چھی ای شام ی کھ برایازش بخوا
 . " قشنگی جاھی ای رهی مثل ھتل جزییجا
 

 . "ی کارو بکنم، توبنی تونم ایمن نم: "  معمول گفتری غی ای با سرسختکیما        
 

 " چرا نھ؟        " 
 

 یبر. "  غژغژ کردکی مایصندل.  آشپزخانھ صدا دادی بشقاب توھی. "  تونمیچون نم        " 
 ی افتاد می خواد مطمئن بشھ کھ اگھ اتفاقیاون م.  افتھی زمستون منی ھست کھ اینگران اتفاقات

 . " کردمی کار رو منی ھمًقای اون بودم دقیمن ھم اگھ جا.  من حساب کنھیتونھ رو
 

 ی نمی کسچی دانست کھ ھی مدیاو با....  زرنگ بودهیلی کرد خی با خودش فکر میو بر        
 داشتھ گری مردم دزهی نسبت بھ انگی خوبنشی بنکھی بسازد مگر اکی مای بھ موفقیتواند تجارت

 .باشد
 

 رونی شام بی اون رو برای تونی کھ چرا تو نمنمی بی نمیلیمن ھنوز دل. "  نشدمی تسلیتوب        
 . "یببر

 
 . "ادی دوست نداره بکھی بگھ باشھ، درحالشھی اون مجبور مھنکی ایبرا        " 

 
 . "خوادی دونم کھ میم. ادی خواد بیاون م: "  اصرار کردیتوب        
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 صبور بود، بھ ھمان کی مایصدا.... "  موضوع ممکنھ درکش سخت باشھنی ا،یتوب        " 
 بودن ی شکل با برنیمن بھ ا. "  دھدی محی توضی توبی را برایزی چی وقتشھی کھ ھمیشکل

 ًواقعا نبود؟. " ستمیعالقھ مند ن
 

. دی تراس را شنی او روی گام ھای و بھ دنبال آن صدای شدن صندلدهی کشی صدایبر        
 ! "نیمارت"  زد ادی فرکیما
 

 . "رشی خودش رو بھ اتوبان برسونھ بگنکھی برو و قبل از ا،یتوب! نجایبرگرد ا        " 
 

. ً نسبت بھ خودش را کامال باور نکرده بودی عالقگی بھ بکی ماری ھرگز تظاھر اخیبر        
ھرچند — دادی می شکل دلدارنی حساب کرده بود، و خودش را بھ اکی مایداری پای رویبر

.  ماندی می تا ابد مشتاق او باقکیما— را از دست داده بودیاسکات مدتھا قبل عالقھ اش بھ بر
 .ی احمقانھچھ فکر ا

 
 در را باز ی آمد، با فشاررونیاز پشت پرده ب.  اش فشردنھیدستش را محکم بھ قفسھ س        

 .کرد و قدم بھ تراس گذاشت
 

 کی بود، ستادهی پلھ انی اولی باالکیما.  خانھ بودی رونی راه ماشی با سگ در انتھایتوب        
 و نی شلوار جدنی با وجود پوشیحت.  بودزانی اش آویشانی پی روشن روی قھوه ایدستھ مو

 ری داشت، بلند و تاثی جذابکلی کرد، ھی مغی را تبلکی جی کھ مغازه غواصیدی سفشرتیت
 . کھ نور تراس جذابترش کرده بودیمرخین گذار، با

 
تا بھ .....از عرض تراس گذشت .  بھ سمت او گام برداشتیبر.  کردری جری در جیلوال        

 . "ایبا من ب: "  زمزمھ کرددیتپی کھ احمقانھ تاپ تاپ میبا قلب....دیپلھ ھا رس
 

 اورد؟ی خواست بھانھ بی میعنی.  دھانش را باز کردکیما        
 

 ھی را گرفت و از خانھ دورش کرد، بھ دور از زاوشیبازو. "  نگویچینھ، ھ: "  گفتیبر        
 ھرچھ ساختھ بود نکھی و ترس از ایدیبخاطر وحشت، ناام.  درختھاانی پسر و سگش، مدید

 . آمده بودجانی رفت بھ ھیداشت از چنگش م
 

 شود، اما حواسش گرانی داده بود کھ چشم در چشم دی عادت را بھ برنی قدش ایبلند        
 در نور اندک ماه کھ یحت.  کرده بودجادی اکی چھره مای او رودنی شد کھ دی ایشانیپرت پر

 .ندی ببکی را در چشمان مای توانست سرسختی می زد، بری برگھا سوسو مانیاز م
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 ...."یبر        " 

 
 . و او را با لبانش ساکت کرددی کشنییدستانش را دور گردن او لغزاند، سر او را پا        

 
 ی و ھرگز نداشتی خواستی مشھی رو کھ ھمیزی حرکت، چنیا:  با خودش فکر کردیبر        

 .ارهی مادتیرو بھ 
 

 کھ ھرگز نداشت ییزھای چی او را در بر گرفت، در عوض برکی مانکھیاما بھ محض ا        
 و جانی و احساس آرامش بھ ھمراه ھی عزت نفس، مھربان،ی مثل وفادارییزھایچ.  آوردادیرا ب
 . کھ در طول ازدواجش تجربھ کرده بودی ای رھا از احساس شرمسارزی ھوس انگیلذت
 

حرکت و رفتار . دی و بھ تمام معنا او را بھ آتش کشافت،ی انی جرشی داغ در رگھایخون        
 متواضعانھ ی ھوس رانیرفتارش بھ جا.  بود کھ دوست دارد لذت ببخشدی رفتار مردکیما

 .بود
 

 برد کھ او را بھ سمت خود جذب کرده، از ی لذت می سرسخت بود، و بری انسانکیما        
.  بردی اندازند لذت می نمیگری دشماری بی زنھاادی کنند او را بھ ی کھ لمسش می دستاننکھیا

 پوست او ی مانده روی کرد، و عسل برجای روشی پگری دی بھ سمت گردن و جاھاکی مایلبھا
 . خودش را بھ او فشردی او بازگشت و بریدوباره بھ سمت لبھا. دی را چشھراز بعد از ظ

 
 . بودی متر، اما کافیچند سانت. دی عقب کشی بدون مقدمھ خودش را اندککیما        

 
من . "  او را از دور گردنش باز کردیبازوھا. " ی کارو بکننی ایستی مجبور ن،یبر        " 

 شده و ری تحقیبر. " ی بھ من رشوه بدقی طرنیارم از ا ندیازی نچیھ.  ھستمیمراقب تو و توب
 ی برایاری بسلی او دالنکھی با ای کرد، حتی در مورد او فکر منطوری اکی بود کھ مانیخشمگ
 ھی نیا. "  بودقتی با آن از خودش دفاع کند حقتوانستی می کھ بریتنھا استدالل.  داشتشتفکر

 . "رشوه نبود
 

 کار نیا. "  بودبای نا شکی خستھ و اندککیلحن ما. "  کارو با خودت نکننی ا،یبر        " 
 . "ستیالزم ن

 
 کرد دور از ی منتقل مکی را بھ ماشی کار را شروع کرده بود، و اگر دردھانی ایبر        

. ی مودکیتو گوش کن ما. " ختندی ررونی از دھانش بکی تاریلیوجدان بود، اما کلمات مثل س
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 ی کار رو دوباره تکرار نمنی مرد کردم، و ھرگز اھی عشق از ییقتم رو صرف گدامن سالھا و
 " ؟ی شدھمتوج. کنم

 
 " ؟یی تو کجاک،یما! کیما: "  زدادی از سمت خانھ فریتوب        

 
سپس از آنجا دور . دندی و خستھ بنظر رسری شد، چشمانش ناگھان پرهی خی بھ برکیما        

 . "نجامیمن ا: "  گفترفتی مرونی درختان بانی کھ از مینیدرح. شد
 

 " ؟ی کردی مکاریاونجا چ: " دی پرسیتوب        
 

 . " نبودی مھمزیچ. "  خانھ خرچ خرچ صدا دادی جلوی ھازهی سنگ ری روکیکفش ما        
 

 قی داد، چشمانش را بست و خودش را تشوھی گونھ اش را بھ پوست خشن درخت تکیبر        
 . نکندھیکرد کھ گر

 
 کار نیبا ا.  در روز کاھش دادقھی را بھ نود دقناتشی تمپل تمر،یستیبا اصرار دکتر کر        

 ماند تا صرف فکر کردن بھ مکس و امتناع او از صحبت با خودش شی برایشتریزمان آزاد ب
 . کردندی موضوع کار منی ای روز گذشتھ تمپل و دکتر رونیکند، چند

 
 نوشتن ی لوسیوقت.  شروع کرده بود ھر روز عصر بھ دکھ مزرعھ سرزدنیستیکر        

 . رساند، بھ آنھا ملحق شدانیروزانھ اش را بھ پا
 

 ی کرد، باقی می نقاشسمسی کری اشھی شی گوی منظره ساحل را روی کھ برینیدرح        
 ی را با صحبت ھای دادند و گروه درمانی پاک لم مدی عی تخم مرغی ھای صندلیآنھا رو

 ی دادند و بھ لوسی توسط مکس دلدارشیتمپل را بخاطر رد تماسھا.  کردندیدخترانھ ادغام م
 فھی توانستند احساس وظیآنھا نم.  مجلس بودن برداردندهی بھ عنوان نماار دست از کدیگفتند با

 را درک  کھ بھ اندازه او خوش شانس نبودند، داشتی در قبال کمک بھ کودکانی کھ لوسیا
 . زدی در مورد ازدواجش حرف می اشاره نکرد، ھرچند بھ راحتکی ھرگز بھ مایبر. کنند

 
 احساس یلی دوست خوب خنیداشتن چند: "  گفتی از آن بعد از ظھرھا، بریکییدر         

 خوانی کھ اونھا از من میزی دونستم تنھا چیم.  نداشتمی دوستچی ازدواج کردم ھیوقت. ھیخوب
 . " اسکات چشمھام رو بستمی ھاانتی کھ توضوح بدم چرا در مقابل خنھیا
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 یاون عوض: "  گذاشت گفتی مگرشی دی پای زانوی را روشی پاکی کھ ینیتمپل درح        
 . " تو رو ناراحت کنھگھی تونھ دیحاال نم

 
 یستیکر رهی سپس انگار بخاطر نگاه خد،ی بنظر رسنی غمگیلی ناگھان خیبر. " نھ        " 

 دیمطمئن.  نداشتمیادی بعد از ظھر فروش زنیا. " دی کشرونی از آن احساس بیخودش را با تکان
 "—نی خوایکھ نم

 
 ! "نھ:"  اعالم کرد یستیکر        

 
 ی می داشت سعی از سرگرم شدن رد و بدل کردند، چون بری حاکی نگاھیتمپل و لوس        

 . قرمز را بپوشدی تجارتش آن لباس شناشرفتی پی را متقاعد کند برایستیکرد دکتر کر
 

 . "ادی کھ چقدر ازش خوشت منیتو بپوشش، بب: "  گرم گفتی با لحنیستیکر        
 

 ی تو بودم، امتحانش مھیاگھ شب: "  اعتراف کردیستی کری با تصور خودش بھ جایبر        
 یشما م. دی کنیاس کمبود م تونم درک کنم چطور ھمھ شما در مقابل مردھا احسینم. کردم

 . پاندا افتادادیً فورا بھ یلوس. " نیاری رو بدست بدی کھ بخوای ھر مرددیتون
 

 ی بی ھم بھ صورتشی گوشھایحت.  سرش گذاشتی اش را روی آفتابنکی عیستیکر        
 جذب شم،ی کھ من جذبشون مییمردھا.  بھ تفکرت دارهیبستگ. "  و نقص خلق شده بودندبیع

 . " شنیمن نم
 

 " منظورت جسدھاست؟: "  گفتیلوس        
 

 غنچھ کرد انگار درحال نگاه کردن ی اش را طوری قلوه ای لبھایستی اما کرد،یتمپل خند        
 یمن مردھا. دست از مسخره کردن بردار: "  گفتیستیکر.  خشک شده اجساد استیبھ بدنھا

 . بخوننی واقعی کافھ کتابھای توی بازی کھ بھ جایمردان متفکر. با مغز رو دوست دارم
 ھا، شھی ھنرپگرھا،یبھ جاش تمام باز. شنی من نمکی نزدینطوری ایاما مردھا        

 . "شنی جذب من مگردنی مکلی زن خوش ھھی پنجاه سالھ کھ دنبال یاردرھایلیورزشکارھا، م
 

: " گفت.  شودالشیخی گرفت بمی سپس تصمد،یی شصتش را سای لکھ جوھر روکی یلوس        
 " ھ؟ینظرت در مورد پاندا چ
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 کافھ ھا ی کنان توی سردستھ بازھی شبافشیاون ق.  جذابی استثناھی: "  گفتیستیدکتر کر        
 ساعت در کی ما شبید.  اون چقدر با ھوشھی کھ بفھمکشھی طول نمیادیھست، اما مدت ز

 در مورد ی ایاون درک باورنکردن. می صحبت کردبا ھم) ییایتالی اسندهینو(  ینیمورد پوس
 کنھ؟ی کار میابونی خی کھ ھنوز با بچھ ھای دونستیم.  دارهی و وجدان اجتماعاد اقتصاست،یس
 . " احساسھیً بده کھ اون کامال بیلیخ
 

 . "ھیچون اون عاشق لوس: "  گفتزی آمھی کنایتمپل با لحن        
 

. نھی تا منو ببنجای اادی کھ ھمش داره منھی بخاطر ھمح،یصح: "  گفتدهی کشی با کلماتیلوس        
 چی پاندا بھتر بود کھ دور بماند، فقط چون پاندا ھی دانست برای خوب میھرچند کھ لوس" 

 . دادی نکرده بود آزارش مدنشی دی برایتالش
 

 مورد روابط شما  دریزی نخ پاندا، تمپل چی من رفتم تویوقت: "  با حرارت گفتیستیکر        
 . "ستمی نگھی دیکی عشق دنیمن اھل دزد. با ھم بھ من نگفتھ بود

 
 دیبا. ی انجام داد رو انجام بدی کھ لوسی کاردی با،ی مردھیًاگر واقعا دنبال : "  گفتیبر        

 ی شدن بھ تو نمکی از نزدگھی دی عادی آدمھانیخودت رو زشت کن بنابرا. ی بدافھی قرییتغ
 ژهی وی جلوه ھامی بھ تیستی زشت کردن کریبرا. "  اشاره کردی بھ نکتھ واضحیلوس." ترسن

 . "می کنی مدای پازی نوودیلھا
 

 از پشت شی و صندلدیتمپل از جا جھ.  با سرعت عبور کردی نقره ای سوبارونی ماشکی        
 .افتاد

 
 " شده؟یچ: "  گفتیستیکر        

 
 ! "اون مکس بود. "  قرار گرفتشیگلو یدست تمپل رو        

 
 " ؟یمطمئن:"  دی پرسیبر        

 
 را زد کھ ھمھ داشتند بھ ی حرفًقای دقیباالخره لوس.  نگاه کردندگریکدی آنھا بھ یھر سھ تا        

 . "شھی می بعدش چنمی خوام کھ ببی نمنی از اشتری بی چچیھ. "  کردندیآن فکر م
 
 

  شدری عاقبت بخیکیباالخره         
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 ون پر از زن و بچھ کنار دکھ کیاما در ھمان لحظھ . " من و تو با ھم: "  گفتیبر        

 . ھا برسدی پر از افسوس بھ سمت درختان انداخت و رفت کھ بھ مشتری نگاھیبر. ستادیا
 .ماندی باقیلوس        

 
 . " تمپل و مکس ھستنی لحظھ دوستانھ بھی نیا. سرجات بمون: "  گفتیستیدکتر کر        

 
 ی جنگلری و بھ سرعت بھ سمت مسدی پرشی از جایلوس" — امادونم،یم: "  گفتیلوس        

 .دیدو
 

 .! "ننتینذار اونا بب: "  گفتشدی مدی درختان ناپدانی می لوسکھی در حالیستیکر        
 

 ازیاما ن.  شودکی خواست بھ خانھ نزدینم.  کار احمقانھ استنی دانست کھ ای میلوس        
 تا با خواستی خوش وجود داشت مانی ماجرا را باور کند، و اگر پانی خوش اانیداشت تا پا

 .ندیچشمان خودش بب
 

 کپھ کی کرد، از ی حرکت ماطیبا احت.  شدی می شد کھ بھ گاراژ منتھیکی بارریوارد مس        
از گوشھ گاراژ . غ شده بود کھ عقلش را از دست داده زن بالکیچوب سوختھ اھتراز کرد، مثل 

 و تاب یتونی کوتاه قرمزش مثل شلوارک زیموھا.  شدادهی پنشی کھ مکس از ماشدی دیدزدک
 و ی شد، تمام نا امنخکوبی و سپس مدی پررونی درختان بانیتمپل از م.  بودندختھی رمگشادش بھ

. "  شدی پنھان کرده بود در صورتش خوانده میطانی ملکھ شتی کھ پشت شخصیاحساس تزلزل
 کھ بود ییمکس ھمان جا. " دوست خوبم . مکس. "  شدانی دعا بکیکلماتش مثل ..." مکس

 . با قدرت دوستش داشتی بود کھ او ھم ذھننی ااه ظاھر سرکشش گوماند،یباق
 

  چرند بودن؟یاده بود کھ برام فرستیی ھاغامی ھمھ اون پای ؟ی شدن برداشتمیدست از غا        " 
" 
 

 . "من دوستت دارم. چرند نبودن        " 
 

 " ؟ی جامعھ کنار من ظاھر بشی انقدر ھست کھ توتیدوست        " 
 

 .تمپل سرتکان داد        
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 میشناسی کھ می و ھمھ کسان؟یری بزرگ بگی مھمونھی کھ یانقدر: " مکس لجوجانھ گفت        
 ادهی زنیا: " زمزمھ کرد.  کھ آب دھانش را قورت داددی تمپل را دی گلویلوس" ؟یرو دعوت کن

 " ،ھیرو
 

من . "  ادبانھ با انگشت شصتش نشان دادی ژست بکیاو . اما مکس با او موافق نبود        
 ی کھ بھش مھیزی ھمون چی کنی کھ بھش فکر میزیچ.  کنمیدوباره خودم رو عالف تو نم

 . "یرس
 

 . " کنم رو دوست دارمی کھ بھش فکر میزیمن چ        " 
 

 تونھ حرفھ ی کار منیا: "  درون انگشتانش را چرخاند و گفت ی از انگشترھایکیمکس         
 . "ات رو خراب کنھ

 
 . "ستیبرام مھم ن        " 

 
 دی را دختندی ری کھ از چشمان تمپل فرو میی اشکھایاما وقت. " برات مھمھ: " مکس گفت        

 .نرم تر شد
 

 . "ی کھ تو برام مھمینھ اونقدر: " تمپل در پاسخ گفت        
 

 .مکس باالخره متقاعد شد و آنھا در آغوش ھم فرو رفتند        
 

 از راه یلوس.  کننده بودیً ، اما کامال راضندی ناخوشای بھ آن دو اندکیواشکینگاه کردن         
 .دآمده بازگشت تا آنھا را تنھا بگذار

 
  و سومستیفصل ب        

 
 

 اری دراختی ساحل را بصورت اختصاصی لوسزدم،ی کھ با سگش قدم میبھ جز مرد        
 در رهی جزی بود، قسمت غربی قابل دسترس تر از ساحل جنوبری ساحل کوچکتر و غنیا. داشت

 امروز شنبھ بود، نکھی گرفت، اما با ای مورد استفاده قرار می توسط افراد محلشتریاصل ب
 ی شنی کنار تپھ ایلوس.  آمدن منصرف کرده بودرونی مردم را از بشتریب یآسمان گرفتھ و ابر

 خم شده اش ی زانوھای کرد نشست و چانھ اش را روی عمل مشی برایکھ بصورت جانپناھ
 . بعد از ظھر آنجا را ترک کردندروزی گذشت، او و تمپل دیاز آمدن مکس دو روز م. گذاشت



 360 

 
 باعث نی ھمدیشا.  کردی می احساس دلتنگشانی برایلوس.  رفتیستیامروز صبح ھم کر        

 یلی دلچی ھنی بود، بنابراشرفتیدر کار نوشتنش درحال پ.  افسرده امروزش بودیحال و ھوا
 باالخره آماده ترک دیاوسط ماه سپتامبر، با.  در مورد کارش نداشتی احساس افسردگیبرا

 .شد یم رهیکردن جز
 

 کی قلبش د،ی آی پاندا دارد بھ سمتش مدی دیوقت.  را احساس کردی شدن شخصکینزد        
 . کجاستی بھ او گفتھ کھ لوسیًحتما توب. ضربان جا انداخت

 
 بھ چشم ی ارهی تی آفتابنکی ابرھا پنھان کرده بود، پاندا عری خودش را زدیھرچند خورش        
 بار نی آخری روز قبل کھ لوسازدهی از شی اصالح شده بود اما موھایصورتش حساب. داشت

 کرد کشمکش ی می داشت سعی بھ سختیلوس.  رشد کرده بودندی اانھی بودش بطور وحشدهید
 . نشوددهی داھرش اش در ظیدرون

 
 چی توانست ھی کھ نمیی درونش عقب براند، جاکیباالخره موفق شد آن را بھ اعماق تار        

 خرامان بھ سمتش ی آرام گرفت، پاندا طوری کھ ضربان قلب لوسینیدرح.  بھ او برساندیبیآس
 . آمدهرونی بی عصرگاھی روادهی پیآمد کھ انگار برا

 
 یزی بود کھ بخواھد بھ سمتش بدود، در ظاھرش چی وار دلتنگ لوسوانھیاگر پاندا آنقدر د        

 قبل یاھی بھ سگری انداخت، دی کوتاه شده لوسی بھ موھای تکان داد و نگاھیسر. نشان نداد
 نکرده بود، شی آرایلوس.  اش ھم باز نگشتھ بودیعی روشن طبینبود اما ھنوز بھ رنگ قھوه ا

 نکرده بود، اما بھ خودش وی را ششی روز بود کھ پاھانی کوتاه شده بودند، و او چندشینھاناخ
 . پنھان کندرشیاجازه نداد آنھا را ز

 
 بتواند تاب ی بود کھ لوسی تر از آنی شدند، اما طوالنرهی بھ ھم خھی چند ثانی فقط برادیشا        

 تختھ باره آب آورده قرار ی است کھ روی سھ کفشدوزکیوانمود کرد مشغول بررس. اوردیب
 .دارند

 
 " ؟ی کنی خداحافظیاومد        " 

 
 بھ یطور. "  برمنجای صبح از اخوامیم. "  شلوارکش گذاشتبی دستش را در جکیپاندا         
 شغل ھی. "  نگاه کندی کھ الزم است بھ لوسی از آنقدرشتری تواند بی شد کھ انگار نمرهیآب خ

 . " کنمی شروع مندهی رو ھفتھ آدیجد
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 . "چھ خوب        " 
 

 چوب را درون کیدر کنار آب، مرد .  برقرار شدنشانی بیگریسکوت آزار دھنده د        
 ییزھای خواست، چی نمای خواست یچھ دلش م. پرت کرد و سگش بھ دنبال آن شتافتاچھیدر

 چرا مجبور ی بفھمدوارمیام. " دی داشت قبل از رفتن پاندا بھ او بگوازی نیوجود داشتند کھ لوس
 . "برم بودم از خونھ

 
 یادی زیل فضا شکنی را جلو داد تا بھ اشی زانوکی نشست و ی شنھا کنار لوسیپاندا رو        

 ھی کھ من نکھیاون گفت رفتنت بخاطر ا.  دادحیتمپل برام توض. "  کندجادی خودشان انیرا ب
 . "احمق ھستم

 
. "  را درون شن فروکردشی پنجھ ھایلوس" —یاگر اون شب تو نبود.  ندارهقتیحق        " 

 . برداشت و آن را کف دستش چرخاندیپاندا سنگ کوچک. " دوست ندارم در موردش فکر کنم
 

 را شی موھاخواھندی بھ سمت پاندا خم شدند کھ انگار می تپھ بخاطر باد طوری رویعلفھا        
 ی کھ انجام دادیبخاطر کار. "  منحرف کردیگری نگاھش را بھ سمت دیلوس. نوازش کنند

 . "ممنونم
 

 . " ندارمازی نی تشکرچیبھ ھ: "  گفتانھیپاندا ترشرو        
 

 . پوستش حس کردی با انگشتانش شن را رود،ی را مالشی بازویلوس        
 

 . "یخوشحالم کھ در مورد برادرت باھام صحبت کرد        " 
 

 . "نی کھ افتاده منحرف کنم، فقط ھمی ذھنت رو از اتفاقخواستمیاون موقع م        " 
 

 با دی بانجای کنم تو قبل از ترک ایمن فکر م. "  تر در شن فرو کردقی را عمشی پایلوس        
 چیبگم کھ پدرش ھ. "  انداختنیپاندا سنگ را زم. " ی صحبت کنسی در مورد کورتیبر

 . " کنھی رو عوض میزی چنی نداشت؟ ایوجدان
 

 داره کھ در ازی و نچوندهی پی دونست کھ پدرش مادرش رو میاون م.  آدم بزرگھھیاو         " 
 . " نھای موضوع رو بھ برادرھاش بگھ نی کھ ارهی بگمیبذار اون تصم.  مورد بدونھنیا
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بھ .  کندی فھماند کھ دارد وقتش را تلف میآرواره فشرده از سر لجاجت پاندا بھ لوس        
 اچھی موجود مزاحم در درنی ایندی بھ ناخوشای زد، احساسخونکی سیپوستھ صدف راه راھ

 کھ افتاد، ھرگز وقت نشد بپرسم چرا اون شب دوباره بھ کافھ ین اتفاقاتبا تمام او. " داشت
 ."یبرگشت

 
 ." بودمیاز دستت عصبان.  رو بردارمنمیتا ماش        " 

 
 . " احمق ساختمھیًاون شب و تمام تابستون، با عمل خودسرانھ ام واقعا از خودم         " 

 
 . "ی ھستی خودسر واقعھیتو . فقط مربوط بھ تابستون نبود        " 

 
 نی زمی انگشتانش روانی شن از می مقداریلوس. "  نداره، اما متشکرمقتیحرفت حق        " 

 من تمی شخصریی تغی کردن برای گرفتم کھ سعادی.  تجربھ گرفتمنی درس خوب از اھی. " ختیر
 . " کنھیرو استوار و محکم تر نم

 
تو . "  خشمش را نشان دادیپاندا بھ آرام"  ؟ی محکم باشی داراجی گفتھ کھ تو احتیک        " 

 . "ممنون. "  لبش را گاز گرفتی گوشھ داخلیلوس."  خوبھی کھ ھستنطوریھم
 

 فاصلھ بوجود یای قابل نفوذ و زشت کھ گوری غی دوباره حاکم شد، سکوتی طوالنیسکوت        
 " ؟دینوشتنت بھ کجا رس: " دیپاندا پرس.  آنھا بودنیآمده ب

 
 . "رهی مشیخوب پ        " 

 
 . "خوبھ        " 

 
.  رو تموم کنملمی وسای بستھ بنددیبا. "  برخاستشی و سپس پاندا ازجاشتریسکوت ب        
 . "ی خونھ بمونی توی رفتم تو آزادی تا بھت بگم وقتنجایاومدم ا

 
 ری نگاھش را باال آورد تا بازتاب تصوی لوسد،ی کشری اش تنھی بود؟ قفسھ سلی تنھا دلنیا        

 . " راحتمی برشیپ: "  گفتیبا کلھ شق. ندی او ببرهی تنکیخودش را در ع
 

 . "دشھی کلنی ات عوض شد، ادهیاگر عق.  دارهتی از من اھمشتری تو بیاون مکان برا        " 
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— کندیض توانست خودش را راینم— گرفتن آن دراز نکردی دستش را برایلوس        
 با یدی کرد، جاکلری بھ کناره شلوارکش گدیکل.  انداختشی پای را رودی پاندا کلنیبنابرا

 . ماندرهیصورتک خندان زرد رنگ بھ او خ
 

 آن را از چشمش بردارد، اما خواستی برد، انگار کھ منکشیپاندا دستش را بھ سمت ع        
 پاندا ی شناخت لبھای آن را خوب می کھ لوسی ایکلھ شق" — من،یلوس. " نظرش عوض شد

 کھ از یکلمات.  آوردنیی کمرش گذاشت و سرش را پای دستش را روکی.  کرده بودکیرا بار
سالم بمون، . "  بوددهیی خشن بود کھ انگار آنھا را با کاغذ سمباده ساقدر آمد آنرونیدھانش ب

 " باشھ؟
 

 . از آنجا رفتی نگفت و بھ سادگیگری دزی چچیھ. پاندا دوباره نگاھش نکرد. نیفقط ھم        
 

 ھم ھی بود کھ گری ھم فشرد، آنقدر عصبانیچشمانش را رو.  مشت شدندیانگشتان لوس        
. فتدی و با مشت و لگد بھ جانش بنی خواست دنبالش بدود، بزندش زمیدلش م.  توانست بکندینم

 یی کھ افتاده بود، بعد از تمام حرفھایبعد از ھمھ اتفاقات.  عاطفھ بودی سنگ دل بھی یاون لعنت
 . کردی داشت فرار مینطوری کھ انجام داده بودند، ایی زده بودند و کارھاھک
 

سوار دوچرخھ اش شد و .  برودنگی خودش را مجبور کرد بھ سمت پارکیباالخره لوس        
 تا بھ او امدی نداشت کھ پاندا ھرگز بھ کلبھ نی تعجبیجا. بھ سمت خانھ رکاب زدنانھیخشمگ

 . بوددی شکی پاتری روش زندگنیا.  برفتدهی برفت ھر آن کھ از دادیاز . سربزند
 

 اش را ی نقاشی انداخت و قلموی بھ چھره لوسینگاھ.  در دکھ مزرعھ مشغول بودیبر        
: "  در جواب گفتیلوس. رشیبپذ.  گذشتھ، تمام شدهگھید"  افتاده؟ یچھ اتفاق. "  گذاشتیکنار
 ."کشھی رمق آدمو م،یزندگ

 
 . " شدهیبھم بگو چ        " 

 
. "  رو پرت نکندنی راه ماشی خودش را گرفت تا دوچرخھ را روی بھ زور جلویلوس        

 . " منمھمون. فقط ما دوتا. رهی رستوران ھتل جزمی شام باھم برایب. رونی دارم برم بازین
 

 ی ماھی ساحل جنوبیتو. شنبھ شبھ... دونمینم. "  کردی بھ دور و اطراف دکھ نگاھیبر        
 ... "ادهی رفت و آمد زکی ترافنی بنابرافروشن،یسرخ شده م

 



 364 

. ادی چند ساعت از پسش بربی تونھ برای میتوب. می مونی نمرونی بیادیما مدت ز        " 
 ." کھ رئس باشھنھی چقدر عاشق ای دونیخودت م

 
 . "می کارو انجام بدنی اایب.  خوبلھیخ. "  سرش را کج کردیبر. " درستھ        " 

 
 ارشی در اختی آمد برنجای بھ ای کھ از وقتی کوبان بھ اتاق خواب کوچکی پایلوس        

 کھ یی خودش را مجبور کرد در گنجھ لباسھا را باز کند و لباسھاتیدر نھا. گذاشتھ بود رفت
 ی برگردد، و لباسھای بھ ظاھر افعتوانستیاما نم.  کندی آورده بود را بررسشیتمپل از خانھ برا

 در واشنگتن نگھ شی کھ در کمد لباسھای ایمی قدی اگر لباسھایحت.  بھ جز آنھا نداشتیادیز
 و ی بھتر از دامن سبز پوفی ھم بودند احساسدھای و مرواری رسمی داشت، ھمان لباسھایم

 . دادندی بھ او نمی افعیچکمھ ھا
 

 خنک کھ از نی از جنش لنی و بلوزنی شلوار جکی دنی لباس را با پوشی براشیجستجو        
 نی راه ماشی را در انتھانشی ماشیدرحال ترک خانھ، بر.  رساندانی قرض گرفتھ بود بھ پایبر

 ی نمرونی بیادیما مدت ز. "  کندیادآوری ی بھ توبنیرو خانھ متوقف کرد تا از پنجره ماش
 . " رو لمس کننی اشھی شناتی تزئتی کھ با دقیادت باشھ بھ مردم بگی. میمون

 
 . "ی بھم گفتنویًقبال ا        " 

 
 . "مواظب جعبھ پولھا باش        " 

 
 . "ی بھم گفتنویھزار بار ا        " 

 
 ... "متاسفم، من        " 

 
 . "برو: "  بھ جاده اشاره کرد و دستور دادیلوس        

 
 . گاز فشار آوردی با اکراه روی نگاه نگران، برنیبا آخر        

 
 ی را پاکر کرد بھ شھر نرفتھ بود، و برشی و تاتو ھاشی موھاتیالی کھ ھای از زمانیلوس        

 ی لوسنی، بنابرا بود را انتخاب کردی کھ بھ سمت سالن غذا خوری ای صندلکیبطور اتومات
 ھا عھی گذشت، شای از مراسم ازدواج او سھ ماه مًبایاما تقر. ندی بنشواری توانست بھ سمت دیم
 . نھای او را نشناسد ی مواظب باشد کسردی بگمی توانست تصمی نمی بود و لوسدهیوابخ
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 وانی لنی اولیلوس.  ھلو سفارش دادندی و ساالد بلغور با تکھ ھایآنھا قارچ سوخار        
 خوشمزه اریغذا بس.  کردوانی لنی قلپ خورد و شروع بھ خوردن دومکی اش را با ینوشدن

 ھردو گشتند،ی کھ داشتند با ماشن بھ کلبھ بازمیزمان.  کدام از آن دو اشتھا نداشتندچیبود، اما ھ
 . مکالمھ دست برداشتھ بودندکی شروع ی براتالش از
 

 یتنھا وقت. ستی درست نیزیابتدا متوجھ نشدند چ.  قرار گرفتدیاز دور دکھ مزرعھ در د        
 . شدندی تر آمدند متوجھ خرابکینزد

 
 از شتری ھا بھ مراتب بشھیش— بودستادهی شکستھ عسل ای ھاشھی از شییای در دریتوب        

 داشت دور خودش رهی داکی حواس در ی بیتوب.  دادندی بودند کھ در نگاه اول نشان میزیچ
 کی کرد در ی پھن کرده بود و عسل از آن چکھ مشخوانی پی روی کھ بری روکشد،ی چرخیم

 خکوبی مشی افتاد در جانی چشمش بھ ماشیوقت. گرشی در دست دی بازهدستش بود و دستگا
 .شد
 

 رونی بشی گلوانی از میادی فرد،ی پررونی کھ ھنوز موتورش روشن بود بینی از ماشیبر        
 تخم ی ھایصندل.  انداختنی زمی پارچھ عسل چکان را رویتوب"  افتاده؟ یچھ اتفاق. " دیجھ

 مانده بود افتاده ی عسل چرخ و فلک باقی کھ از تابلویی خرده چوبھاکی بھ پھلو نزدیمرغ
 عسل مربوط شھی از چند صد ششی کھ پشت دکھ کارگذاشتھ بودند باز بود، قفسھ ھایرد. بودند

 در انبار عسلھا داشتھ باشد شتری بی آنجا انبار کرده بود تا جای کھ برندهیآبھ محصوالت سال 
 چکھ خون کی.  شده بوددهی از فرق سر تا نوک پا از عسل و کثافت پوشی شده و توبیخال

 . دستش روان بوداز  شکستھشھیبخاطر ش
 

 "— کردمیفکر نم.  رو تنھا گذاشتمنجای اقھیمن فقط چند دق. "  ھق ھق کردیتوب        
 

 رو تنھا نجایتو ا. "  شدندی خرد مشی کفشھاری شکستھ زی ھاشھی جلوتر رفت، شیبر        
 " ؟یگذاشت

 
!  توقف نکرده بودنجای ای کسچیھ. اوردمی رو ممی دستگاه بازدیمن با—من. قھی دقھیفقط         " 

" 
 

 رو نجایتو ا. " گاه کرد، و دستانش کنارش مشت شدند بود نی کھ دست توبیزی بھ چیبر        
 " ؟یاری رو بمتی گویدی وی تا بریتنھا گذاشت

 
 ! "دی طول کشقھی دقکیفقط — کردمیفکر نم— دونستم کھینم:"  کنان گفتھی گریتوب        
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 قھی دقکی ی تونھ توی ھا نمی خرابنیھمھ ا! دروغگو. " دی باری آتش میاز چشمان بر        

 ! " چشمم دور شویاز جلو! برو. اتفاق افتاده باشھ
 

 . بھ سمت کلبھ فرار کردیتوب        
 

 کج و معوج ی چوبیقفسھ ھا. دی پررونی بنی موتور را خاموش کرد و از ماشیلوس        
 یقوط.  در جادهرونی آن بی شکستھ عسل ھمھ جا پخش بود، حتی ھاشھی بودند، و شزانیآو
 شده دهی رو پاشنی راه ماشی معطر روی گران بھا و معجون ھای کرم ھاون،ی شکستھ لوسیھا

 .بودند
 

 ندهی فروش سال آی عسل براشھی شده بود، اما از دست دادن صدھا شدیصندوق پولھا ناپد        
 گرانبھا و شکننده ناتی تزئی نقره ای شکستھ عسل با خرده ھای ھاشھیش.  بدتر بودیلیخ

 . مخلوط شده بودندی برسمسیکر
 

 کھ از ی اشھی شی آغشتھ شد، و تکھ انی زمی روی ھایفی زانو زد، دامنش بھ کثیبر        
 یاگر لوس."  رفتننیھمشون از ب.  رفتھنیاز ب. "  بود را بدست گرفتماندهی باقی اشھی شیگو

 ی نمیلوس. فتاد ای اتفاقات نمنی کدام از اچی بروند، ھرونیامروز عصر اصرار نکرده بود تا ب
 ھا ی خرابنی خونھ؟ من ای توی ریچرا نم. " ابدی گفتن بی برای جملھ آرامش بخشچی ھستتوان
 . " کنمی مشی کارھیرو 

 
 یاھای و روشھی چسبناک شی سر خرده ھایاو قوز کرده باال.  از آنجا نرفتیاما بر        

 . شده ماندرانیو
 

 جفت جارو و کی کرد، ی مینی سرش سنگی کھ مثل کفن روی با احساس گناھیلوس        
 . "می کنی میدگیفردا بھش رس: " گفت. خاک انداز با خودش آورد

 
 . " وجود ندارهیدگی رسی برایچیھ: "  زمزمھ کردیبر        

 
*****         

 
 مشغول شرح یلی می با بی بریوقت.  زنگ بزندسی را مجبور کرد تا بھ پلی بر،یلوس        

 جواب یبر.  از درون جادهشھی شی شروع کرد بھ جمع کردن تکھ ھایاتفاقات افتاده شد، لوس
 صحبت ی تا با توبانیاونھا فردا م. "  را گذاشتی رساند و گوشانیدادن بھ سواالت آنھا را بھ پا
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قابل  نیا. فتھی بی اتفاقنی تونم باور کنم اون گذاشت ھمچینم. " صورتش سخت شد. " کنن
ً داد فعال حی ترجی زود بود، و لوسیلی خی توبیدرخواست بخشش کردن برا. " ستیبخشش ن

 . نکندنھی زمنی در ایتالش
 

 با یبر." رونی بمی بودم کھ اصرار کردم بریمن کس.  منھری تقصنیا: "  گفتیلوس        
 . او را متوقف کردی لرزان عذرخواھییدستھا

 
 مشغول کار دی تابی دکھ می جلوختھی آوی کھ از چراغھایوح مانند نور رریآنھا در ز        

 یبر.  کدام توقف نکردندچی کردند، اما ھی ھا ھنگام عبور سرعتشان را کم منیماش. شدند
 را دور دهی دبی آسی ھا را صاف کردند، شمع ھایصندل.  خوردشده اش را دور انداختیتابلو

 کھ شب فرود ینیدرح.  آشغال منتقل کردندسھی مخذوش شده را بھ کی پستالھاکارت انداختند و
 ھدر رفتھ ی از عسلھاییای شکستھ حملھ ور شدند، اما دری ھاشھیآمد، با چنگک بھ سمت ش

 ی چنگک را از دست بری شب لوسمھی بعد از نی ھا بھ چنگک بچسبند، کمشھی شد شیباعث م
 . "شورمی رو مماندهی باقیزھای شلنگ آب تمام چفرداصبح با. ھی کافگھی االن دیبرا. " گرفت

 
 . بود کھ بحث کندی تر از آنھی روحی بیبر        

 
پوستشان، — شده بودی عسلشانیھمھ جا. آنھا در سکوت بھ سمت خانھ قدم زدند        
 شکستھ و کود بھ ی نقره اشھی شی و علف، تکھ ھایفی از کثیانبوھ. شانی و موھاشانیلباسھا

 آورد، ی مرونی بشی را از پاشی کھ صندلھاینی در حیلوس.  بوددهی چسبشانیبازوھا و پاھا
 .دهی چسبشی کھ بھ پاشنھ پادی را دی رنگیب آدهی رنگ پریمقوا

 
 یًلطفا وقت.  شکننده ھستمسمسی کرناتی از اون تزئیکیمن مثل . "  مقوا نوشتھ بودیرو        

 . " مواظب باشیلی خیکن یمنو انتخاب م
 

 خم شد تا دستھا و ساعدش را یبر.  خانھ شستندرونی آب بری شری چسبناکشان را زیپاھا        
 . " صحبت کنمی تونم با توبیاالن نم. "  شدشھی از پشت شی نوری کھ متوجھ سوسود،یبشو

 
 . " کنم تا مطمئن بشم حالش خوبھیمن چک م. "  کردی درک میلوس        

 
 با خودش فکر کرد چون اون یلوس"  باشھ؟ تی مسئولی تونھ انقدر بیاون چطور م        " 

 نی را با ای کرد تا توبی مقی را تشوی بردی ھرگز نبای لوسنیو بخاطر ھم. ھمش دوازده سالشھ
 .ھمھ رفت و آمد شلوغ آخر ھفتھ تنھا بگذارد
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 ھمچنان بھ کفپوش آشپزخانھ شی حال پاھانی ا را شستھ بود، باشی پاھای لوسنکھی با ایحت        
 بست یًاو معموال در اتاقش را م.  باز بودیدر اتاق توب. دیچی بھ سمت ھال پیلوس. دی چسبیم

 بھ داخل اتاق ی لوس،ینی بشیبا احساس پ.  آن سرش غرغر نکندیختگی بخاطر بھم ریتا بر
 . کردهنگا

 
 بھ ھمراه حولھ شی روز پنی چندیلباسھا.  دادی می توت فرنگی آدامس بادکنکیاتاق بو        

 . بودی مرتب نشده و خالشھیتختخواب مثل ھم.  ھم کپھ شده بودی فرش رویحمام رو
 

 فرو شی ھای کتانی چسبناکش را توی پاھایلوس.  رفتھ بودیتوب.  خانھ را گشتیلوس        
 ستادهی ای خالی بھ فضارهی خی کھ بریی جای پشتاطی چراغ قوه برداشت و بھ سمت حکیکرد، 

 . رفتدی کشی مگاریو س
 

 ی پشتاطی حی پلھ ھای کھ اون بلده، نشستن رویتنھا کار: "  گفتھ بودیً قبال بھ لوسیتوب        
 . "دنھی کشگاریو س

 
. ستی خونھ نی تویتوب. "  انجام دھدی کارنی چنی بود بردهی ندیاما ھفتھ ھا بود کھ لوس        

" 
 

 "  کجاست؟ھ؟یمنظورت چ. "  بھ سرعت باال آمدیسر بر        
 

 . "  دونمینم        " 
 
 

 کھ ھمش داره کارھا رو ستیمتوجھ ن!  کلش رو بکنمخوادیدلم م. "  قدم برداشتیبر        
 "  کنھ؟یخراب م

 
زدم  کھ من بھش یً احتماال بخاطر حرفیتوب. "  انداختنی زمی را روگارشی سیبر        

 را بھ سمت جنگل چرخاند، ھمان شی رویبر. "  کھ من بھش گفتمیزیبخاطر چ. گذاشتھ رفتھ
 . روز مالقاتشان بھ آن اشاره کرده بودنی کھ اولیسمت

 
 ی راھًقای روش دقنیا! " گمی دارم میجد! نجای االن برگرد انیھم! یتوب: "  زدادی فریبر        

 ی بری صداگر،یاز طرف د. ی کنقی را بھ بازگشت تشودهی ترسی با آن بچھ اینبود کھ بتوان
 . شده بودگری دی ھا مادر عصبانونیلی مھیشب
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 چراغ قوه خودش را برداشت و یباالخره بر.  نشدی خبری تعجب نبود کھ از توبیجا        
 پرتگاه کنار آن سر ھ،ی ھمساوهیآنھا بھ باغ م.  از ھم جدا شدنداطی اطراف حی جستجویآنھا برا

 ." اونجا باشھدیبا.  االن اونجاستیتوب. زنمی زنگ مکیدارم بھ ما. "  اعالم کردیبر. زدند
 

 . آنجا نبودیاما توب        
 

 رونی برهیداره م. دهی اون رو ندکیما: "  گفتی تمام شد، بری مختصر تلفنی گفتگویوقت        
 "  و بھش گفتم بره گم شھ؟دمی داد کشی؟ کھ سر توب گفتمی بھش مدی بایچ. تا دنبالش بگرده

 
 . "ی نشون دادیعی واکنش طبھیتو فقط         " 

 
. ً ھستم، لطفا اونجا رو ھم چک کنکی مادنیتا من منظر رس.  رفتھ باشھ خونھ شمادیشا        " 

" 
 

 تی بھ جز امنیگری دزی دوباره پاندا را تحمل کند، و اگر ھر چدنی توانست دی نمیلوس        
 را ریھمان مس.  کندی شانھ خالتوانستی نمیکی نی بود، محال بود قبول کند، اما از انی در بیتوب

  دوستانھیلی گرفت، اما جنگل در شب مثل روزھا خشی بود درپمودهیکھ بارھا در طول روز پ
 .دی رسی نظر نمبھ
 

 نیا. " ستی نی عصبانگھی دیبر. ی منم لوس،یتوب! یتوب: "  در سکوت صدا زدیلوس        
 ." باھات صحبت کنمخوامیمن م. "  کننده بودقی تشوی نداشت، اما بھ اندازه کافقتیحرفش حق

 
 . جغد بودکی ی شبانھ و ھوو ھووواناتی خش خش حی کرد صداافتی کھ دریتنھا جواب        

 
بدون وجود نور .  نصف شب بود و آسمان صافکیساعت .  آمدرونی درختان بانیاز م        

 ی بود، بخاطر نمامدهی نرهی کھ بھ جزیتا وقت. دندی درخشی سرش میچراغ قوه، ستاره ھا باال
 . توانست باشدی مبای ستارگان در آسمان چقدر زیآورد درخشش واقع

 
 بھ شتری کھ بینیدرح.  بماندی با خودش دعا کرد ھمانطور باقی بود، و لوسکیخانھ تار        

 شستھ نکھیدستانش با ا.  کرد، نور چراغ قوه اش را بھ اطراف تاباندی میشروی پاطیسمت ح
 ھم بھ عسل شی ابروھایحت.  بوددهی بھ بدنش چسبشیبودشان ھنوز چسبناک بودند، و لباسھا

 .آغشتھ بود
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 درشت یادی زی متعلق بودن بھ توبی کھ برای اھیسا.  تکان خوردوانی در ای اھیسا        
 ی انتخابچی ھیول.  ماجرا شودنی توانست دوباره وارد اینم. ختی فروریقلب لوس.  بودکلیھ

 ادبانھ یب.  کنار او انداختواری دی رومیکمرش را صاف نگھداشت و نور را مستق. نداشت
 " چھ مدتھ کھ رفتھ؟. نھ. " ستادی اھیسا"  ش؟یدیتو ند.  شدهدیاپد نیتوب: " گفت

 
 افتاده، خوشحال بود کھ بھ ی داد چھ اتفاقحیً مختصرا توضیلوس. " حدود ساعت نھ  "       

 .ندی تواند او را ببیوضوح نم
 

.  برگشتگری چراغ قوه دکی بعد، پاندا با قھیچند دق. " بذار برم کفشھام رو بردارم        " 
 . "ی رسی بھ نظر میخوردن: "  انداخت و گفتی لوسینورش را رو

 
 . " دونستمیًواقعا؟ نم    "     

 
 کنم از اونجا تونستھ یفکر نم.  قفل بودهیدر جلوئ. "  گرفتدهیپاندا طعنھ کالمش را ناد        

 . "باشھ وارد خونھ بشھ
 

 بھ گاراژ ی نگاھھیتا من .  بازکردن درھا و وارد شدن دارهی توی استعداد ذاتھیاون         " 
.  با پاندا داخل خانھ شودی وجود نداشت کھ لوسی راھچیھ. "  ندازم تو ھم خونھ رو چک کنیم

 وارد آنجا شد، در خاطرات آن روز نکھی گرفت، اماھمشی راھش را بھ سمت گاراژ درپیلوس
 در گری بار دکی توانست تصور کند ینم.  گذرانده بود غرق شدنجای ظھر کھ با پاندا ازبعد ا
 . پروا عمل کندی طور ب اش آنیزندگ

 
ھرچھ .  کندی ھا را بررسزمی تا اطراف ھرونیدرون گاراژ را جستجو کرد، سپس رفت ب        
 با یبھ اشکال متعدد.  شدی مشتری بی لوسی گذشت، دلواپسی می از گم شدن توبیشتریزمان ب

 ی و فکر می بچھ اکی ی دارد وقتی دانست چھ احساسی میلوس.  داشتی ھمزاد پنداریتوب
 . تواند خطرناک باشدی چقدر می کودکنی شدن چندی دانست ناپدی و م،ییا تنھای در دنیکن
 

 . "اون تو پاک پاکھ. "  آمدرونیپاندا از خانھ ب        
 

 . " باشھیقی خانھ قادیشا        " 
 

. ف را بگردند و جنگل اطرااطیاز ھم جدا شدند تا محدوده ح.  بودجھی نتیاما آنجا ھم ب        
 درون ی تماس گرفت، اما آشفتگی شلوارش گذاشتھ بود با بربی کھ درون جی با تلفنیلوس
 . نکرده استریی تغزی چچی بود کھ ھنی ایای دوستش گویصدا
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 کھ یی شرف ھایاون ب. فتھی ممکنھ بی ھر اتفاق؟یاگر بھ ساحل رفتھ باشھ چ: "  گفتیبر        

 زنگ زدم، اما سیمن بھ پل.  بھ سمت اونھا فرار کرده باشھدیشا—دکھ مزرعھ رو خراب کردن
  کھ بلدهھی تنھا کارنی وضع رو بدتر کنھ؟ ادیچرا اون با.  دنی انجام نمی کارچیاونھا تا صبح ھ

 . "دی کشی رو بھ گند مزیبکنھ، از ھمون اول ھمھ چ
 

 . "ازش بپرس دوچرخھ اش ھنوز اونجاست. "  شدشیدای پیپاندا پشت سر لوس        
 

 . کار را کردنی ھمیلوس        
 

 . "زنمیمن دوباره بھت زنگ م. زنھی داره بوق مکی رو نگھ دار، مایگوش: "  گفتیبر        
 

 ی تورونی اون بکیما. ستی ھم نیدوچرخھ توب. "  بعد زنگ خوردقھی چند دقیتلفن لوس        
 . "دهی ندزی چچیاما ھبزرگراه بود، 

 
 . پاندا تکرار کردی اطالعات را برایلوس        

 
 تونم شماره تلفن یم. دی شکی منم پاتر،یبر. "  گرفتی ھا تلفن را از لوسسیپاندا مثل پل        

 دای نوشتن شماره پی برایزی وار بھ اطراف نگاه کرد تا چوانھی دیلوس"  رو داشتھ باشم؟ کیما
 ی توبکھ  وجود دارهی خاصیجا. گرفتم. "  بھ کاغذ و مداد نداردازی او ندی رسیکند، اما بنظر م

 "  ناراحتھ بھ اونجا بره؟یوقت
 

برو بھ . " دوباره گوش داد"  بود؟ دهی پوشیاون چ. باشھ. " پاندا گوش داد و سرتکان داد        
 لباسھاش؟ ھر ؟یکولھ پشت. برداشتھ با خودش ییزھای چھ چنیبب. اتاقش و اطراف رو بگرد

 . " دوباره بھم زنگ بزنی متوجھ شدیوقت. یزیچ
 

 . " دونم کھ خوبھیم.  خوبھیتوب: "  با خودش گفتیلوس        
 

 لھی خ؟ییتو االن کجا.  دوچرخھ اش رو برداشتھیتوب. "  ھم زنگ زدکیپاندا بھ ما        
. " ھی چی قدم بعدمیجا بمون تا باھم ھماھنگ کن رو بگرد و سپس ھمونیتو ساحل جنوب... خوب

 رهی درون جزیھرچند کھ توب.  رفتی بود کجا می توبی کرد تصور کند اگر جای سعیلوس
ًاو حتما بھ .  جنگل بگذراندانی تصور کند کھ او تمام شب را متوانستی نمیوسبزرگ شده بود، ل

 . کندتی گشت کھ تنھا باشد، اما در آنجا احساس امنی مییدنبال جا
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 کھ ینیدرح.  آوردادی اش کرده بود بیی کھ پاندا آن را مکان تنھای پرتگاه صخره ایلوس        
 . تپھ باال رفتبی از شی رفت، لوسیپاندا بھ سمت بزرگراه م

 
رد امواج بھ صخره را  شلپ شلپ برخوی توانست صدای میھوا ھنوز ناآرام بود، و لوس        
 .ی چچیھ. ابدی بی از توبی کرد تا اثری صخره چرخاند، دعا مینور چراغ قوه را رو. بشنود

 
.  شد، بھ خانھ بازگشتی مشتری داشت بی لوسینگران. دی دمی مدهی سپگریچند ساعت د        

 داشیپ. " دیو بھ سمتش دیلوس.  آمدی می رو بھ ھمراه دوچرخھ توبنیپاندا داشت از راه ماش
 " ؟یکرد

 
 جاده پنھان کرده ی باالاردی ی درخت ھا حدود سنیاون رو ب. فقط دوچرخھ اش رو        " 

 . "بود
 
 

 آمدند ی مرهی کھ بھ جزیگری موتور سوارھا افتاد، بھ عالوه افراد شرور دادی بیلوس        
 . دادندی و کنترلشان را از دست مخوردندی میدنینوش

 
 "  موتور سوار افتاده باشھ؟ھی ری دوچرخھ رو اونجا گذاشتھ گینکنھ وقت        " 

 
 بود کھ بخوام دنبالشون کنم، اما کی تاریلیخ.  کردمدای رد پا پیتعداد.  کنمیفکر نم        " 
 . " سمت اومده باشھنی زنم کھ اون بھ ایحدس م

 
 . "میما ھمھ جا رو گشت        " 

 
 بعد وارد می اون صبر کرده ما ھمھ جا رو بگرددیشا. "  شدرهی بھ سمت درختان خپاندا        

 . پناھگاه امنکی. " شده
 

 . و پاندا با ھم بھ راه افتادندیلوس        
 
 

  چھارمستیفصل ب        
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.  دنبال کردشدی می منتھیقی و خانھ قاجی پلھ ھا کھ بھ خلنیی پاندا را بھ سمت پایلوس        
 عاشقانھ بود، اما ی خاطراتادآوری ی لوسی صبح زود ھنگام برانی در اقی غژغژ قایصدا

نور چراغ قوه اش .  کرده باشندتی آن خاطرات دردناک پاندا را اذدی رسیبرخالف اوبنظر نم
 آنجا را جستجو کرد چفت در ی مطمئن بود وقتًبای تقریلوس.  انداختنی در کابیم رویرا مستق

 بازش کرد و نور چراغ قوه یپاندا بھ آرام.  باز بودمھی نی را انداختھ بود، اما حاال اندکنیکاب
 .دی از کنار پاندا سرک کشیلوس.  انداختنیاش را بھ درون کاب

 
 . بوددهی در خودش جمع شده و خوابدهی دراز کشقی در قسمت دماغھ قایتوب        

 
 را بھ یپاندا تلفن لوس.  بردنی را از بششی رو بھ افزاینگران ی توبدنی از دی ناشیآسودگ        

ما اون : " نفس نفس زنان گفت.  تماس گرفتی رفت و با بررونی بنی از کابیلوس. او بازگرداند
 . "دهیخواب. می کرددای پیقی خونھ قایرو تو

 
 " ده؟یخواب. " افتھی ی بود تا تسلی عصبانشتری بی بریصدا        

 
 . "امیدارم م!  فرار کنھدینذار        " 

 
 را بھ آرامش دعوت ی بتواند برنکھی اما قبل از اامد،ی خوشش ندی کھ شنیزی از چیلوس        

 .کند او قطع کرده بود
 

خون خشک .  چرک بودندی حسابی توبیلباسھا.  آمدرونی حال بی و بفی کثیپاندا با توب        
 از عسل و دهی پوششیپاھا. تھ بود و گونھ اش را لکھ دار کرده بود دلمھ بسشی بازویشده رو

من : "  لب گفتری زد،ی رسی بنظر مدهی ترسیتوب.  بوددهی بھ سرش چسبشیچرک بودند، موھا
 . " رو خراب نکردمقی قایتو زی چچیھ
 

 . "ی دونم خراب نکردیم: " پاندا مھربانانھ گفت        
 

 خوران از پلھ ھا بھ سمت خانھ باال رفت و اگر پاندا محکم نگرفتھ بودش ی سکندریتوب        
 کھ دوان دوان از دندی را دکی مادند،ی پلھ ھا رسی کھ باالکھیدرست زمان.  کردیًحتما سقوط م

 . تلو تلو خوران بھ سمت او رفتد،ی او را دی توبیوقت.  آمدی سمت خانھ بھ طرف آنھا مکی
 

 "—دی تو ھرگز نبا؟ی فکر کردیتو چ! یتوب. " د زادی فرکیما        
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.  متوقف شدد،ی درختان کشانی از می کھ بری روح مانندادی فری با صدادارشانی ددیتجد        
 نکھی کرد تا اینی از مقابل ھمھ آنھا عقب نشیزی بطور غریتوب.  خشکش زدکیما! " یتوب" 

 . خوردکی نکی پزیپشتش بھ م
 

 قرمزش ی بود و موھایفی پر از چرک و کثشی شده بود، لباسھای زن وحشکی مثل یبر        
 غی کرد جی می طی را بھ سمت توباطی کھ عرض حنطوری ھمیبر. درھوا بھ پرواز درآمده بود

 گھی بار دھی ی جرات دار؟ی انجام بدی ترسناکنی بھ ای کاری تونیتو چطور م: " کشان گفت
 ی بازوردند،ی او را بگی کدام از آنھا بتوانند جلوچی ھنکھیقبل از ا!"  بدهام انجی کارنیھمچ
ً در کل اصال فتھ؟ی ممکن بود برات بی چھ اتفاقی فکر کردچیھ. "  را گرفت و تکانش دادیتوب

 . لق خوردی فرو رفت، سر توبی توبیانگشتانش در گوشت بازو"  ؟یفکر کرد
 

 ی بتوانند او را لمس کنند، برنکھی حملھ ور شدند، اما قبل از ایھمھ آنھا بھ سمت بر        
 شروع یبر! " یھر اتفاق. فتھی ممکن بود برات بیھر اتفاق. "  را بھ خودش فشردیمحکم توب

من . دمی دونم کھ سرت داد کشیم. یرفتی مدینبا. ی ترسوندیلیتو منو خ. "  کردنھیکرد بھ گر
 . "ی کردی فرار مدیاما تو نبا. اسفممت.  رو از دست داده بودمرلمکنت
 

 را با دستش قاب گرفت، و صورتش را باال شی گونھ ھاد،ی را عقب کشی توبیچند سانت        
اگھ . ی کنی من فرار نمشی از پگھیبھم قول بده د. "  از احساسات گرفتھ بودشیآورد، صدا

 . " باشھ؟ بھم قول بده،ی کنی با ھم در موردش صحبت ماد،ی بشی پیمشکل
 

 . بودرهی گشاد شده بھ او خی صدا و با چشمانی بیتوب        
 

 " گم؟ی می چی شنویم. " دی کشی توبفی چانھ کثی با شستش رویبر        
 

. " زمزمھ کرد. دی چکرونی بی توبی پلکھاری قطره بزرگ اشک از زکی. " دمیقول م        " 
 ."میرو از دست داد زیاما بخاطر من، ما ھمھ چ

 
ما . "  او فشردیشانی لبش را بھ پیبر. "  از ھمھ مھم ترهنی و امیما تو رو از دست نداد        " 

 . "می کنی می کارھی اونھا ماندهیبا باق
 

 را دور کمر او شی خم شد، بازوھایبھ سمت بر.  را ترک کردی توبیتمام آن مبارزه طلب        
 امن ی باالخره پناھگاھیتوب.  سر او گذاشتی را روشی محکم بغلش کرد و لبھایبر. دیچیپ
 یبر.  کرد ھق ھقش را عقب براند بدنش بھ لرزه افتادی می کھ داشت سعینی و در حافت،ی

 . بشنودتوانستی زمزمھ کرد کھ فقط او مشش گوری زیزیچ
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 ی بریاز وقت.  شده بودلی تبدگانھی بکی بود، دوباره بھ ستادهی آنھا ای دورتر از باقکیما        

 . بودنداختھی نگاه ھم بھ سمت او نکی ی حتی بود توبدهیرس
 

 درست کیبرات چند تا پنک.  خونھمی برایب. " دی را شنی با توبی زمزمھ بری صدایلوس        
 " ھ؟ینظرت چ. میخوابی ممیفردا تا ھروقت خواست.  کنمیم
 

 . "شھی خوب نمیلی تو خی ھاکیپنک. "  با سکسکھ ھمراه بودیکلمات توب        
 

 . " دونمیم        " 
 

 . " خوب ھستنی من بھ اندازه کافیبرا. ستیبرام مھم ن: "  گفتیتوب        
 

.  دور ھم بود بھ سمت جنگل رفتندشانی کھ بازوھاینیدرح. دی اش را بوسیشانی پیبر        
.  نگاه کردکیبرگشت و بھ ما.  توقف کردی درختان بگذارند، برنای قدم منکھیدرست قبل از ا

 و فتد،ی بعد تنھا اجازه داد دستش کنارش بی ولارودی دستش را باال بخواستی کھ او مدی دیلوس
 . شدنددی ناپدی و توباو بعد

 
.  بودستادهی درحال طلوع ادی پرتو کم نور خورشانی ھمان جا کھ بود در مشی سرجاکیما        

ً کامال دستپاچھ ییاو باالخره با صدا.  بوددهی نددی و نا امرانی ونینچنی را ای ھرگز کسیلوس
 در باره اش صحبت ی رو قبول کنم، قصد داشتم فردا با بری توبی سرپرستخواستمیم: " گفت
 دی جدی زندگھی تونست کلبھ رو بفروشھ و یاون م. "  شد و ادامھ دادرهیبھ درخت ھا خ." کنم

 . " کارو دوست دارهنی کردم ایفکر م.  شروع کنھی اگھی دیرو جا
 

 از شتری بی اندکی کھ بردی تازه فھمکی آن دو، مانی اتفاق بدنیبعد از د.  متوجھ شدیلوس        
 . از کنارش برودی گذارد توبی است و ھرگز نمیاو عاشق توب

 
خوشحال : "  گفتیستی دکتر کرھی شباری بسی کھ با لحندی خودش را شنی صدایلوس        

 "  تو مھمتر ھست، درستھ؟ی برایکردن بر
 

.  کھ چشمم بھش افتادی بارنیاز اول.  بودهنطوری اشھیھم. "  تکان داددیی بھ تای سرکیما        
 گھی دی کھ بچھ ھاییاون زمانھا.  بودمی و احمقی کھ من چھ آدم دست و پا چلفتادشھیاون فقط 

 رو فراموش می کردی صحبت میقی با ھم در مورد موسای دی کشی میمن نقاش ینبودند و برا
 . " مسخره بودندزھای چنیبھ نظر اون ا. دهکر
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 . "دهی دونم کھ میم.  دهی متیاون بھت اھم: "  گفتیلوس        

 
 . " دارهاجی کرفتھ چون بھم احتشی با من درپیاون برخورد خوب. کنھیوانمود م        " 

 
 . "اون ھم بھ اندازه تو عوض شده.  کنم حرفت درست باشھیفکر نم        " 

 
 بشیدستش را در ج. " بھتره برم خونھ.  شدهرید. "  را باور نکردی حرف لوسکیما        

 .ابدی را بنشی ماشیدھایفروبرد تا کل
 

ا را ترک کرد،  و آنجدی چرخکی کھ ماینی دانست اما در حی میلوس.  اشتباه بودنیا        
 .ابدی درست کردن اوضاع بی برای کلمھ اچی نتوانست ھیلوس

 
. "  آرامش شب را برھم زدشیپاندا در طول صحبت آنھا ساکت مانده بود، اما حاال صدا        

 و احمق بودن تو ی روزگار دست و پا چلفتھی رسی اما بنظر م،یممکنھ من اشتباه کنم، مود
 . "دهیھنوز بھ سر نرس

 
 .قرار بود شخص باھوش او باشد نھ پاندا.  تا بھ پاندا نگاه کنددی چرخیلوس        

 
.  مکث کردکی آمد، مارونی بگری مرد دکی حرف از دھان نی انکھی بخاطر ادیشا        

 . شانھ باال انداختشیبرگشت و بھ پاندا نگاه کرد کھ برا
 

 .و سپس بھ آن سمت راه افتاد.  انداختی بھ کلبھ نگاھی منتھری بھ مسکیما        
 
 

. دی درختان شنانی را از می بلند خش خشی بود کھ صدادهی خانھ رسی پشتاطی بھ حیبر        
.  شداطی کھ وارد حدی را دکیبرگشت و ما.  داده بودھی طرف او تککی گرم و محکم بھ یتوب

 . گرفتینفس بر
 

 بازوان او انی خودش را میگر منتظر بود تا برا.  جنگل توقف کردھی در حاشکیما        
با .  شدرهی خکی را تنگ تر بھ خودش فشرد و بھ مایتوب.  ماندی منتظر مدی مدتھا باندازد،یب

 ی کھ من فقط برای باور کنی تونی رو از دست داده ام، مزمیمن ھمھ چ: "  گفتمی مالیلحن
 ی خوای مکاریچ. ی رو باور کنقتی حقی تونی مای.  کنمی دارم ازت استفاده مشم معانیتام
 . کشدی نفس می حتی ساکت ماند، انگار کھ بھ سختی معمولری بصورت غیتوب"  ؟یبکن
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. "  فروشنده او را ترک کردکی اعتماد بھ نفس د،ی لغزشی ھابی درون جکیدستان ما        

 . " خوام باور کنمی رو می دونم کھ چیم
 

 . "ی خوای نمای ی خانواده باشنی از ای جزئیخوای مر،یو بگ رمتیتصم: "  گفتیبر        
 

سپس بھ .  نگاه کردی بھ توب،ی نگاه کردن بھ بریبھ جا.  ھمچنان تکان نخوردکیما        
 کھ آمده بود را برنگشت، درعوض جلو آمد و یاما تمام راھ.  شروع کرد بھ راه رفتنیآھستگ

 .ستادی راه امھیدر ن
 

 ازت خوامیم.  ھستمی من عاشق بر،یتوب. "  بکار افتادشیبا قورت دادن آب دھانش گلو        
 . " تا باھاش ازدواج کنمرمیاجازه بگ

 
 یلی خنی اما ا،یمن خوشحالم کھ عاشق من—من! دست نگھ دار. "  بھ نفس نفس افتادیبر        
 "—زوده

 
 دهی عقریی توانست تغی نمیبر! " ًاقعا؟ من موافقمًواقعا؟ و. "  زدادی با تعجب فریتوب        
ً کرد کھ کامال شکشی پی کھ او بخرج داد و قلبش را بھ کسی را باور کند، شجاعتکی مایناگھان

 ی زود بود برایلیخ. اما االن ساعت سھ صبح بود، و آنھا خستھ بودند. بھ او اعتماد نداشت
 . صحبت کندکیبا ما پرده یالزم بود ب. ندهیصحبت کردن درباره آ

 
 توانستی متاسفانھ نمی ولداشت،ی دست از لبخند زدن برمدی کار، اول بانی انجام ایو برا        

 .ردی خودش را بگیجلو
 

من . "  فشردی سر نرم توبی گونھ اش را بھ باالی شد، بررهی بھ چشمانش خکی مانکھیھم        
. "  ھستکی کھ بھش عالقھ دارم پنکیزیًاما فعال، تنھا چ. با تمام قلبم. ادی زیلیھم عاشقتم، خ

. "  نشدشی شدن صدای از احساساتی ناشی را صاف کرد، کھ باعث رفع گرفتگشی گلوکیما
 ." خوبمیلی کار خنی ای من درستشون کنم؟ من توھینظرت چ

 
من : "  پچ پچ کردیتوب. اه کرد نگی بھ باال و بریتوب.  نگاه کردی و توبنیی بھ پایبر        

 . " آرهگمیم
 

 یفکر م. "  کردنددای را پکی نگھ داشت ،اما چشمانش ماشی بازوھاانی را می توبیبر        
 ." بگم آرهدیکنم با
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 دستش را دراز یبر.  بردنی را از بی درون بری ھایکی تمام تارکیلبخند درخشان ما        

 . درون خانھ رفتندیی آن را گرفت و آنھا سھ تاکیما. کرد
 
 
 

 ی آدم بکی شد ی کارش باعث منیھرچند کھ ا.  توانست امشب بھ کلبھ بازگرددی نمیلوس        
 شب رو اونجا ھی و بققی قای برم توخوامیم. "  را صاف کردشیشانھ ھا. جا و مکان بنظر برسد

 . گذاشتھ بودمکتی نی را روشی پاکی و ستادهی اکی نکی پزیپاندا کنار م. " بخوابم
 

 . "ی خونھ بمونی توی تونیم        " 
 

نھ تنھا .  کردی مزی خودش را تمدی برود، بایی جانکھیاما قبل از ا. "  ھم خوبھقیقا        " 
ھرچند با .  بودنددهی کھ او را بری نقره ای ھا، بلکھ بخاطر خرده ھای و آلودگیفیبخاطر کث

 عوض کردن نداشت، ی برای لباسی از خانھ فقط آب سرد داشت و لوسرونی دوش بنکھیوجود ا
 و فردا صبح در دیچی پی حولھ مکیخودش را در . ن حال قصد نداشت داخل خانھ برودیبا ا

 . کردیکلبھ لباسش را عوض م
 

د، از  آمده متنفر بوشی پی ناراحتنی از کنار او گذشت تا بھ سمت دوش برود، از ایلوس        
 دهی دبی موضوع آسنی از انکھی مسبب اش بود متنفر بود، از خودش بخاطر انکھیاو بخاطر ا

از .  لولھ اش شکستشیھفتھ پ.  کنھیدوش کار نم: " پاندا از پشت سرش گفت. بود متنفر بود
 . " نرفتمنیی بھ طبقھ پای رفتنکھیمن ھرگز بعد از ا.  خودت استفاده کنیمیدحمام ق

 
 خانھ را ترک کرده بود، اما ی شد کھ لوسی می دو ھفتھ اًبای بود، تقربی کار او عجنیا        

 . از آنچھ کھ الزم بود نزدشتری بی و حرفدی نپرسی سوالچی ھیلوس
 

 ی بود نمفی انقدر کثی حال وقتنیھرچقدر ھم کھ از وارد شدن بھ خانھ وحشت داشت، با ا        
 . بھ سمت داخل خانھ براه افتادی کالمچیھ بدون نیتوانست بخوابد، بنابرا

 
 او را درآغوش یمی از خود در آورد، و خانھ قدیی غژغژ آشنایدر آشپزخانھ صدا        

پاندا چراغ حباب دار سقف را .  آمدی میمی از نم، قھوه و اجاق گاز قدیفی خفیگرفت، ھنوز بو
 .روشن کرد
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. ردی خودش را بگیاندا نگاه نکند، اما نتوانست جلو با خودش عھد بستھ بود تا بھ پیلوس        
 دی پشت او ندی کھ لوسیزیاما چ.  بھ شدت بلند شده بودششیچشمان پاندا قرمز شده بود و تھ ر

 دی وانمود کرد کھ انگار بایپاندا طور"  افتاده؟ زتی می برایچھ اتفاق. " باعث تعجبش شد
 . "نھی شومزمی شد بھ ھلیتبد.... آھان...امم. "  و رو کندریحافظھ اش را ز

 
 " ؟ی فوق العادت خالص شدزیتو از دست م        " 

 
. ازش دل کندم. "  شدی دفاعی ای ضرورری بصورت غشیآرواره پاندا سفت شد، و صدا        

 زی چکیھ شد  متوجی مبھوت شد وقتشتری بی حتی را برھم زده بود، و لوسیپاندا تعادل لوس" 
 " ؟یخوکت چ. "  ھم مفقود شده استگرید
 

 . استدهی کلمھ را نشننی رفتار کرد کھ انگار ھرگز ایپاندا طور" خوک؟         " 
 

. "  کردی صحبت می کھ فرانسویی چاقالوکیاون موجود کوچ: "  گفتھی با کنایلوس        
 . "شدم خالص لی وسای سرکیاز شر . " پاندا شانھ باال انداخت

 
 " از دست خوکت ھم؟        " 

 
 . "ی تو از اون خوک متنفر بود؟یتو چرا نگران        " 

 
 من تمرکز داده بود و ی دونم، اما متنفر بودن از اون بھ زندگیم. "  پوزخند زدیلوس        

 . "حاال تمرکزم بھم خورده
 

.  را بھ داخل دعوت کردی بدھد لبخند زد و لوسی را با ھوی جواب ھانکھی ایپاندا بھ جا        
 . "ی باحالیلی تو خا،یخدا" 
 

. "  آوردنیی اش را پای فشرده شود، و گارد دفاعی او باعث شد قلب لوسی صدایمھربان        
 . " داره براش، نگھش دارتی کھ اھمی کسیبرا
 

 .بھ سمت ھال قدم برداشت        
 

 و دنیند.  دمی متیبھت اھم.... من ... ی کھ بدونخوامیم. " کردپاندا پشت او حرکت         
 . "صحبت نکردن با تو برام سختھ
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. " دی بود، او در جا چرخی لوسی زخم برایاعتراف غرغرو و خشن پاندا مثل نمک ال        
 " ؟یمنو مسخره کرد

 
 . " نگوینجوریا        " 

 
 استفاده ی خوبی جملھ رو جانی اھ؟یچ. " جمع کرد را شی در مقابل خشم او لبھایلوس        

 " نکردم؟
 

 گفتم؟ ی مدی بایچ...  ساحل حرصت رو در آوردم، امای دونم کھ اون روز توی من،یبب        " 
 .... " بودمگھی آدم دھیاگر من 

 
 حرفھا نیا. من از قبل فراموشت کردم.  تمومش کننجایھم. "  چانھ اش را باال دادیلوس        
 . "ستیالزم ن

 
 . " حالت سوء استفاده کردمنی و من از ا،ی بودری پذبی آسیلی تابستون خنیتو ا        " 

 
 خواست بھ او اجازه دھد غرورش را خرد ی نمیلوس"  ؟ی کنی فکر مینطوریتو ا        " 

در طول رابطھ  من ی چشم ھاک،یباور کن، پاتر. " دی متھم کننده بھ پاندا توپیکند، و با لحن
. "  بحث تمام شودنی بگذارد اخواستی نمکیاما پاتر. " ً کامال باز شدمی کھ با ھم داشتیمسخره ا

 یلیمن خ. ییکای آمری جمھوراستیتو عضو خانواده ر. ی ھستم، لوستیتروی کلفت دگردن من
 . "ستمی تو خوب نیمن برا.  تو دورمتیاز موقع

 
 طی محھی ی توی بچھ بودیوقت. منظورتو گرفتم: "  گفتیزی با لحن تمسخر آمیلوس        
. ی کردری گی زندگفی مسائل کثی تونی بنابرانطور،ی ھم ھمسی پلکی بھ عنوان ،ی بودیجھنم

" 
 

 . "ستی درست ننیا        " 
 

 توانست ی بود کھ نمدهی دبی شد ،اما آنقدر بد آسی خفھ مدی بایلوس. " ًکامال ھم درستھ        " 
 ھی تو مثل نی بنابراست؟ی ننطوری برات مشکلھ پاندا، ایلی خیزندگ. " ردی خودش را بگیجلو

 . "ی کنی میترسو زندگ
 

 ھم قفل کرد ی را روشیپاندا دندانھا! "  گندش بزنننھاست،ی از اشتری بیلیموضوع خ        " 
 . "ستمی نی آدم با ثباتیاز نظر احساس.... ًمن کامال. "  کلمات را ادا کردیو بھ سخت
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 ! "در موردش بھم بگو        " 

 
 شی طبقھ باال درپی داده بود، و راھش را بھ سمت پلھ ھاحی توضی بھ لوسیبھ اندازه کاف        
 .گرفت

 
پشت .  و خارج از کنترل شده بودنی خشمگاری گذاشت پاندا برود، اما بسی مدی بایلوس        

 کنترلش را از دست داده بود کھ متوجھ طنز نھفتھ در آنقدر! " فرار کن: " سر پاندا گفت 
تو قھرمان ! فرار کن. "  کار را خودش ھم انجام داده بودنی کھ بھ پاندا زد نشد، چون ایاتھام

 . "ین کاریا
 

 شده بود کھ رهی تیچارگی چشمانش از بد،یپاندا بھ سمتش چرخ.... " یگندش بزنن، لوس        " 
 او را شعلھ ور تر کرد تی کرد اما فقط عصبانی مکی را تحری لوسیوز دلسستی بایًقاعدتا م

 . کردی می باشد را تداعی ضربان زندگستی بای کھ میزیچون درد درون چشمان او مرگ چ
 

 ! " بودمدهی کنم ھرگز تو رو ندیآرزو م: "  زدادی فریلوس        
 

 گرشی دستش را بھ نرده ھا گرفت، و گذاشت تا دست دکی.  پاندا فرو افتادیشانھ ھا        
 . " اتفاق افتادهزھای چیلیخ.... مالقات با تو .  آرزو رو نکننیا. " فتدیکنارش ب

 
 ! " رفتنت بھ جھنمای درز کردن اسرار ارزشمندت ؟ییزایچھ چ        " 

 
 یمن تو. "  شدنددیاز فشار سفانگشتان پاندا کھ نرده ھا را گرفتھ بود . " من اونجا بودم        " 
 . " دوتا جنگیتو. بودم...عراق .... افغانستان

 
 . "ی آلمان خدمت کردی تویتو بھم گفت        " 

 
 کرده باشد، در ی رفت، حرکت کرد فقط تا حرکتی آمد و بھ سمت لوسنییپاندا از پلھ پا        

 ی کسچیھ.  رو بگمقتی حرف راحت تر بود تا بخوام حقنیگفتن ا. " ستادی امنی در اتاق نشتینھا
 حملھ خمپاره ھا، پرتاب نارنجک ھا، انفجار.  خواد در مورد گرما و شن و ماسھ بشنوهیدلش نم
 کنھ، و سوراخ ی بازوھات رو قطع مای پاھات ی اعالم خطرچی دست ساز کھ بدون ھیبمب ھا

 ذھنم حک شده کھ ھرگز ازش ی تویریاومن تص. شھی قلب باشھ درست مدی کھ باییھا در جا
 .دیپاندا لرز. " رهی نمرونیب
 



 382 

کلماتش خاموش .... "  مردهی بچھ ھاشھیھم.  مردهیبچھ ھا.  قطع شده بدنیاعضا        " 
 .شدند

 
 . زدی حدس مدیبا.  انگشتانش را کف دستش مشت کردیلوس        

 
 سی پلیروھای از اونجا برگشتم، بھ نیوقت. "  بودستادهی امنی اتاق نشنھیپاندا کنار شوم        

 یاما خونھا.  کھ از سر گذروندم باشھیزی تونھ بدتر از چی نمیچی کردم ھیملحق شدم، فکر م
 مرگ باشن قی النکھی اونھا بدون اھمھ—سی عالمھ بچھ مثل کورتکی وجود داشت، یشتریب

 تونستم بخوابم، شروع کردم ی نمگھید. نطوریسردردھام بدتر شد، کابوس ھا ھم ھم. ودنمرده ب
 یلی شب کھ خکی.  زدن بھ خودمبی زدن بھ مردم، آسبی دعوا کردن، آساد،ی زدنیبھ نوش

 . " کنھکی نفر التماس کردم بھ سرم شلھی بودم بھ دهینوش
 

اختالل . "  دادھی بھ چھارچوب در تکی قرار گرفتھ بودند، و لوسشانیقطعات سرجا        
 . "عد از جنگ بیاسترس

 
 . "نی مورد داشتنی در ای کتاب درسھی        " 

 
 کھ از آن جنگ ھا یادیسرنوشت افراد ز— بود کھ پاندا پنھان کرده بودیزی چنیا        

 " ؟ی روانشناس رفتشیپ. "  کندی تالش کرد اطالعاتش را دستھ بندیلوس. بازگشتھ بودند
 

 . "کمک کردازم بپرس چقدر بھم . معلومھ        " 
 

 ی کار را نکرده بود، فرو منیاگر ا.  اش را گرفتی احساسات شخصی جلویلوس        
 . "ی رو امتحان کنگھی نفر دھی الزمھ دیشا: " گفت. ختیر
 

 دهی ددم،ی کھ من دییزھای کن چدای روانشناس پھی. "  بھ خودش گرفتدنیپاندا حالت خند        
 . "ششی پرمیمن م— کھ من کردم، کرده باشھییکارھا—باشھ

 
 . " کنن کھ ھرگز تجربھ اش نکردنی برخورد و کار میروانشناسھا با مسائل        " 

 
 . " کنھی مثل من درست عمل نمی در مورد شخصنیبلھ، خوب، ا        " 

 
ز جنگ  بعد ای کھنھ سربازھا بخاطر اختالل استرسی در باره مشکالت رفتاریلوس        

 ازی دانستند نی کھ میی آنھای محافظ باشند، و حتکی بودند تا دهیآنھا آموزش د. مطالعھ کرده بود
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ذھن جنگجو و .  دھندی نشان نمی نظامری غکی ی بھ باز کردن مسئلھ برایلیبھ کمک دارند تما
 . سازدی سربازان درمان را مشکل منی ااختھخودس

 
 ی دلش بود رو برای تویھرچ....  کردمی کھ من ھمراھش خدمت می از کسانیکی        " 

 رنگ صورتش و باال آوردن ریی شد، تغدشی کھ عایزی خوب؟ چخت،ی ررونیروانپزشک ب
اون متخصص .  کھ من مالقات کردم متفاوت بودیدکتر. " پاندا بھ سمت پنجره رفت. " بود

 ی بود کھ مدهی در مورد جنگ شنیادی زیا و اون انقدر داستانھد، بعد از جنگ بویاختالل روان
. "  پاندا او را ترک کردهتی از عصبانی قسمتدی رسیبنظر م. " تونست بھ جنگ اعزام بشھ

 . "ستندی نی کافیوانگی نوع دنی درست کردن ای ھا براھیقرص ھا و توص
 

رفش آشکارا  در گذشتھ اتفاق افتاده، اما حنھای کھ ھمھ ادی بھ او بگوخواستی میلوس        
 . گفتن داشتی برایشتری بی نداشت ،و پاندا حرفھاقتیحق
 

. دمی خرمیونگی دی از اون دورانھایکی رو در طول نجایمن ا.  خونھ نگاه کننیبھ ا        " 
 ی جور انتقام، باشھ؟ سالھا مھی.  انجام دادسی گرفتن انتقام کورتی کار رو برانیقسمت بالغ من ا

 "  کنم؟ی فکر می تونست بفھمھ من بھ چیچطور م.  مرده بودنگتونیمی ریشد کھ آقا
 

 ی منتی رفتن بھ محلھ گروس پوی کھ پاندا براییتمام آن مسافت ھا.  دانستی میلوس        
 تی نھای کھ بیو ھمان خانواده ا...  کھ از آنھا متنقر بود را بکندی خانواده ای تا جاسوسمودیپ

 .د از آن باشیدوست داشت بخش
 

 شب کیزنش .....  شناسم کھی رو میشخص. "  شدرهی پنجره بھ شب خانیپاندا از م        
.  شدداری اون حلقھ شده بود از خواب بی کھ دور گلویینصف شب لمسش کرد، و اون با دستھا

 گرفت، لیبچھ اش رو از مھد کودک تحو....  کردی کھ در کنار من خدمت می از زنانیکیو 
 ی حتی بھ کسنکھی خطر مرگبار افتاده، و بدون اھی یکھ بچھ اش تو ناگھان احساس کرد

 بود بخاطر کینزد.  با خودش از شھر دور کردلومتری بگھ بچھ رو پانصد کیزیشوھرش چ
 زی چھیسر . اون و دوست دخترش باھم بحث کردن... گھی نفر دھی. فتھی بھ زندان بیبچھ دزد

 و باعث شد استخوان ترقوه اش دی کوبواری بھ درو  ھوا، دخترهیاما اون ب .تی اھمی بیلیخ
 . زدیلبخند تلخ"  فتھ؟ی برات بی اتفاقنی خواد چنیدلت م. بشکنھ

 
 شکل ادامھ نیو بھ ھم. من االن خوبم.  من بودهی دارو برانیخوشبختانھ، زمان بھتر        " 

 " ؟یدی رو فھمزیحاال ھمھ چ.  مونمیبدم خوب ھم م
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 ی مدی رو بای چًقایدق: "  نگاه کرد، خودش را محکم کرد و گفتشی بھ زانوھایلوس        
 " دم؟یفھم

 
 کھ چرا من یبفھم. "  بودی نگاه کرد، حالت صورتش سخت و سنگیپاندا باالخره بھ لوس        

 . " بھت بدمندهی آھی تونم یچرا من نم.  تا االن دادم، بھت بدمنکھی از اشتری بیزی تونم چینم
 

  نگفتھ بود؟یزی باره چنی او در ای وقتخواھدی چھ می دانست لوسیپاندا چطور م        
 

 و ،ی کنی تونم توشون غرق بشم بھم نگاه میتو با اون چشمھات کھ من م: " پاندا گفت        
پاند . " م برگردکی دم بھ اون مکان تاریاما من ھرگز بھ خودم اجازه نم. ی خوای مزیھمھ چ

. ستمی نقی احساسات عمقیمن ال. "  تر شدکی نزدیاز کنار پنجره حرکت کرد و چند قدم بھ لوس
 . نگفت و منتظر ماندزی چچی ھیلوس"  ؟یدیحاال فھم.  باشمتونم ینم
 

 من عاشقت ؟یشیمتوجھ حرفم م. ستمی من عاشقت ن،یلوس. "  پاندا باال آمدنھیقفسھ س        
 . "ستمین
 

 فشار دھد، بھ معده اش چنگ بزند، شی گوشھای را روشی خواست دستھای دلش میلوس        
 نی توانست او را بھ ای رحمانھ پاندا متنفر بود، اما نمیاز صداقت ب.  بکوبدواریخودش را بھ د

 ی کھ تا بھ حال نمی از منبعیلوس.  کھ پاندا گفتھ بودییزھای کند، نھ با دانستن چھیخاطر تنب
.  پام گذاشتمری رو زنیودیمن تد ب.  باش، پاندانیواقع ب. "  در وجودش ھست قدرت گرفتانستد

 "  تابستون گرم و کوتاه تمام عمرم رو با تو بگذرونم؟ھی بھ خاطر خوامی می کنیًتو واقعا فکر م
 

 ییای دری نگاه کرد و آن چشمان آبیفقط بھ لوس. دیچی بھ خودش نپیپاندا از حرف لوس        
 . غرق شدیکیاش در تار

 
 بھ خودش نکھیبدون ا. اوردی حال تاب بنی در اگری دھی ثانکی ی توانست حتی نمیلوس        

 عبور یاز در جلوئ... از ھال عبور کرد.  را برگرداندشی حرکت کند، روعیاجازه دھد سر
 ی بھ سختیوس بودند کھ لی وحشتناکیکورکورانھ درون شب قدم گذاشت، دانستھ ھا..... کرد

 .ابندی بانی نگذارد آنھا بھ سطح ذھنش جررد کی میداشت سع
 

 کھ داشت، برخالف تمام یلیبر خالف تمام دال. بھ خودش اجازه داده بود عاشق او شود        
 . توانست عاشقش بشودی احساس شده بود کھ نمی مرد بنی عاشق اًقایاحساساتش، عم
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ً بلکھ نشست، کامال د،ی بود نخوابدهی خوابی کھ توبقی در دماغھ قاد،ی رسقیدر آخر بھ قا        
 . کرد آشفتھ اش کرده بودی کھ احساس می ای خشم و دلشکستگحجم—داریب
 
 

  و پنجمستیفصل ب        
 

 تلوتلو خوران وارد خانھ شد، یلوس.  نبودندشانی و خود پاندا سرجانیصبح روز بعد ماش        
 کھ ی و دوش گرفت، اما بخاطر سردرد وحشتناکخت،ی ری لباسشوئنیماش را درون شیلباسھا

 . نداشتی کارھا احساس بھترنیداشت با انجام تمام ا
 

 از یکی رنگش بود بھ عالوه اهی سی کرد لباس شنادای پدنی پوشی کھ برایزیتنھا چ        
 پوشھ ش،ی لباسھاشتریپاندا ب.  از سکنھ سرگردان بودیپابرھنھ در خانھ خال.  پاندای ھاشرتیت

 . کرد را برده بودی کھ صبح ھا با خودش حمل می در داری و فنجان قھوه خوری کاریھا
 

 احساس—یگری دردناک تر از دیکی او را در ھم شکستھ بودند، ھر یادیاحساسات ز        
 بود کھ ی از خودش عصابنا،ی کھ پاندا پشت سر گذاشتھ بود، از دنییزھای اش بخاطر چیدلسوز

 . بودیو از دست پاندا ھم عصبان.  شده استی ادهی دبی مرد آسنیعاشق چن
 

با ھر لمس، ھر .  خواست او را گمراه کندی کھ پاندا زده بود، فقط میی رغم حرفھایعل        
.  کھ عاشقش استدی گویرد پاندا بھ او م کی احساس می لوس،ی امانھینگاه و ھر لبخند صم

 نی را پشت سر گذاشتھ بودند، اما بھ ای روانبی آساتی مشکالت و تجربنی چنیادیمردان ز
 . از آن فرار کنندکھ  نبودیمعن

 
 ینم.  آن را در وجودش حفظ کردی داد و لوسی می بھ لوسی بودن احساس بھتریعصبان        

 را بھ ی بھتر بود کھ احساس دلسوزیلیخ.  کندی خودش احساس دلسوزای او یتوانست برا
 . ندارماجیمن بھت احت. فرار کن، ترسو.  دھدرییخصومت تغ

 
 . کندی گرفت ھمان روز بھ خانھ او اسباب کشمی تصمیلوس        

 
 کردن زی تمی برای کھ بھ بری توانست قولی کھ داشت، نمیبا وجود احساس پوچ        
 تماس کی بھ کلبھ برسد، مانکھی ببرد، اما قبل از اادی شب گذشتھ داده بود را از یارخرابک

 . را بر عھده گرفتھ اند و ورود خانم ھا ھم ممنوع استی کارزی تمیگرفت و خبرداد او و توب
 

 . نکردی اعتراضچی ھیلوس        
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 مشتاق ی را با چشمانیرب.  از کلبھ تا بعد از ظھر صبر کردلشی برداشتن وسایبرا        

 کنارش فتھی شی با حالتکی کرد، کھ مادای در دست پیادداشتی آشپزخانھ با دفتر زینشستھ پشت م
 ی شکچی ھک،ی اندک ماشی بخاطر تھ ری گردن بری کم رنگ رویدگیی سایاندک.  بودستادهیا

 . بوده اندداری بی توبدنی آنھا مدتھا بعد از خوابی کھ ھر دوگذاشت ی نمیباق
 

 ھی یدارم رو. ی برنجای از ای تونینم: "  گفتی را اعالم کرد، برمشی تصمی لوسیوقت        
 . " دارماجی بھت احتشھی از ھمشتری کنم، و بی نجات تجارتم فکر میبرنامھ برا

 
:  زد گفتی پر شده بود ضربھ می کھ با خط مرتب بری برگھ کاغذی روکھی درحالکیما        

 آنھا یاما ھر دو. " میشینگرانت م. ی کنی اون خونھ بزرگ زندگی تویی تو تنھامی خوای نمما" 
 چشم از ھم بردارند، و حال و روز ی صحبت با لوسی برای طوالنی توانستند مدتی میبھ سخت

 .بھتر از آنھا نبود  ھمیتوب
 

 دارن با ھم ی و برکیما: "  بلند اعالم کردی وارد آشپزخانھ شده بود با صدای توبیوقت        
 ! " کننیازدواج م

 
 . " ازدواج نکردهیکی با اون چکسیھنوز ھ. یدست بردار، توب: "  لبخند زدیبر        

 
 . دارندیگری ددهی با ھم رد و بدل کردند نشان داد کھ آن دو عقی و توبکی کھ ماینگاھ        

 
بھ آنھا قول داد .  خودش خدشھ دار کندیچارگی آنھا را با بی خواست خوشحالی نمیلوس        

 . کندی گردد تا با آنھا خداحافظیکھ فردا بعد از ظھر برم
 

 بھ نانھی خشمگی روادهی ادامھ داد ،اما بعد از فقط چند روز پتشی کردن عصبانتیبھ تقو        
 ی کرد کھ بھ راحتی او را آنقدر خستھ نمی مدت کھ حتی طوالنی ھای و دوچرخھ سوارییتنھا

 ی کھ پاندا برجایباالخره لپ تاب.  خودش انجام دھدی برایگری کار ددیبخوابد، متوجھ شد کھ با
 توانست تمرکز کند، اما رفتھ رفتھ ی نملیاوا.  بود را باز کرد و سر کارش بازگشتگذاشتھ
 . داشت را بدست آوردازی کھ بھ آن نی ذھنتیمشغول

 
 ی کرد، اما خودش را درحالی بود کھ از قطع رابطھ با پاندا احساس می بخاطر رنجدیشا        
 با مادر ی کھ در چھارده سالھ اول زندگکندی فکر می بھ درد و رنجشتری و بشتری کھ بافتی

 . شبانھ بودی ھای در مھمانی شرکت کننده حرفھ اکی کھ ی اش متحمل شده بود، مادریخون
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 . "در قفلھ. رونی رم بی من دارم امشب م،یلوس        " 
 

 . " بمونشمیپ.  ترسمیمن م        " 
 

فقط ھشت سالش — نبودیاما او دختر بزرگ. " ی دختر بزرگھیبچھ نباش، تو حاال         " 
 . شدلی تبدزشیو در طول چند سال بعد، او بھ تنھا شخص مسئول در خانواده مالل انگ—بود

 
 "  کرده بودم کجاست؟می کھ پشت دراور قایاون پول! ی لعنت،یلوس        " 

 
 بندازنمون ی اردنگھی دوباره با خوادیدلت م!  استفاده کردمھی پرداخت کرایاز اون برا        " 

 " رون؟یب
 

 شروع ی اش از زمان مرگ مادرش سندیری پذتی کرد حس مسئولی فکر مشھی ھمیلوس        
 ی و خودش مواظبت کند، اما حاال درک میسیاز خواھر کوچکش تر کھ مجبور بود یشد، وقت

 . شروع شده بودنھای قبل تر از ایلی حس خنیکرد کھ ا
 

 توانست ی کھ عضالتش از درد منقبض شد بھ نوشتن ادامھ داد، اما نمی تا زمانیلوس        
 و اندوه بھ او حملھ  دست از نوشتن برداشت، غمنکھی ابد بھ نوشتن ادامھ دھد، و بھ محض ایبرا

با . دیچی پی متی از عصبانی اجتناب از غم خودش را در لباسی بود کھ برای زماننیا. ور شد
 .  ادامھ دھددنی توانست بھ نفس کشی کرد خشم، منیگزیجا
 

 اکشن با یراندازی تلمی فکی در تی امنری بھ عنوان مددشیپاندا منتظر آغاز شغل جد        
 یبھ جا.  بود، اما دو روز بعد از شروع کار، سرما خوردکاگوی بزرگ در شھر شیبودجھ ا

 تب و لرز بھ کارش ادامھ داد کھ انی تختخواب، در میعنی کھ بھ آن تعلق داشت ییماندن در جا
 حالش باز ھم بھ کار ادامھ داد چون رفتن بھ تختخواب نیبا ا.  پھلو کردنش شدنھیس منجر بھ
 . نبودشی جزو انتخابھاکی جورای فکر کردن بھ جز لوسی برایرگی دزی چچیبدون ھ

 
 ی کھ تا قبل از مالقات با لوسیشعار بزرگ......  باشنی بھتری کھ خوب بلدی کاریتو        

 . کردیصدق م
 

تو . ی االغھیتو : "  بھ او گفتھ بودرشانی اخی تلفنی از صحبت ھایکیتمپل در خالل         
 . "ی خودتی نابودیو حاال درحال تالش برا. ی و ازش فرار کرد،یشانس خوشحال بودن داشت
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 نداره ھمھ لی مشترک بھتره دلی زندگی کنیفقط چون تو فکر م: " پاندا در جواب گفت        
 فشی و نحدهی تواند صورت تکیپاندا خوشحال بود کھ او نم. "  فکر کننیخوایاونطور کھ تو م

 .ندیببرا 
 

 دو نفر نی بنابراد،یای توانست از پس ھمھ شان بر بی داشت کھ نمی کارشنھادیپاندا آنقدر پ        
 در داالس فرستاده یتی از آنھا را بھ ماموریکی.  کار کنندشی را استخدام کرد تا برانیشی پسیپل

 .ه بود بھ لوس آنجلس فرستادشھی نوجوان ھنرپکی ی بچھ داری را برایگریبود، و د
 

 بھ دنبال دستمال گشت تا دماغش را پاک کند و بشیپاندا در ج. تمپل دوباره تماس گرفت        
 ی بردارلمیف. " دی سرزنشش کند وسط حرفش پری او بتواند دوباره در مورد لوسنکھیقبل از ا
 "  برنامھ ات در چھ حالھ؟دیفصل جد

 
 م،یری بگدهی کشھ نادی مادی فریستی کننده رو کھ دائم سر من و کرھیاگھ تھ: " تمپل گفت        
 . "رهی مشی خوب پزیھمھ چ

 
 کھ اونھا وقت نیخوش شانس بود. نی کار انجام شده قرار دادھی یشما دوتا اونھا رو تو        " 

 . "نیگشتی مدی شغل جدھی دنبال دی شما نداشتن وگرنھ ھردوتا باینیگزی جای برایکاف
 

 ھا از برنامھ نندهیب.  کردنی مرونی اگھ ما رو بشدنی ممونیپش: " تمپل در جواب گفت        
 ریقلبھاشون رو تسخ.  برنامھ خواھند شددی جدیً خستھ شده بودند، و مطمئنا عاشق خط مشیمیقد
 ی جلوی برایشتری اما زمان بپوشھ،ی قرمزش رو می ھنوز ھمون لباس شنایستیکر. کنھیم

 را یزی خرش گاز زدن چیپاندا صدا. "  کنھی استفاده مرکانھی داره، و از اون زودن بنیدورب
 دانھ کی ی کھ تمپل بھ خودش اجازه داده روزی تکھ کرفس؟ کلوچھ اکی ب؟ی سکی. دیشن

 بخورد؟
 

 ھیًو عمال امروز گر.  سرگرم کننده ترش کردمیلی برنامھ رو، خناتیتمر: " تمپل گفت        
 . "ارهی بدست می برنامھ رتبھ خوبنیا. یواقع یاشک ھا! کردم

 
حرف ."  کنھی مری گلوم گی المپ توھی کنم یفقط با فکر کردن بھ برنامھ ات احساس م        " 
 . را خفھ کردشی سرفھ شد کھ بھ سرعت صداکی بھ لی پاندا تبددهیزدن کش

 
 بچھ بود بھ شکل یوقت— ھستیَاسمش اب— شرکت کنندهنیا. ًنھ، واقعا: " تمپل گفت        

ھر کدوم .  قرار دادری منو تحت تاثیحساب...  فقطنیا.  مورد سوء استفاده قرار گرفتھیوحشتناک



 389 

 بھ داستانھاشون شتری گوش کردن بی بران،ی دونم چرا تا قبل از اینم.  دارنیاز اونھا داستان
 ." صرف نکردمتوق
 

 ممکن بود او را مجبور گرانی دی ھایترسھا و سستتوجھ کردن بھ .  دانست چرایپاندا م        
 . کار آماده نبودنی ایکند تا خودش را محک بزند، و او برا

 
 صدام ،ی بردارلمی ھفتھ فنیًمعموال بعد از چند. "  پر بھ صحبت ادامھ دادیتمپل با دھان        

 . " اما بھ حرفم گوش کنره،ی گی سر مردم مدنی کشغیبخاطر ج
 

 تا سرفھ دی جرعھ آب نوشکیپاندا . "  کنم کھ بھ حرفت گوش ندمیتمام تالشم رو م         "
 . را خاموش کندیگرید
 

 اش صحبت ی ورزش کردن بھ اندازه کافھی در مورد نظری وقتی کنم لوسیمن فکر م        " 
 بلند مدت و ی برنامھ ورزشھی یدارم رو.  حق با اون بودیی جوراھی شد، اما ی مونھی کرد دیم

 ی مخفنی از دوربی باحالیما قسمت ھا....  داشتھ باشنویا..... و.  کنمی تر کار مانھیواقع گرا
 شده جادی ای ساختگی دعواھی انی چطور در ممی دی ھا آموزش منندهی کھ ما بھ بیی جام،یدار ھم

 ." محصوالت رو بخوننی سوپرمارکت، برچسب روی قفسھ ھانیب
 

 . "ی بری رو میمی ازهی برنامھ ات جانی تو با اًمطمئنا        " 
 

 می مسخره کن، اما باالخره ما داریخوایھرچقدر م.  پانداست،یً اصال جذاب نتیبدخلق        " 
 خواست پاندا ی تمپل ھنوز دلش منکھی ایو سپس ، برا. " می کنی بلند مدت بھ مردم کمک میتو

 فرستاده و تو لیمیبرات سھ تا ا. بھ مکس زنگ بزن: "  خشن است گفتشھیفکر کند او مثل ھم
 . "ی کدومشون جواب ندادچی بھ ھزھنو

 
 . " خواد باھاش صحبت کنمیچون دلم نم. " پاندا غرغر کرد        

 
 . " ھسترهی خانھ جزیھنوز تو.  زنگ زدمی بھ لوسروزید        " 

 
متاسفانھ، .  تمپل قطع کندی بھانھ را بھ پاندا داد تا تلفن را رونی اگری زنگ تلفن دیصدا        

 . بودیستی تماس از طرف کرنیا
 

 . "وقت ندارم صحبت کنم: " پاندا گفت        
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بھ طور .  برنامھ مصاحبھ فوق العاده بودیتمپل تو. "  گرفتدهی حرف او را نادیستیکر        
 . "یریکامل خونسرد و بدون جبھھ گ

 
 کھ ی مدتی در مورد جلسھ مصاحبھ طوالنیستی زمان برد تا پاندا متوجھ شود کریلحظات        
 مصاحبھ نی کرده بود تا از ایزی کننده برنامھ رھیتھ.  کندی او و تمپل برگزار شد صحبت منیب

 تمپل با مکس ی آشکار شدن دوستنکھی برنامھ استفاده کند، با علم بھ ادی شروع فصل جدیبرا
 . تازه براه خواھد انداختغاتی از تبلیفانطو

 
 اون دو تا دنی و دم،یما در اواخر برنامھ مکس رو ھم وارد صحنھ کرد: "  گفتیستیکر        

 اون تیُ بعد از شخصنی ھا عاشق انندهیب.  قلبھا رو نرم کنھنی بود تا سخت تری کافگھیکنار ھمد
 . "مدی پوشراھنی پھی برنامھ یو من تو. خواھند شد

 
 . " از اون تنگھاشویکی بندم، یشرط م        " 

 
 . "ی با ھم داشتھ باشزوی ھمھ چی تونیتو نم        " 

 
 صفتت طانی خوام تو و دوست شی مخوام،ی مزی چھیمن فقط : " پاندا غرغر کنان گفت        

 نی درست تر از ای تونیتو م. "  شدجادی ازی آمتی شکایسکوت. " دیدست از سر من بردار
 بھ مردم تتی و دست از انتقال عصبانی من گوش بدی ھاحتی پاندا، اگھ بھ نص،ی کنیزندگ

 . "ی بردارگھید
 

 کنم تا ازش بپرم دای بلند پی پنجره بھ اندازه کافھی کنم تا بتونم ی االن قطع منیمن ھم        " 
 . "رونیب
 

 کرد تنھا ی روزھا احساس می کرد، بعضیغر ماما ھرچقدر ھم کھ پاندا بھ آن دو غر        
 لھی دو زن نگرانش بودند و تنھا وسنیا. داردی آن دو است کھ اورا محکم و سرپا نگھ میتلفنھا

 . بودندی او با لوسفیارتباط ضع
 

 شدند، ھوا خشک تر دی ھا ناپدستیتور. دی زودتر از موعد فرا رسیتی چررهی در جززییپا        
.  گذاشتندشی بھ سمت قرمز شدن را بنماشانی رنگ برگھاریی تغنی افرا اولیشد و درخت ھا
 شده بود، و باالخره توانست لی بود حاال بھ راه نجاتش تبدری با آن درگی لوسینوشتن کھ زمان

 . پدرش بفرستدی شده اش را برالی تکمنوشتھدست
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 سوت و کور ی گذراند و در ساحلھارهی اطراف جزیچند روز بعد را بھ دوچرخھ سوار        
 ی بھ نوعش،ی ھاتی در طول رنج و عصبانی اتفاق افتاد، ولنی ای کًقایمطمئن نبود دق. قدم زد

 . اش را شکل دھدندهیکشف کرد چطور قصد دارد آ
 

 ی بھ نداخواستیم.  مجلس کھ از آن متنفر بود باشدی خواست سخن گوی نمنی از اشتریب        
 کرد کھ یوجدانش مجبورش م.  نبودنیاما فقط ھم.  با کودکان کار کندمید و مستققلبش گوش دھ

 تی خواست حمای بار منیا.  بزرگتر ھم داشتھ باشداسی در دفاع از حقوق کودکان در مقیدست
 . جلو ببردی بطور قانونشی نوشتھ ھاقی را از طردکاناز کو

 
 یزی پدر روزنامھ نگار بھ شدت درستکارش دستنوشتھ او را خواند و زنگ زد، چیوقت        

 قصد یلوس. " ی ھستی واقعسندهی نوھی تو ،یلوس. "  دانستی از قبل می کرد کھ لوسدییرا تا
 خانواده اش، بلکھ در باره ایداشت شروع کند بھ نوشتن کتاب خودش، نھ درباره خودش 

 خشک و قطور نخواھد یکتابش مثل کتب دانشگاھ. ر دارند خطر قرامعرض  کھ دریکودکان
 او با کودکان ی شخصی حاصل از مشاوره ھاجی مھیشد، بلکھ ھر صفحھ اش پر از داستانھا

 رفاه آنان نی کودکان و تامری پذبیخواھد بود، تمام موضوعات با ھدف جلب توجھ ھا بھ قشر آس
 نی کتاب را تضمغاتی توانست تبلی میادی ز تا حدودکتاب  جلدینام او رو. نوشتھ خواھد شد

 در مورد کودکان زی چچیکھ ھ— صدھا ھزار نفردیشا– کھ ھزاران نفر ی معننیبھ ا. دینما
 . کھ با آن روبرو ھستند داشتھ باشندی از موضوعی واقعینشی دانند، بیمحروم نم

 
 کھ انتظارش را ی خودش در نظر گرفتھ بود او را بھ آرامشی کھ برای مشخصریاما مس        

 سوزان با شدت یچطور بھ خودش اجازه داده بود عاشق پاندا شود؟ توده ا.  رساندیداشت نم
 شعلھ انی کرد انگار دارد می احساس می اوقات لوسی کھ گاھی سوخت طوری اش منھی سانیم

 .زد سوی آتش میھا
 

 ی با منشی شد، لوسی مکیدست نوشتھ اش را کھ فرستاده بود و ماه اکتبر داشت نزد        
 از خبرنگاران روزنامھ واشنگتن یکی او و نی بی مادرش تماس گرفت، تا ارتباطیمطبوعات

 .پست برقرار کند
 

تلفنش را  ی نشست، گوشی در اتاق آفتابی روز ماه سپتامبر، لوسنی روز مانده بھ آخرکی        
 . کرد را بھ انجام رساندی کھ از آن اجتناب میبھ کوشش فشار داد و مصاحبھ ا

 
 ھست کھ ی مرداننی از بھتریکیتد .... من وحشت کرده بودم....  بودزیاون کار اھانت آم        

 کتاب پدرم کار کرده بودم و درتالش بودم تا ی آخر رو رویماه ھا..... تا بحال مالقات کردم
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 کھ یدفاع از کودکان... سمی داشتم کتاب خودم را بنومیتصم.... صبر و تحملم را حفظ کنم
 ....  شنوهی نمی را کسشانیاصد

 
 . بھ پاندا نکردی اشاره اچی ھیلوس        

 
 توانست با او داشتھ باشد را یمً کھ قبال نیبعد از مصاحبھ، با تد تماس گرفت و مکالمھ ا        

 . وسائلشیسپس شروع کرد بھ بستھ بند. بھ انجام رساند
 

 اش آمده بود، و روز یمی بھ خانھ قدی چند باری بھ آن خانھ برگشت، بری لوسیاز وقت        
 یکیفقط در طول .  وسائلش کمک کندی در بستھ بندیبعد از مصاحبھ ھم بھ آنجا آمد تا بھ لوس

 دانست کھ دلش ی شده بودند و می لوسی از زندگری ناپذیی جدایی جزکی و مای، او، توبدو ماه
 توانست در ی کرد، نمی میکی احساس نزدیاما ھرچقدر ھم بھ بر.  آنھا تنگ خواھد شدیبرا

 . " با مگی توانست صحبت کند، نھ حتی نمی کسچیمورد پاندا با او صحبت کند، با ھ
 

 خچالی کردن ی را کھ مشغول خالی آشپزخانھ نشستھ بود و لوسشخوانی پی رویبر        
 خونھ منو نی کردم برگشتن بھ ایفکر م. جالبھ: "  گفتیبر.  کردی بود تماشا ملیبزرگ است

 آشپزخانھ پختھ، نی ای شام بدمزه تویمادرم کل.  فقط منو دلتنگ کردزی اما ھمھ چکنھ،ی مرونیو
 . " سوزوندی رو مزیاون ھمھ چ.  کردیبھتر شدن مزه غذا نم بھ ی پدر ھم کمکدن کرلیو گر

 
 نبود ی داستان لوسنی از سوزاندن ھمبرگرھا انجام داده بود، اما ای بدتری کارھایپدر بر        

 استفاده نشده خردل را بلند کرد ًبای تقرشھی شکی یلوس.  کردنش را داشتھ باشدفیکھ اجازه تعر
 بھ خردل را درون جعشھی شی تکان داد، و لوسدیی بھ تای سریبر " ؟ی خوای منویا: " و گفت

 . خواست بھ کلبھ بفرستدی کھ میگری دماندهی گذاشت، در کنار خواربار باقییمقوا
 

احساس . "  بود را باال زددهی پوشری اخی کھ بخاطر سرمای ژاکت کلفتی ھانی آستیبر        
.  تمام اوقات فراغتش رو درون دکھ مزرعھ صرف کنھستی ھستم کھ مجبور نی کنم مثل زنیم
" 
 

 سوم عسل سال کی یبر. " ی کنی ھا کار مونھی از اوقات فراغتش چون تو مثل دیکم        " 
 قی داشتند سوار قای پانک کھ وقتی اش را بخاطر آن خرابکارھا از دست داده بود، گروھندهیآ
 . شدندری دستگسی شدند توسط پلیم
 

 ھزار پوند ی ھنوز داشت باالی گرم، بریاما خوشبختانھ بخاطر تابستان خشک و روزھا        
 . کردیعسل برداشت م
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 . " مونمی سندرز مشی عاشق کششھی ھمیبرا: "  گفتیبر        

 
 کھ رهی و عمده فروشان خارج جزی برنی را بی مالقاترهی پوستان جزاهی سیسای کلشیکش        

 از خانمھا عاشق یکی.  دادبتی منطقھ شمال بودند ترتی فروشھی ھدی مغازه ھای کننده کاالنیتام
 ی واکس زنبورک،ی تبری شمع ھا، کارتھاونھا،ی طعم دار، لوسیعسلھا:  شدی برینمونھ کارھا

 ی کھ از حادثھ خرابکارسمسی شده کری نقاشناتی تزئی سرکی منزل و لی وساشی پولتجھ
 .سالم مانده بودند

اون عاشق کارھام . شھی تمام کاالھا مھر می از چرخ و فلک رویدیطرح جد:"  گفتیبر        
 سفارش بزرگ رو ھی انتظار نحالیاما با ا.  دارنیبیگفت تمام محصوالتم ظرافت عج. شد

 . "ندارم
 

 . " دارهی خوبقھیاون سل        " 
 

 شم کھ ی دونم، اما خوشحال میدر اصل م.  کنم اگھ بھم سفارش ندهکاری دونم چینم        " 
 باال گرفتھ بود سر تکان داد و ی کھ لوسیجیبھ بستھ باز نشده ھو." مجبور بھ انجامش نباشم 

 ھیآدم از .  وابستھ باشمکی بھ مای فکر رو تحمل کنم کھ از لحاظ مالنی تونم اینم: " گفت
 . " خورهی نمشی دوبار نخسورا

 
 ی کھ تو میزی مواظب از توئھ، و ھمھ چخوادیکھ اون م یزیھمھ چ. چارهی بکیما        " 

 . "ی با اون ازدواج کنی بھ زودیتو مجبور. ی کھ خودت مواظب خودت باشنھی ایخوا
 

 لبش شکل ی گونھ روای رویلبخند.... "  ھستکی کھ در مورد مایزیاما چ.  دونمیم        " 
 . " ذاره برهی جا نمچی ھی مردنیچن. اون ثابت قدمھ. " گرفت

 
. رونی تو و بره بادی کھ ھر شب از پنجره اتاق تو بنیبھ جز ا. "  رنجش را فرو دادیلوس        

" 
 

 . " راز بھت گفتمھی موضوع رو مثل نیمن ا. " ً عمال سرخ شدیبر        
 

ھ  کھ من با خودم بییرازھا. یھمونطور کھ در مورد خوش اشتھا بودن عشقت بھم گفت        " 
 . نشان ندادی بھ استدالل لوسی توجھچی ھیبر. " گور خواھم برد
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ً ھستم کھ مشکل دارم واقعا باور کردم، اما حاال تمام ی اسکات بھم گفت من کسیوقت        " 
. "  دوباره برگشتزشی انگالیلبخند خ. "  معشوقھ نوزده سالھ اشھی کھ دارم ترحم برایاحساس

 ... " بتونھ انقدرکی مثل مای ایو مذھب کرد آدم بستھ ی فکرشو میک
 

 ! "خوش اشتھا باشھ: "  حرف او را قطع کردیلوس        
 

 ... "رهی مچمون رو بگیاگھ توب. "  شدرهی تیصورت بر        
 

 پارمزان بھ جعبھ اضافھ ری بستھ پنکی یلوس. " دهی زود انجام مای ری کھ اون دیکار        " 
 واری پرتقال باز نشده متعلق بھ پاندا را بھ دی مربای قوطکیت تا  خودش را گرفیجلو—کرد

 .نکوبد
 

 کرده کھ دست از دی تھدیاون حت. ھی عصبی توبی از من بخاطر جاسوسشتری بکیما        " 
 یم. رهیگیداره باج م.  با ازدواجمون موافقت کنمنکھیام، تا ا... دارهی برمدهی کھ بھ من میخدمات

 ؟ی برره،یگی جواب دادنت رو می جلویتو چ. "  را بستخچالی در یلوس" ؟ی باور کنیتون
 " ً؟واقعا

 
 تنفرم از ازدواج رو دی دونم بایم. "  را تاب دادشی پایبر. "  خوشحالمیلیمن فقط خ        " 

تو . "  سرخوردنیی بھ پاشخوانی پیاز رو. " اما ھنوز نھ.  کارو خواھم کردنیکنار بذارم، و ا
 "  مگھ نھ؟،ی گردی بر مرهی ما بھ جزدنی دیبراباز ھم 

 
 . باز گرددرهی خواست دوباره بھ جزی ھرگز نمیلوس        

 
  رو کشش نده، باشھ؟یو خداحافظ. می رو بھ کلبھ ببرلی وسانی اایًحتما، حاال ب: " اما گفت        

" 
 

 . "ًباشھ حتما        " 
 

 نطوریو ا. ستی نی کار آسانشانی دانستند عقب نگھداشتن اشکھای آنھا خوب میاما ھردو        
 .ھم نبود
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 اش شروع کرد بھ بازگشتن، اما یباالخره پاندا دست از سرفھ کردن برداشت و انرژ        
نھ — نبوددی آنقدرھا شدگری دشیواکنش ھا.  را از دست دادهی داشت انگار کھ عضویاحساس

 شی ھایری ھدفگ،ی اندازریھنگام ت.  دانستیوند، اما خودش م متوجھ شگرانیآنقدر بد کھ د
 ی را از دست مدنشی دوتمی ریلی دلچی رفت، بدون ھی مدنی دویو اگر برا ، درست نبودیلیخ

 . انداختی را کنارنشی ماشدی کلد،ی کوبزی میفنجان قھوه اش را رو. داد
 

 بھ او نشده بود، و ی اشاره اچیھ.  با روزنامھ واشنگتن پست را خوانده بودیمصاحبھ لوس        
 دوباره در صدر خبرھا قرار گرفتھ بود را ی صورت لوسنکھی شد؟ اما ای اشاره مدیچرا با

 .دوست نداشت
 

 ی حالت افسردگنیانگار کھ ا.  شدشی موھانی بی خاکستری تار مویپاندا متوجھ تعداد        
 زن نقش مکمل شروع کرده بود شھیھنرپ.  رفتی نمشی کارش ھم خوب پست،ی نی کافشیبرا

 . کارش نداشتنی ای ھم برایھی توجچی دادن بھ او و ھریبھ گ
 

 فاصلھ داشت، و بودن با اری او بسیای از دنیستی در حد دکتر کرًبای تقرییبای با زیلوس        
 ی بود، اما پاندا حتشی زن زندگنی فراموش کردن آخری راه برانی بھترگری زن دکی

 . استیگری گفتھ بود کھ عاشق شخص دیبھ لوس.  مورد فکر کندنی در اتوانستینم
 

 داریبا درد از خواب ب.  خارج شدیعی کھ از حالت طبدیآن شب بعد از سالھا آنقدر نوش        
 در اعماق  توانستھ بودیادی کھ مدت زمان زیی روح ھاش،یبا وجود تمام مراقبت ھا. شد

 تواند کمکش کند تلفن ی کرد می کھ فکر میبھ تنھا شخص. وجودش دفنشان کند بازگشتھ بودند
 .کرد

 
 ... " منم،یستیکر        " 

 
*****         

 
 ی مطبوعاتی منشکھی کرد، درحالدای شغل در شھر بوستون پکی آپارتمان و کی یلوس        

 دی شغل جدھی ی بھ زودکیخانم جورا. "  افتاده بودری رسانھ ھا گی از تلفن ھای کوھری زینل
 یلوس. "  مصاحبھ اضافھ وقت ندارنی کنن و اونقدر سرشون شلوغھ کھ برایرو شروع م

 . بماندی کتابش ھمچنان پرمشغلھ باقنیتور اول قصد داشت تا شروع
 

.  در تراس نشستندنشی والد کھ آنجا بزرگ شده بود بھ ھمراهاینیرجیشب آخر درخانھ و        
 نی بود تا گرم بماند اما با ادهی را پوشی کھنھ دوران دانشگاه لوسی ھاشرتی از سوئیکی ینل
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 مرتب قھوه ی موھاد،ی رسی بنظر می داغ از فنجانش ھمچنان اشرافی چادنی نوشنیحال درح
 . خوردی اکتبر تکان ملی اوایاش بخاطر باد شمال ی عسلیا

 
 تر و رهی تی با چھره ای تضاد کاملیمی قدی و اصل و نسبفی لطی با چھره امادرش        

 وسط تراس گذاشت و با نھی کنده درون شومکیمت .  کرده بودجادی پدرش اافھیخوش ق
 . "می از تو سوء استفاده کردیلیما خ: " صراحت گفت

 
 شھی رخ داد، و تو ھمی تدرجیلی اتفاق خنیا. "  دستانش گرفتانی را می فنجان چاینل        

با . می توجھ باشی شد ما بی کھ باعث م،ی خوش رو بودیلی خی وارد شدن بھ ھر موضوعیبرا
 . " بودزی ذکاوت مندانھ و تالم برانگیلینوشتھ ات خ... ی کھ تو نوشتیزیخوندن چ

 
 ھرطور کھ بتونم ی دونیم. ی بھ نوشتن ادامھ بدی گرفتمیخوشحالم تصم: " پدرش گفت        

 ." کنمیکمکت م
 

 . " کارم نگھ دارمنی از ارونیممنون، قصد دارم شما رو ب: "  در جواب گفتیلوس        
 

 اش بود بھ یاسی کھ مخصوص دوران سی مشت دورانکیاز ناکجا، مادرش ناگھان با         
 " ؟ی در مورد اون با ما صحبت کنیآماده ا. " دی کوبی لوسیپھلو

 
ھمون : "  بدون مکث گفتینل"  ؟یک. "  محکم تر کردوانشی دستش را دور لیلوس        

 . " کھ درخشش چشمات رو ازت گرفتھیمرد
 

 . "ستیاونقدرا ھم بد ن.... اون: "  دروغ گفتیلوس        
 

 اون یاگھ ھر زمان...  دمی بھت قول میزی چھی. "  آمدنیی پای مت بھ شکل شومیصدا        
 . "شھی مبشی لگد از طرف من نصھی نم،ی رو ببیضعو
 

 موضوع کھ تمام مردم نی ای براگھی دلی دلکی. "  او باال بردی را براشی ابروکی ینل        
 . "  جمھور انتخاب شدمسی تو بھ عنوان رئیکشور چقدر سپاسگزارند کھ من بھ جا

 
 را گز کرد تا باالخره توانست خودش را آنقدر آرام کند تا ابانیپاندا دو بار سر و تھ خ        

 . سھ طبقھ شودی آجریوارد ساختمان قھوه ا
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 آمده بودند بود، اما کاگوی کھ بھ شی مھاجری ھای در گذشتھ خانھ لھستانلسنیساختمان پ        
 درخشان ی ھای با نقاشکی راھرو باروارید.  شدی ھا محسوب میکیحاال قلب تپنده جامعھ مکز

 . نما پوشانده شده بودواری ددی شاای یتیگراف
 

 : با خط قرمز نوشتھ بودیدست نوشتھ ا.  کرددای پی راھرو دریدر انتھا        
 

 . ھستمیمن مسلح و بھ شدت عصبان        
  توایبھ ھرحال ب        

 
 ی باز کرد و بھ درون اتاق فرستاده بود؟ در را ھل داد،ی او را بھ کدام جھنم دره ایکرست        

 کاناپھ چرم ترک کی را لشی شده بود و وسانی تزئیحی مسھیریقدم گذاشت کھ با تبلغات خ
 ی اره برقکی رنگ چوب و ی قھوه خورزی مکی لنگھ بلنگھ، ی تاشوی صندلنیخورده، چند

 : دادی ملی تشک،ی آن بخوانی جمالت را رونی ای توانستی کھ می پوسترریز  شدهزانیآو
 

  متحدهاالتی اییایتفنگداران در        
  مرده اند١٧٧٥ کھ از سال ی بدیکمک بھ بچھ ھا        

 
 کھ ی ھم سن پاندا بود، شلختھ با سرًبای آمد تقررونی کھ با عجلھ از اتاق مجاور بیمرد        

پاندا سر "  د؟یش: " دیمرد پرس. یزی چنگی ھالیبی دماغ بزرگ و سکی شد ، یداشت کچل م
 .تکان داد

 
 نا موزون گام بر ی دراز شده جلو آمد، اندکیمرد با دست. "  اورس ھستمیمن جر        " 

 را شیاورس سرش را تکان داد، سپس پا. دی او لغزی پایپاندا نا خودآگاه نگاھش رو. داشتیم
 ’نیسنگ‘  اتیعمل. "  اش را نشان دھدی مصنوعی تا پادی گشادش کشی بگنی شلوار جریاز ز

 . "پنج بودم -من ھمراه گردان سھ. ان افغانستیتو
 

 یروھاین.  دانست کھ اورس در افغانستان بوده و سرش را تکان دادیپاندا از قبل م        
 . خورده بودندی ضربھ سختنی در پنج ھنگ در منطقھ سنگییایدر
 

 یتو تو. " دیاشت و خند ھا گذی از صندلیکی ی کھ دستش بود را روییلھایاورس فا        
 " ؟ی ھستی خوش شانسی تو چھ عوض؟یقندھار و فولجھ بود

 
 دی کشیاورس خرناس. "  ات بدترنگھی دیھم رزمھا. "  اشاره کردیپاندا بھ نکتھ واضح        

 . "می کھ در مورد تو صحبت کنمیینجایما ا. گندش بزنن. "  کاناپھ انداختیو خودش را رو
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 ... آرام شده استیپاندا احساس کرد اندک        

 
 

 ساکن کای در شھر بوستون و آپارتمانش واقع در محلھ جامائی روز ماه نوامبر، لوسنیاول        
 .شد
 

 خستھ بود، ھرگز شھی ھمنکھی با ای رفت، و حتی مشغول نوشتن نبود، سرکار میوقت        
 .مھ شلوغش سپاسگزار نبود و برنادی بخاطر شغل جدنی از اشتریب
 

 با لبخند استھزا ی لوسی کاناپھ روبروی ھفده سالھ رویدختر"  داره؟ تی برات اھمیچ        " 
 . "ی دونی در مورد من نمیچیتو ھ. "  نشستھ بودزیآم
 

 حدود پنجاه ی تاکو از آشپزخانھ وارد اتاق مشاوره شد، ھر روز برای دار غذاھی ادویبو        
 خانھ اختصاص داده ی کوچک را بھ رختشوی فضاکی کردند، ی مھی خانمان شام تھی بنوجوان
 کارتن ،ی فراری داشتند، و شش مشاور کھ بھ نوجوانھای ھفتگی پزشککینی کلکیبودند، 

 کردند وآنھا ی مدای چھارده سال پناھگاه پری زیابانی خی بچھ ھای کردند و برایخوابھا کمک م
 نی تامی کردند، کارت ھای آنھا کار می توسعھ آموزشی فرستادند، رویرا بھ مدرسھ م

 . گشتندی دنبال کار مشانی کردند و برای منی را تضمشانیاجتماع
 

 نی مثل اگر،ی دیبعض.  آنھا سابقھ سوء مصرف مواد مخدر داشتندنی از موکلیبعض        
.  وحشتناک فرار کرده بودندی از آزار جسمز،ی خوش تراش و چشمان غم انگیدختر با چانھ ا

 زی فحشا و ھر چ،ی باردار،ی ھا جسمبی آس،ی روانی ھابیمشاوران مرکز مشاوره با انواع آس
 . ھا سر و کار داشتندنی اا مرتبط بیگرید
 

 " شھ؟ی حساب می دونم مشکل کی در مورد تو نمیچی من ھنکھیا: "  گفتیلوس        
 

 پنجره یاز ورا.  تر درون کاناپھ فرو رفتشتری بیشانا با کج خلق. " چکسیمشکل ھ        " 
 ی را نصب منی ھالوی کھ دکورھاندی از بچھ ھا را ببی توانست تعدادی می در، لوسیرو

 با حقھ چشم یی و اسکلت ھایی پوش مقوااهی سی درحال پرواز، ساحره ھایخفاش ھا: کردند
 . قرمز درخشانیھا
 

 اشاره ی پر رنگ وحشتناک لوسی صورتی چرم کوتاه و جوراب شلواراهیمن سشانا بھ دا        
 . " بھتر از تو بودیلیاون خ.  برگردهمیمی مشاور قدخوامیمن م. " کرد
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 ." اون بھ اندازه من بھت عالقھ مند نبودنکھیبخاطر ا. "  لبخند زدیلوس        

 
 . "ی زنی طعنھ میتو کھ ھمش دار        " 

 
 و با ی دختر نوجوان گذاشت و بھ نرمی بازوی دستش را روی بھ آرامیلوس. " رینخ        " 

 ر،ی شھیشجاع مثل .  شانا،ی جھاننی از مخلوقات مھم ایکیتو : "  ھر کلمھ گفتی رودیتاک
 "  دوستت داشتھ باشم؟دیچرا نبا. ی بازمانده اکیتو باھوش و .  روباهھی مثل رکیز
 

 . محتاط بھ او نگاه کردی و با چشماندی را کنار کششی بازوعیشانا سر        
 

 . " خانم،ی اونھی دھیتو         " 
 

 یو ھروقت کھ بخوا. می دوی رو منی و ھمھ ما ای قھرمانھی کھ تو نھینکتھ ا.  دونمیم        " 
حاال گمشو . ی چطور انجامش بدی دونی دونم کھ می م،ی بشی شغل جدھیدر مورد داشتن 

 . "رونیب
 

 تو قراره بھ من کمک ھ؟ی چرونیمنظورت از گمشو ب. "  کردی حرف او را عصباننیا        
 . "رمی شغلم رو پس بگیکن
 

 " کارو انجام بدم؟نی قراره ایچطور        " 
 

 . " کنمکاری چی بھ من بگنکھیبا ا        " 
 

 . " ندارمی ادهی اچیمن ھ        " 
 

 یاون با اردنگ.  کنمی متی شکاسی ازت بھ رئ؟ی نداری ادهی اچی کھ ھھیمنظورت چ  "       
 ."ی دونی نمیچیتو ھ. رونی بندازتتیم
 

.  اومدم، ممکنھ حرفت درست باشھنجای ماھھ کھ اکی کھ من کمتر از ییخوب، از اونجا        " 
 "  تونم بھتر کار کنم؟یچطور م
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ًمثال ھر روز بھ موقع .  مجبورم انجام بدم تا شغلم رو نگھدارمییبھم بگو چھ کارھا        " 
 ی لوسی شانا برانده،ی آقھی چند دقیبرا.... "  نکنمی احترامی بسی بشھ و بھ رئدامیسرکار پ
 . بود را تکرار کرددهی شنگری دی کھ از مشاورھایی ھاحتی کرد، نصیسخنران

 
 بھ دیتو با. واو. "  سر تکان دادی با شگفتیلوس باالخره دست از صحبت برداشت، یوقت        

 ."ی کارو بلدنیخوب ا. ی شدی من مشاور میجا
 

 " ؟ی کنی فکر مینطوریًتو واقعا ا. "  شددی شانا ناپدھیخصومت اول        
 

 کارھا یلی خی توی تونی کنم می فکر م،یری رو بگتی مدرک آموزشیوقت. ًقطعا         " 
 . "یموفق باش

 
 از مشکالت آن نوجوان را حل یکی توانستھ بود حداقل ی شانا آنجا را تکر کرد، لوسیوقت        

شانا .  شدی بزرگ محسوب می مانعیابانی بچھ خکی ی بود، اما برای کوچکیلیکار خ. کند
 . ساعت زنگ دار نداشتکی خودش یبرا
 

 ی نماواری و دی پفی دستھ ھا با کاناپھ گرم و راحت بای بھ اتاق مشاوره خالیلوس        
 . دوست داشت انجام دھدشھی بود کھ ھمی شغلنیا.  شدرهی الھام بخشش خیتیگراف

 
 بھ نکھیھم.  از معمول بھ سمت آپارتمانش ترک کردرتریآن شب مرکز مشاوره را د        

بل  کھ قی باز کرد و بھ مطالبی رفت، چترش را بخاطر باران نم نم عصرگاھی منشیسمت ماش
 مکرر در تاالر ی از مالقات ھاگرید.  نوشت فکر کردی مدیاز سقوط کردن در تختخوابش با

ً خواستند او را مالقات کنند تا بعدا ی کھ می ای حقوقی ھاتی از شخصای ، نبودیکنگره خبر
 کتاب از تفکراتش بھ کیارائھ .  شناسندی را مکی جمھور جوراسیبتوانند الف بزنند دختر رئ

 . بخش تر بودتی رضاشیجامعھ برا
 

 از یکی را روشن کرده بود، نشی نور افکن ماشکی.  دادی گودال آب جاخالکیاز کنار         
 کتابش را تمام ھی داشت طرح اولًبایتقر.  بودماندهی باقنگی کھ ھنوز در پارکی اھی نقللھیدو وس

 . آن را داده بودنددنی االن درخواست دنی انتشارات از ھمنی دوجکی کرد و یم
 

 دی گشتند، شای کردن انتشارات مدای کھ تقال کنان بھ دنبال پیادی زسندگانیبا توجھ بھ نو        
 ی دانستند با وجود اسم او روی ھا میانتشارات.  نبودنطوری کرد، اما ای احساس گناه مدی بایلوس

 . شده خواھد بودنی آن تضمی و فروش باالادی زراژیجلد کتاب، ت
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 خانمان با چشمان ی کھ از نوجوانان بی ای شخصی گرفتھ بود داستانھامی تصمیلوس        
 ی می را از دست دادند، چطور زندگشانیچرا آنھا خانواده ھا— بود را بازگو کنددهیخودش د

شانا، بلکھ نوجوانان  مثل ینھ تنھا وضع نامساعد کودکان. ستی چشانیاھای آرزوھا و روایکنند، 
 . کنندی می شده کھ بصورت خانھ بھ دوش در جوامع مرفھ زندگدهی کمتر دنیشحومھ ن

 
 ی اجازه منکھی کرد، قدرتمند بود، اما بھ محض ای کارش تمرکز می کھ تنھا رویتا زمان        

 نی از بتی عصباننی خواست بگذارد اینم.  گشتی باز متشی عصباند،یای بنییداد حفاظش پا
 نی کرد بھ ای کھ معده اش از قبول غذا امتناع می تا مغز استخوان خستھ بود، وقتیوقت. برود

 تیعصبان....ختیری مرونی از چشمانش بیلی دلچی بدون ھشی اشکھای داشت، وقتازی نتینعصبا
 . دادی بود کھ او را نجات میزیتنھا چ

 
 .دیدور و اطرافش چرخ. دی را شنی شخصدنیو دی بود کھ صدادهی رسنشی بھ ماشًبایتقر        

 
 رهی تیشرتی و سوفی پاره و کثینی شلوار ج،ی تھیبا چشمان.  شدشیدای بچھ از ناکجا پکی        

 . ھلش دادنی زمی و بھ رودی را قاپی لوسفیاو ک.  از بارانسیو خ
 

 کھ داشت با خودش حمل یچترش بھ پرواز در آمد، درد در بدنش منتشر شد و تمام خشم        
 کرد، خودش را انی نا مفھوم بی کلماتیغی جغی جیبا صدا.  کرده بوددای ھدف پکی کرد حاال یم

 . پسر پرداختبی آسفالت مرطوب بلند کرد و بھ تعقیاز رو
 

.  نگاه کردی گذشت و بھ عقب و لوسابانی چراغ خری از زد،ی رو پرادهیپسر درون پ        
 .دی دوعتری سرنی کند، بنابرابی او را تعقیسانتظار نداشت لو

 
 ! "بندازش: "  زدادی بود فردهی رسیوانگی بھ مرز دنی از ھجوم آدرنالیلوس        

 
 . ھم بھ دنبالشی ادامھ دا و لوسدنیاما پسر بھ دو        

 
 نییتا پا. او مملو از حس انتقام بود.  نداشتتی اھمی لوسیبرا.  بودعیپسر کوچک و سر        

پسرک .  دادی تاپ تاپ صدا مابانی سنگ فرش خی روشی کرد، چکمھ ھابی رو او را تعقادهیپ
 . ھم درست پشت سرش رفتیلوس. دیچی کافھ پکی مرکز مشاوره و ساختمان نیدرون کوچھ ب

 
 ی راه خروج را مسدود کرده بود، اما لوسی سطل زبالھ فلزکی و ی حصار چوبکی        

.  فکر نکرد کھ اگر پسرک اسلحھ داشتھ باشد چکار خواھد کردنی نکرد، اصال بھ اینیعقب نش
 ! "پسش بده" 
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 زی بھ کوشھ تی لوسفیک. دی سطل زبالھ کشی خرخر، پسرک خودش را روی صداکیبا         

 . طرف حصار پرت کردپسرک آن را انداخت و خودش را آن.  کردریسطل گ
 

چکمھ .  کرد بھ دنبال او از سطل باال برودی شده بو کھ سعوانھی آنقدر از خشم دیلوس        
 .دی را برشی خوردند و پازی لسی فلز خی روشیھا
 

 فروکش جانشی باالخره ھد،ی کشیقینفس عم.  بھ سرش بازگشتی بھ آھستگمیعقل سل        
 .کرد

 
 .احمق. احمق. احمق        

 
 سقوط کرد دامن چرمش یوقت.  رو بازگشتادهی را پس گرفتھ بود و دوباره بھ پفشیک        

 زخم شده شی پاره شده و پاغشی جی صورتی محافظت کرد، اما جوراب شلوارشی از پایاندک
 ی زنگ مشیگوشھا نکھی حال، با وجود انیبا ا.  پوستشان رفتھ بودشیدستھا و سر زانوھا. بود

 . از بدنش شکستھ باشدیی جادیرس یزد، بنظر نم
 

.  کندی کلھ اش را مد،یچی کھ او داخل کوچھ پدی دیاگر پاندا م. احمق. دی رو رسادهیبھ پ        
چون پاندا از مردم .  شودکی کرد بھ او نزدی بود، آن بچھ جرات نمکشیاما اگر پاندا نزد

 . کردیمحافظت م
 

 . افتضاح او را فراگرفتی اجھیسرگ        
 

 . کردیپاندا از مردم محافظت م        
 

 درون جوب شی خودش را بھ لبھ جدول رساند، چکمھ ھای سقوط کند بھ سختنکھیقبل از ا        
 . کھ پاندا گفتھ بود بھ ذھنش بازگشتندی شده بود، کلماتنیفرو رفتند، معده اش سنگ

 
 ھی خوادیدلت م. استخوان ترقوه زنھ شکست. دی کوبواری ھو، اون زنشو بھ دکی         " .....

 . را در دستانش گرفتشی ھاقھیشق"  فتھ؟ی برات بی اتفاقنیھمچ
 

 نبود ی معننی حرفش بھ انیا.  دروغکی. " ستمیعاشقت ن.... ی لوسستم،یمن عاشقت ن        " 
 . از حد عاشقش استادی زیلی بود کھ خنی اش ایمعن. ستی نیکھ عاشق لوس
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 ضرب ی لوسی شانھ ھای آسا رولیباران س.  تندر، آسمان روشن شدی ناگھانیبا صدا        
.  کوچک فرق سرش را بھ سوزش انداختی ھازهی و مثل سنگ ردی اش لغزی بارانیگرفت رو

 دهی کوبواری کھ دوست دخترش را بھ دیمرد....  کرده بود ھمسرش را خفھ کندی کھ سعیسرباز
 ...بود

 
 کھ گری دشمن دکی مثل د،ی دی می لوسی خطر بلقوه براکیپاندا خودش را مثل آنھا         

 . در مقابل آن محافظت کندیالزم بود از لوس
 

 . کار را انجام دھدنی ھمًقای داده بود دقحیو او ترج        
 

 کھ خودش ساختھ را ی کرد تفکراتی فکر میلوس.  شروع کردند بھ بھم خوردنشیدندانھا        
 کھ خودش با دقت درونش شعلھ یاگر بخاطر خشم.  دانستی را مقتیقبول دارد، اما قلبش حق

 .ندی توانست درون پاندا را ببی منھایور کرده بود نبود، زودتر از ا
 

 ی منیی سمت راننده پاشھی کھ شینیدر ح. ستادی سرعتش را کم کرد و ایدی ون سفنیماش        
 آورد رونی کھ سرش را بی خاکستری با موھاانسالی سرش را باال برد و بھ مرد میآمد لوس

 " حالتون خوبھ ،خانم؟. " نگاه کرد
 

 .ون حرکت کرد. ستادی اشی پاھای با تقال رویلوس. " خوبم..... من        " 
 

 غم و اندوه درون  توانستی لوسنی حنی آسمان شب را روشن کرد، و در ھمیرعد و برق        
پاندا بھ خودش اعتماد نداشت کھ . اوردی بادی را بشی درون صدای ساختگیچشمان پاندا و بدخلق

 . صدمھ نزندیبھ لوس
 

 خودش را بھ ی زندگخواستیپاندا م.  چرخاندی و بارانرهیصورتش را بھ سمت آسمان ت        
 . در مقابل خودش محافظت کندیگند بکشد تا از لوس

 
 توانست متصور ی راه مکی تنھا ی بجنگد؟ لوسینی اراده آھننی توانست با چنی میچطو        

 . نقشھ بھ جنگ او برودکی خودش و نیبا اراده آھن. شود
 
 

  و ششمستیفصل ب        
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 بازگشت، انگار کھ بودن در آنجا او را بھ رهی پاندا بھ جز،ی بردارلمیبعد از تمام شدن ف        
 ماه نوامبر، خانھ تنھا و مرطوب در زیدر آن بعد از ظھر غم انگ.  کردی تر مکی نزدیلوس
 . قرار گرفتھ بودشیجا
 

 کرده نی راه آب ناودان را گرفتھ بودند، تارعنکبوت ھا پنجره ھا را تزئیبرگ ھا جلو        
 را روشن جیپاندا پک.  ھمھ جا پخش و پال بودندری درختان بخاطر طوفان اخیبودند و شاخھ ھا

 . شلوارش قدم زدبی درون جی افتاده و دستانیی ساکت با شانھ ھای اتاقھاانیکرد و در م
 

 نازک از گرد و ی اھی خانھ با الھی اثاثنی نکرده بود بنابرادای خانھ پی برایدی جدداریسر        
 کھ ی ساحلی مملو از سنگ ھایدر کاسھ ا:  ھمھ جا بودی لوسری شده بود، اما تاثدهیغبار پوش

 ود، شده بدمانی کھ دوباره چی مبلمانی قرار داشت، راحتری اتاق آفتاب گی قھوه خورزی میرو
 احساس کھ در انتظار بازگشت نی اگریحاال خانھ د. زھای قفسھ ھا و میختگیمرتب شدن درھم ر

خانھ مال .  دادی ھم نمتی کرد، اما بھ پاندا احساس مالکی است را القا نمنگتونیمیخانواده ر
 . شده بودنطوری بار قدم بھ آن خانھ گذاشت انی او اولیاز وقت.  بودیلوس

 
 زی آورد و ناودان را تمرونی را از گاراژ بیمی نردبان تاشو قدکیپاندا . باران بند آمد        

 از آن یکی.  کردیری از افتادنش جلوگی خورد بھ سختزی پلھ لکی ی از روشی پایکرد، وقت
 نوشابھ ی قوطکی شام درون ماکروفر گذاشت، و ی منزجر کننده تمپل را برایخی یاھاغذ
ً ھمان کھ قبال بھ او تعلق داشت خودش ی لوسیمی در اتاق قددنیبا خواب. باز کرد  خودشیبرا

 قھوه خورد و بھ سمت وانی سرد بھ ھمراه دو لیصبح روز بعد صبحانھ ا. را شکنجھ کرد
 .جنگل رفت

 
 کلبھ را زد یپاندا در پشت.  شده بوددی جدی شده و صاحب سقفی نقاشدیکلبھ با رنگ سف        

 . جواب ندادی بریول
 

 آشپزخانھ زی می مدرسھ را روی گلدان پر از گل بھ ھمراه کتابھاکی پنجره، پاندا انیاز م        
 ی برایگری کار دچی کھ ھییاز اونجا.  کردندی می زندگنجای ھنوز ای و توبی برنی بنابراد،ید

 . نشست و منتظر بازگشت او شدی جلوئوانیانجام دادن نداشت، در ا
 

 ی صندلیپاندا از رو.  قرار گرفتدرسی در دیمی قدی الجوردنی ساعت بعد، ماشکی        
 . نم دار بلند شد و بھ سمت پلھ ھا رفتیریحص

 
 . کرده بودرتی پاندا ناراحت نبود فقط حدنیاز د.  شدادهی را نگھ داشت و پنشی ماشیبر        
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 الغر ی ساکت و حسابًبای تقرده،یتک— فرق کرده بودیلی داشت خادی کھ بیپاندا با شخص        
 ی را بشی بود و موھادهی پوشی بھ رنگ کاھی بھ ھمراه ژاکت پشمنی شلوار جیبر. شده بود

 . بھ سمت پاندا قدم برداشتدیجد یبا اعتماد بھ نفس.  کرده بودی پشتش دم اسبدانھیق
 

 . "رسھی خوب بنظر میلیکلبھ خ. "  فرو کردشیبھایپاندا دستانش را درون ج        
 

 . "می اجاره اش بدندهی کھ تابستون آمی کنی آماده اش ممیدار        " 
 

 . دادی متی موضوع اھمنی بود بھ ایاگر لوس"  شن؟ی میپس زنبورھات چ        " 
 

 ھستن صحبت کردم تا کندوھا رو بھ اونجا ی کناروهی کھ صاحبت باغ میبا خانواده ا        " 
 ی پایپاندا وزنش را رو.  منتظر شد تا او حرفش را بزندیبر. پاندا سر تکان داد. " میمنتقل کن

 "  چطوره؟یتوب. "  انداختگرشید
 

 . "االن رفتھ مدرسھ.  ھسترهی بچھ جزنیخوشحال تر        " 
 

 ی کھ ھرگز فکر نمدی را پرسی کند و در آخر سوالدای گفتن پی برای کرد حرفیپاندا سع        
 " ؟ی صحبت کردیبا لوس. " کرد بپرسد

 
 . بروز ندادی اطالعاتچی ھی تکان داد ولدی بھ تائیسر.  ھم مثل تمپل بودیبر        
 یزیالزمھ در مورد چ. "  آمدنییھ ھا پا آورد از پلرونی بشیبھایپاندا دستانش را از ج        

 با کیما. دی سر رسکی ماالکی کادنی ضمن، ماشنیدرست در ھم. " باھات صحبت کنم
 ،یھ. "  انگار کھ مالقات دوباره پاندا روزش را ساختھدی پررونی بنی گشوده از ماشییبازوھا

 . "ی کھ دوباره برگشتالمخوشح! بھیغر
 

 ی نشده ، و بھ جز ساعتش باقشی مثل قبل بھ دقت آراگری کوتاه تر شده بود، و دشیموھا        
 ی آرزوچی بدون ھی خوشحال و شخصم،ی بھ نظر مالکیما. جواھراتش را کنار گذاشتھ بود

 نبود کھ توانستھ ی مودکی ماری تقصنیا. پاندا خشمش را فرونشاند. دی رسی میبرآورده نشده ا
 . توانست را انجام دھدی کھ پاندا نمیبود کار

 
اون بھت گفتھ کھ ما باالخره روز . "  لغزاندی را دور کمر برشی بازوکی کیما        
 بود کھ تا بحال انجام ی معاملھ انی کار سخت ترنیا.  شب سال نوم؟ی کردنیی رو تعمونیعروس

 . "دادم
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 باز کی ماشین. "  معاملھ رو جوش دادیتوب. "  او باال بردی را براشی ابروکی یبر        
 . "کار را کھ کرد آن کھ تمام کرد. " شد
 

 .دی و خودش را بھ سمت او باال کشدی خندیبر        
 

 ."گمی مکی شما تبریبھ ھردو: " پاندا گفت        
 

 ھمان یپاندا رو. نندی داد کھ در تراس بنششنھادی پکی مانیامروز ھوا گرم شده بود بنابرا        
 ی داد، بری مھی بھ نرده تککی کھ ماینی نشستھ بود نشست، و در حنی کھ تاقبل از ای ایصندل
 ی چقدر خوب تجارتش را اداره می برنکھی در مورد اکیما.  مقابل او را انتخاب کردیصندل

اون و معلمش با ھم دارن . "  را نام بردی توبری اخی از ھنرھایستی صحبت کرد، سپس لکند
 . " کننی پوستان کار ماهی سخچھی تاریرو
 

 نجایاما تو بھ ا.  دونھی مورد منی از معلمش در اشتری بیتوب: "  با افتخار گفتیبر        
 "ی با من صحبت کنیزی تا در مورد چیاومد

 
. خوبھ. "  کردی تر مدهیچی را سخت تر و پزی در آن دور و اطراف ھمھ چکیبودن ما        

 " ھ؟یدر مورد لوس. "  اخم کردیبر. " امی بً تونم بعدایم
 

 . "ھی موضوع خصوصھی نیا. نھ: " پاندا گفت. ھی در مورد لوسزیھمھ چ        
 

 . " برسونمدی دارم کھ باغامی چند تا پرم،یمن دارم م: "  خوش گفتی با روکیما        
 

و .  ھسترهی آدم جزنی تر خردمندکی رغم ظاھرش، مایعل. نرو. "  شدرهی بھ او خیبر        
مربوط ... نی ا؟یمطمئن. " پاندا مکث کرد. "  گمی رو بھش می کھ تو بھم بگیزیدر آخر ھر چ

 . "مربوط بھ پدرت. شھیبھ خانواده ات م
 

 . "بھم بگو. " دی رسی نگران بنظر میبر        
 

 شی نشست، بھ جلو خم شد، آرنج ھایری حصیروی جری جی آن صندلیرو. و پاندا گفت        
 سی گذاشت و در مورد روابط پدر او با مادرش گفت، و بعد در مورد کورتشی زانوھایرا رو

 .صحبت کرد
 

 . " متاسفمیلیمن خ. "  جمع شده بودی تمام شد، اشک در چشمان برشی حرفھایوقت        
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 .پاندا شانھ باال انداخت        

 
بعد از . "  را بھ دنبال دستمال گشتشیبھای جیبر.  نشستی و کنار بر جلو آمدکیما        

 م،ی دونی رو در مورد شوھر خائنش مزی پدرم فوت کرد، مادرم مطمئن شد کھ ما ھمھ چنکھیا
 اون بچھ می کردی کدوم از ما تصور نمچیاما ھ.  شگفت زده ام نکردیلی حرفھات خنیبنابرا

 . دماغش را پاک کردیبر. " داشتھ  ھمی اگھید
 

 دی فھمی محکم بھ پاندا انداخت، وقتی او گذاشت و نگاھی دستش را پشت صندلکیما        
 یدی قی برساند آن حالت بیبی آسنی کھ عاشقش است ممکن است کوچکتریاطالعات پاندا بھ زن

 " ؟یدیچرا تو اون خونھ رو خر. "  شددیاش ناپد
 

 قتی حقنی داشت خوشش آمد، بنابرای از برتی در حمای سعنکھی بخاطر اکیپاندا از ما        
بھ خودم .یمن از پدرت متنفر بودم، بر. رمی خواستم انتقام بگی میی جوراھی. " را بھ آنھا گفت

 و  جابجا شدی صندلیپاندا رو. "  کار خودخواھانھ بودنی گفتم از تمام شماھا متنفرم، اما ایم
بعد از .  آزاد نبودیلی فکرم خدمی خونھ رو خرنی ایوقت. " دسپس حرفش خودش را ھم تکان دا

 . " بعد از جنگ مشکل داشتمی اومدم، بخاطر استرس روانرونی از ارتش بنکھیا
 

 داشتھ شی گرایوانگی دی کرد بھ نوعی حرف را زد کھ انگار اعتراف منی ایپاندا طور        
 .است

 
 بود، اما آنھا جغ کشان از تراس فرار ی و ھمدردی از نگرانیحالت چھره آن دو مخلوط        

 . نبردندورشی صالح جھت حفاظت از خودشان بھ اطراف کی برداشتن ی برااینکردند 
 

 صحبت ی را برای آدم درستیستیکر.  شدی ممنون منی اورس بخاطر ای از جردیبا        
زه با خودش را داشت و  موجود مزخرف کھ تجربھ مبارکی کرده بود، یکردن بھ پاندا معرف

 . ترسدی برساند مبی آسگری درونش بھ مردم دطانی شنکھی دانست کھ پاندا چقدر از ای مًقایدق
 

 از اون ی عکسچی ھایآ. "  عالقھ مند بودسی بھ اعترافات پاندا در باره کورتشتری بیبر        
 . خوشحال شددی پرسی کھ بری را نکرده بود، اما از سوالشینجایپاندا فکر ا"  ؟یدار

 
 ھی تنھا عکسنیا. فرستمی برگشتم چندتا برات مکاگوی بھ شیوقت. "  پولش گشت فیدنبال ک        

عکس .  آوردرونی بفی را از کسی مدرسھ کورتیلیپاندا عکس فارق التحص. " کھ با خودم دارم
 .ندن بود پسرک قابل خواشرتی تیھنوز رو" مدرک "  محو بود، کلمھ یپاره پوره و کم
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. دندی رسی دھانش بزرگ بنظر می اش برای دائمی زد و دندانھای داشت لبخند مسیکورت        
. "  برادرم دوگ ھستھیشب.... اون. "  کردی عکس را از پاندا گرفت و با دقت آن را بررسیبر

 در دی اونھا بانیو ھمچن.  بدونھسی در مورد کورتدیبرادرم با. " چشمانش دوباره پر از اشک شد
 . "ی کھ با اونھا مالقات کنخوامی ازت م،ی آماده بودیوقت.  تو ھم بدوننوردم
 

 یخوشحال م: "  کھ جواب داددی خودش را شنیپاندا صدا.گری نشده دینیشبی موضوع پھی        
 . "شم
 

 ی دستش را دراز کرد تا عکس را پس بدھد، انگشت شستش بھ نرمی کھ برینیدر ح        
 . کردی عکس را نوازش میرو
 

 . احساس دو طرفھ بودنی انگار ایی جورھاکیو . " نگھش دار: " پاندا گفت        
 

 . بود کھ تلفنش زنگ خورددنیروز بعد پاندا درحال دو        
 

 او کار ی نفر برانی کرد، اما حاال کھ چندی وقت تلفن ھمراه با خودش حمل نمچیًقبال ھا ھ        
کار و بارش .  نبودی موضوع راضنی بماند، و از ایردند، مجبور بود در دسترس باق کیم

 . دادی محی بود، اما ھنوز تنھا کار کردن را ترجشرفتیدرحال پ
 

شماره را .  بودکای آمری شماره مربوط بھ منطقھ شرقیکد ابتدا.  شدرهی خیبھ صفحھ گوش        
. "  و بھ تلفن جواب داددی کشدنیناگھان دست از دو.  دادصی منطقھ را تشخنینشناخت، اما کد ا

 . " ھستمدی شکیپاتر
 

 اری بلند و بسیلی واضح، خیلی بود از آن سمت خط خدنشی کھ پاندا مشتاق شنییصدا        
 . "ی ھستی آدم عوضھیمن حاملھ ام ،تو . " دی بگوش رسیعصبان

 
 .و بعد ارتباط قطع شد        

 
 کشاند، تلفن از دستش افتاد، در ھوا آن را ابانیتلو تلو خوران خودش را بھ کنار خپاندا         

 . کندی کھ مجبور شد دوبار سعی لرزی مدیدستش آنقدر شد. دوباره گرفت و دکمھ تکرار را زد
 

 " ؟یخوای میچ: "  کشان گفتغی جیلوس        
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کدام  – دیدھانش را باز کرد تا بگو. مجبور بود خودش را جمع و جور کند. ایاوه خدا        
 بود و او ھرگز شانس ادی ھمچنان درحال داد و فریاما لوس - گفتھ؟ یزی چنی چنی اوانھید

 .افتیحرف زدن ن
 

 تونم االن باھات ی ام کھ نمیانقدر عصبان. "  کردکی کلمات را بھ سمت او شلیلوس        
 . " رو ببرنتیمردشور تو و اون وازکتوم! صحبت کنم

 
 " ؟ییتو کجا        " 

 
 یدوباره تلفن را رو"  ادتھ؟یبھ تو چھ؟ کار من با تو تموم شده، : "  در جواب گفتیلوس        

 .پاندا قطع کرد
 

 کی زدن در رجھی شھی شبیاحساس. بچھ او را باردار است.  باردار استیلوس... حی مسای        
 .استخر آب داغ و متالتم را داشت

 
 دانست یاز قبل م.  او متصل شدی بھ صندوق صوترد،ی کرد دوباره تماس بگی سعیوقت        

شش .  را ترک کردرهی جزقی قاکی عرشھ ی کھ رودی طول نکشادی کجا رفتھ است، و زیلوس
 .ساعت بعد او در بستون بود

 
 کھ ی آپارتمانی اش را روبروی اھی کرانی کھ پاندا ماشکی عصر بود و ھوا تارًبایتقر        

 جواب ی کسچی را بھ صدا در آورد ھی زنگ البیوقت.  آنجا باشد نگھ داشتیقرار بود لوس
 .نداد

 
 کار چی مسن کھ ھی مردد،ی دکمھ را فشار داد و سر انجام بھ ھدفش رسگریچند بار د        

 . شدشیدای نداشت پگانشی ھمسای بھ جز جاسوسیبھتر
 

 بود، درستھ؟ ی اون کی دونیتو م.  رو ترک کردنجایاون امروز صبح با چمدون ا        " 
 زنگ یپاندا دوباره بھ لوس. "  مھربون بودیلی اون بھ ھمھ خک؟ی جمھور جوراسیدختر رئ

من : " پاندا گفت.  او نداد صحبت بھی برای شانسچیھ.  را برداشتی گوشی لوسیزد، و وقت
 . " آپارتمانت افتضاحھتیامن.  بستون ھستمیتو
 

 . "مثل خودت        " 
 

 " ؟ی رفتیکجا گذاشت        " 
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 کجا رفتم؟ و من االن آماده صحبت کردن با ی کنیفکر م.  مامان و بابامشیفرار کردم پ        " 

 . "ستمیتو ن
 

 . او قطع کردی را رویا گوش بار پاندنیا. " لجباز        " 
 
 

 یلی چند روز تعطنی ای از تنبلرهی پست رو گذاشتم تا مثل پاندا شما رو ھم برق بگنیا        
  رونی بنیایب
 

 زی موضوع بھ طور کل چنی نداشت، اما ای مشکلچی ھیکیزیپاندا در مورد شجاعت ف        
 بتواند نکھی را روشن کند قبل ازای با برفشی دانست کھ مجبور است اول تکلیم.  بودیگرید

 ھفتھ بھ کی کرد تا بھ مدت یزی را بردارد، اما برنامھ ری برگرداندن لوسی برای بعدیقدم
 مثل خود متقاعد شده کھ ی اورس را بدھد و مطمئن شود کھ جری با جربتخودش فرصت صح

 . وجودش دوباره باز نخواھد گشتکیقسمت تار
 

 کند و آن را بخاطر بسپارد تا می خود تنظی براسی سند دست نوکیشت سپس قصد دا        
 شب در شھر واشنگتن، بدون روقتی کھ االن بود، ساعات دییجا.  نتواند دورش بزندگرید

 . اش در معرض خطر قرار داشتندهی و تمام آیآمادگ
 

 خوابش بھم خورده می تنظنکھیبا ا.  بوددهی شدن ھوا بھ داالس رسکیساعتھا بعد از تار        
 ی اتاقنی ھا نشان دھد، بنابراکی االنش خودش را در خانھ جوراتی توانست با وضعیبود، نم

 . شودی شب سپری تا باقدی تخت دراز کشی روداریدر ھتل گرفت و ب
 

 کھ فقط با یبا معده ا.  آفتاب طلوع کرد، دوش گرفت و صورتش را اصالح کردیوقت        
 در قلب منطقھ نی نشی برگ راه افتاد، منطقھ اشرافدلیرش کرده بود بھ سمت م قھوه پوانی لکی
 .اینیرجی ویالقیی
 

 ی کرد، از کنار کارخانھ نوشابھ سازی می رانندگچی در پچی پی جاده ھاانی کھ مینیدر ح        
 . کردی میچارگی احساس بی اندهی اسب گذشت، بھ طور فزایو مزرعھ نگھدار

 
 ی تواند شخصی سر عقل آمده و متوجھ شده باشد کھ می بود چھ؟ اگر لوسدهی رسریاگر د        

 . عرق کرده بودی حسابد،ی ھا رسکی بھ امالک جورای چھ؟ وقتابدیبھتر از او را ب
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 یکی با کنترل الکترونی و دروازه ای بلند آھنیتنھا حصارھا.  نبوددنیخانھ از جاده قابل د        
 نی دوربی را کنار حصار پارک کرد و جلونیماش. او بھ مقصدش بود دنینشان دھنده رس

 کامال مطمئن زی چکی برد از ی کھ دستش را بھ سمت تلفنش مینیدر ح.  قرار گرفتینظارت
 یمھم نبود مجبور است چکار کند، نم.  تمام بودزی خورد، ھمھ چی بھ در بستھ ماالن اگر. بود

 .ندی و درھم شکستھ ببی متالشرنطوی او را ایتوانست اجازه دھد لوس
 

من ھنوز .  صبحھمیساعت شش ون: " غرغر کرد.  زنگ جواب دادنی بعد از پنجمیلوس        
 . " رختخوابمیتو
 

 . "ستی نیمشکل        " 
 

 . " صحبت کردن باھات رو ندارمیبھت گفتم کھ آمادگ        " 
 

 من نکھی قبل از ای دروازه رو باز کننی ای وقت دارقھی دقکی.  مشکلھھی نیحاال ا        " 
 . "خرابش کنم

 
 ! " زندان گوانتانامو برام کارت پستال بفرستی افتادیوقت        " 

 
 . او قطع کردیدوباره تلفن را رو        

 
بعد .  بعد دروازه باز شدھی ثانی کند چون سی را عملدشیخوشبختانھ، پاندا مجبور نشد تھد        

 و خم و چی پرپری مسانی در می پاندا درحال رانندگ،یتی با مامور امنی مختصریاز گفتگو
 ی می منتھییای بزرگ با سبک جورجی بود کھ بھ خانھ آجری محصور شده با درختانک،یبار
 زرد درختان را ی برگ ھای خنک با خودش بویھوا.  شدادهیخانھ پارک کرد و پ یجلو. شد

 داد، پاندا تالش کرد تا خودش را ی را می آفتابی روزدی نویآورد، و آسمان صاف صبحگاھ
 کھ درون معده اش داشت یچشی کار با احساس پنیا. ردی بگکی را بھ فال ننیمتقاعد کند و ا

 .اصال آسان نبود
 

 کھ یتمام احساسات.  آمدشیمعده پاندا بھ گلو.  آنجا بودی ساختمان باز شد و لوسیدر جلوئ        
 نطوری ای لوسی شفاف شدند، اما معلوم بود کھ براشی براشھیودند حاال مثل شتا بحال مبھم ب

 ...ستین
 

 ی روی مشکری بادگکی آمد، رونی او را بھ داخل دعوت کند، خودش بنکھی ایبھ جا        
 . بوددهی بزرگ پوشی قورباغھ ھای چاپی بھ رنگ قرمز روشن با طرح ھای اژامھیپ
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 بودند، ی لوسنی با آنھا مواجھ شود والدخواستی االن دلش مًقای کھ پاندا دقی کساننیآخر        
 بدون جورابش را ی پاھایلوس. شی بود براھی ھدکی از خانھ مثل رونی در بی لوسدنی دنیبنابرا

.  بودندختھی درھم رییبای روشنش بھ زی قھوه ای فرو کرده بود و موھای جفت کتانکیدرون 
.  گونھ اش خط انداختھ بودی و چروک پارچھ بالشت رونی نداشت و چیشی آراچی ھصورتش

 .ی از عالشتری بیلیخ. دی رسی بنظر می و عالبای زیلوس
 

 ی رو آجرادهی پانیپاندا از م. ستادی سھ پلھ پھن ای جفت ستون درست باالکی نی بیلوس        
 .بھ سمت او رفت

 
 "  مرده؟یک: "  او گفتی رسمی با اشاره بھ لباسھایلوس        

 
 شیدای پکای جمھور آمرسی در خانھ رئشرتی و تنی دانست کھ او با لباس جی مدی بایلوس        

 . "وقت نداشتم عوضشون کنم. " نخواھد شد
 

با وجود جثھ .  پراکنده زرد و قرمز پا گذاشتی برگھای آمد و رونیی از پلھ ھا پایلوس        
 زن کامل، کی یلوس. دی رسی نوجوانھا بنظر نمھی شبزشی چچی ھ،ی ا قورباغھژامھیکوچک و پ

 . پاندا را بھ حد مرگ ترسانده بودنھای بود و ھمھ ای و عصباندهیچی پبنده،یفر
 

 تفاوت ھی. "  پاندا جلو داده بودی چانھ اش را برای مشت زن حرفھ اکی مثل یلوس        
 . انجام دادنش وجود دارهی برایزی و برنامھ ری سازمی انجام دادن عقنیبزرگ ب

 
 . " کارو انجام دادمنی من ھرگز نگفتم اھ؟یمنظورت چ        " 

 
 . " با تو ندارمی بحثچی مورد ھنیمن در ا. "  نفسش را فوت کردیلوس        

 
: " گفت. دی رو آن را پوشانده بودند لگد کوبی علفھایزیی پای کھ برگھاینی بھ زمیلوس        

 "؟ی کنی فکر می چنیدر مورد ا. یشی پدر می کھ حاال تو دارنھی اتقیحق
 

 . "من وقت نداشتم تا بھش فکر کنم... من        " 
 

 کنم بتونم بچھ رو یفکر نم. فتھی قراره بی کھ چھ اتفاقگمیخوب، من داشتم، و بھت م        " 
 . "ستمی داشتنش ھم آماده نیبھت پس بدم، و برا
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 جلوتر آمد، ھنوز بھ یلوس." ستی ھمش مزخرف ننای کھ ایمطمئن. "  ھول کرده بودپاندا        
 " ؟ی بشی دوباره متالش؟ی کنکاری مورد چنی در ای تو قصد دارنیبنابرا. "  بودیشدت عصبان

 
 ادی گذشتھ او را کم ارزش نشان داد، انگار کھ مشکالتش زی مشکل روانی لوسیطور        

 ممکن یزی چنی عاشقش شد، البتھ اگر چنشھی از ھمشتری کارش پاندا بنی و مھم نبودند، با ایجد
 .بود

 
 انگار کھ معلم سال سوم دبستان د،ی مرطوب کوبی علفھای را روشی پایلوس" خوب؟         " 
 " ؟ی کنکاری مورد چنی درایخوایحاال م. " او است

 
 "  کار خوب؟ھی. " پاندا آب دھانش را قورت داد        

 
 را شی لبھایدرعوض لوس.  بھ او حملھ کندی حرفش لوسنیپاندا انتظار داشت بخاطر ا        

 . " شنی خوشحال نمیلی موضوع خنی من از انیوالد. " جمع کرد
 

ً شروع کرد بھ صحبت، کامال اطیپاندا با احت.  نداشتی ادهی فاچی ھقتیًمطمئنا کتمان حق        
 کاری باره چنی در ای خوایتو از من م. "  پا گذاشتھ استی خطرناکنی در سرزمنکھیآگاه از ا

 " کنم؟
 

 ! "کار من با تو تموم شده! ھینجوریا. "  با سرعت مافوق صورت رفتیلوس        
 

 کی توانست آن طور کھ با ی کھ پاندا نمیی پا کوبان بھ سمت خانھ رفت و از اونجایلوس        
من . "  راھش را سد کردی کند، جلوی زن باردار بدرفتارکی کرد با ی رفتار میزن عاد
 نیا. یتو نگران من. "  و بھ پاندا پوزخند زدستادی ایبچھ لوس و بداخالق درون لوس. " عاشقتم

 . " عاشق بودن متفاوتھبا یلیخ
 

من از . "  پاندا تنگ شده بودیگلو. "  ھمھ، من عاشقتم ازشتریاما ب. ھر دوتاش درستھ        " 
 . " کردم عاشقت بودمداتی کوچھ در شھر تگزاس پی کھ تویھمون لحظھ ا

 
 . " دروغھھی نیا. "  سبزش گشاد شدندی با رگھ ھایچشمان لوس        

 
 کردم کھ ی دونستم عاشقتم، اما از ھمون اول احساس می گم کھ مینم. ستیدروغ ن        " 
اما — خواستھ لمسش کندی مشھی ھما،یخدا— را لمس کندی خواست لوسیدلش م. " یبرام مھم

 کھ دمی با خودم جنگم،ی کھ با ھم گذروندیھر لحظھ ا. "  را بدتر کندزی کھ فقط ھمھ چدی ترسیم
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 کھ  کنمیو فکر م.  کار خستھ ھستمنی تونم بھت بگم کھ چقدر از اینم.  انجام بدمرو کار درست
 "  کنم؟یاشتباه م. یتو ھم منو دوست دار

 
اگر اشتباه کرده باشد چھ؟ .  کردی بود کھ دائم ذھن پاندا را بھ خودش مشغول می سوالنیا        

 اش زهی را گفتھ باشد چھ ؟ غرقتی بوده حقی سرگرمکی فقط شی گفت کھ او برای لوسیاگر وقت
 .خودش را محکم نگھداشت.  آگاه بودیبی گفت، اما او از قدرت خود فری میگری دزیچ
 

 ی من فکر م؟یخوب کھ چ. "  عمق تر کردی پوزخندش را بھ شکل ھنرمندانھ ایلوس        
 ." چطور نظرم عوض شدنی ھستم، و ببنیودیکردم عاشق تد ب

 
 یلی تو خیبلھ، اما اون برا. "  توانست جواب دھدی شده بود کھ بھ سختجیپاندا آنقدر گ        

 . "ستمیمناسب بود و من ن
 

 . " دارهقتی حقنیباشھ، ا        " 
 

 پرت کند، و از آنجا برود، اما نی را بقاپد، او را درون ماشی خواست لوسیپاندا دلش م        
 و خودش دی کشیقینفس عم.  را خواھند گرفتشی مادرش جلوای او یتی امنسیشک نداشت سرو

 .زند الزم را بیرا مجبور کرد حرفھا
 

 نبرد ھیاون خودش شاھد .  کھنھ سربازهھی کرده کھ خودش دای مشاور برام پھی یستیکر        " 
 بگم کھ اون خوامی اما مھ،ی عالزی خوام بگم ھمھ چینم. میدی دبی شکل آسکیما ھردو بھ . بوده

 ." کردم عقلم سالمھی کھ فکر می از اونشتریمنو مطمئن کرد ب
 

 را ی نرمشکردی حال، پاندا فکر منیبا ا. "  کنھیاون اشتباه م: " خانم حساس اعالم کرد        
 آرزومندانھ ی احساس تنھا فکرنی است، ھرچند ممکن بود ادهی دیدر آن چشمان بزرگ قھوه ا

 .باشد
 

 یندکا"  ،ی درستش کنی آشفتھ بازار رو چطورنی ای خوایبھم بگو تو م: " پاندا گفت        
 من باھات ازدواج ی کھ اگر بخوای دونیم. "  را مرتب کندزشیمکث کرد تا کلمات التماس آم

 . "یخوای میفقط بھم بگو تو چ. دمی انجام می تو بخوایھرکار.  کنمیم
 

 یخی ی و با غروردی وجود دارد ناپدی کرد در چشمان لوسی کھ پاندا تصور میھمھ محبت        
 گذشت و از نی زمی روی برگھاانی کوبان از می پایلوس. " ی کننده ادی امتو نا. "  شدنیگزیجا
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 ا او بنی بنابراد،ی صورت پاندا نکوبی در را تویلوس.  خانھ باال رفتیپلھ ھا بھ سمت در ورود
 . دنبال کندشتری خوردن بی اردنگی را بھ سمت داخل خانھ برای تواند لوسیخودش فکر کرد م

 
 کی آنتھی شد، اثاثی و با شکوه ختم معی پلھ کان دو طرفھ وسکی بھ ،ی اشرافیسالن ورود        

 یمنی کاله اکی رھا شده، ی ای زد، اما کولھ پشتی مادیخانھ ثروت و قدمت صاحبانش را فر
 افتاده بود نشان ی ساق بلند کھ در گوشھ ای کماننی لنگھ جوراب رنگکی و ،یدوچرخھ سوار

 بھ ی کھ انگار از قرون وسطی ای صندلی را رورشی بادگیلوس. ود جوان خانھ بنیساکن دھنده
"  ؟یاگھ دروغ گفتھ باشم چ. "  تا با پاندا رو در رو شوددیآنجا منتقل شده بود پرت کرد و چرخ

 ی شرقچھی قالی را روشی بھ کفشھادهی چسبی کرد برگھای میپاندا توقف کرده بود و داشت سع
 . پھن بود پاک کندیدر ورود ی کھ جلویا

 
 " دروغ ؟        " 

 
اگر .  رو از خودم در آورده باشمزھای چنی ھمھ ا؟یاگر حاملھ نباشم چ: "  گفتیلوس        

 کھ انگار—ی تا با اونھا از من محافظت کنی کھ تو ساختیی تمام معماھایباالخره من از ورا
ًشم و اگر من واقعا عاشق تو باشم و  بادهی رو دقتیحق — مراقبت از خودم رو ندارمتیمن ظرف

 ی مکاری اونوقت چ؟ی بود کھ دروغ بگم چنی بکشم انجای تونستم تو رو بھ ای کھ میراھ تنھا
 " ؟یکن
 

 " ؟یگی دروغ میتو دار. "  بردادی نمدارش را از یپاندا کفش ھا        
 

 . "بھ سوالم جواب بده        " 
 

 ی کھ نمشمی می انقدر عصبان،یاگر تو دروغ گفتھ باش. "  خواست خفھ اش کندیپاندا م        
.  خوامی بچھ و تو رو با ھم مھی کھ زدم، من یی چون با وجود تمام حرفھای تصورشو بکنیتون
 ! " رو بھ من بگوقتی االن حقنیھم
 

.  مھمھیلی خنیا .ی لوسچون،ی مورد منو نپنی ایتو. " حاال پاندا بود کھ سر جنگ داشت        
" 
 

 ! "بابا! مامان. " دی چرخیگری بھ سمت دیلوس        
 

 . "میینجایما ا. " دی خانھ بگوش رسی از قسمت پشتی مردیصدا        
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 خانھ باشکوه او را انی را بکشد، اما اول مجبور بود از می خواست لوسیًپاندا جدا دلش م        
پنجره .  دنبال کنددی رسی قھوه و غذا از آن بھ مشام می کھ بوری و آفتاب گعی وسیتا آشپزخانھ ا

 . دادی باغ را نشان میزیی آشپزخانھ قرار داشت منظره پازی می مشبک کھ رو برویا
 شی ژورنال جلوتی نشستھ بود، روزنامھ وال استرزی سر مکی کی جمھور جوراسیرئ        

 ی خاکستری روفرشی با کفشھادی بلند و سفییاو ردا.  کنارش قرار داشتیگریباز بود، کاغذ د
 .دی رسی با نفوذ بنظر منی و ھمچنبای زن زکی ھم شی بدون آرایحت.  بوددهیپوش

 
.  شنبھ نشستھ بودی مخصوص صبح ھاشرتی و سونیشوھرش مقابل او با شلوار ج        

تش را ھم  نبود و او ھنوز صورنطوری مت ای شانھ شده بود، اما موھای نلیھرچند موھا
 باشند، دهی خودش خدا خدا کرد آنھا فنجان دوم قھوه شان را ھم نوششیپاندا پ. اصالح نکرده بود

 . شدی انتظارش را داشت منکھی از اتر بدزیوگرنھ ھمھ چ
 

 گفت کھ انگار ی اسم او را طوریلوس. " گھی دادتونھی رو دی شکیمامان، بابا، شما پاتر        " 
 . "سگ نگھبان من. "  کندی تکھ گوشت فاسد صحبت مکیدر مورد 

 
 . سرش را تکان دادنی بنابراد،یای توانست از پس ھمھ آنھا بربیپاندا نم        

 
 . گذاشتی ژورنالش را کنارتی روزنامھ وال استرکی جمھور جوراسیرئ        

 
پاندا نگران بود . اشت گذنی مطالعھ اش را زمنکی را بست و عپادشی جلد آکیمت جورا        

 واگذار کرد تا ی را بھ لوسنیا.  وجود داردیً اصال بچھ اای....  دانندی آنھا در مورد بچھ مایکھ آ
برادر  حداقل پاندا شکرگزار بود کھ خواھر ھا و. ندازدی بری او را بھ دھان شی سرنخچیبدون ھ

 دواریپاندا ام.  ھنوز در رختخواب باشنددی آنھا بانیامروز شنبھ بود، بنابرا. ستندی آنجا نیلوس
 . ھم خواب باشندی لوسنیبود کھ والد

 
 . "کی جورایخانم، آقا: " پاندا گفت        

 
 کنار پدرش نشست، و ی خالی صندلکی یرو. خواستی سھم خود را از انتقام میلوس        

 ی باقستادهی ادهی رسیطنت کھ بھ حضور خانواده سلتی رعکی مثل ستادهیگذاشت پاندا ھمانطور ا
.  بھ من گفتی کھ اون االن چی باور کنی تونیھرگز نم. "  شدرهی بھ مادرش خیلوس. بماند

 . " کنھی من بخوام با من ازدواج ماگر اون گفت کھ
 

: " شوھرش سرش را تکان داد و گفت.  بھ چشمانش دادی چرخکی جمھور جوراسیرئ        
 . " کردمی کھ فکر مھیاحمق تر از اون
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.... اون. "  حلقھ کردزی مری زی صندلھی را دور پاشی پایلوس. " ستیاون احمق ن        " 

 . " قلب بزرگ دارهھیو اون . ھینطوری من ھستم ای احمق ھست، اما وقتیی جوراھیخوب، 
 

 کننده باشد، دی بود تھددواری انداخت کھ امی بھ لوسینگاھ.  بوددهی شنیپاندا بھ اندازه کاف        
 .دی چرخنشیسپس بھ سمت والد

 
 کی باری با چشمانیلوس. "  تا با دخترتون ازدواج کنمرمی خوام از شما اجازه بگیم        " 

 بودنت رو قی نااللی تمام دالدیاول با.  خورهیدرخواستت بدرد خودت م. " شده نگاھش کرد
 . "یبھشون بگ

 
.  را متوجھ شدیکی نی قصد دارد چکار کند، اما ای بود لوسدهی االن، پاندا نفھمنیتا ھم        

 . را رو کندزی ھمھ چعتری خواست تا سری از او میلوس
 

 قھوه یکم: "  اشاره کرد و گفتشخوانی پی روی بھ سمت قورکی جمھور جوراسیرئ        
 " ک؟ی پاتر،یخوریم
 

 شد و پاندا متوجھ شد ی در آشپزخانھ فرمانده محسوب مکیخانم جورا. " نھ، خانم        " 
 . استستادهیبطور نا خودآگاه خبردار ا

 
 شکل ادامھ داد، پاھا کنار ھم، نی داد، و پاندا بھ ھمی بھ او می احساس خوبتی موقعنیا        

 تیتروی در شھر دی سختطیمن در شرا. "  بھ روبرورهی خشی رو بھ جلو و چشم ھانھیقفسھ س
 ی می معتاد بود کھ بھ ھر شکلھی کننده مواد مخدر بود، و مادرم عیپدرم توز. بزرگ شدم، خانم

 یفری سابقھ کی نوجوانیتو. من ھم با خودم مواد حمل کردم.  کردی منی رو تامادشی اعتونستت
 جوان بودم ی وقتیابانی خیری درگکی پرورشگاه گذروندم و برادرم رو در ی رو تویدارم، مدت

قبل از .  شدم و بعد بھ ارتش ملحق شدملی فارغ التحصرستانی از دبیبھ سخت. از دست دادم
پاندا قصد داشت ھمھ ."  ملحق بشم، در عراق و افغانستان خدمت کردمتیتروی دسیپل  بھنکھیا

 دارم از ی دانشگاھالتیمن تحص. "  کشتی کار او را منی اگر ای حتزدی بررونی را بزیچ
 "–  ون،ینشگاه ودا
 

 نیا.  رو گرفتھسانسشیاو فوق ل.... ی دانشگاھالتیتحص. "  حرفش را قطع کردیلوس        
 . " کنمی گرفتم ازش چشم پوشمی من شده بود، اما تصمیًموضوع قبال باعث ناراحت
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 شود، اما پاندا خوشحال زانی کرد کھ او شرمنده و عرق ری میً عمدا داشت کاریلوس        
 رییحالتش را بھ حالت رژه تغ. زدی بررونی را بزی کرد ھمھ چی داشت مجبورش میبود کھ لوس
 . " کردی سر آنھا را نگاه می باالیی را پشتش قفل کرد، چشمانش جاشیداد، دستھا

 
 دانشگاه معروف بودم ھی کی کھ نزدیتنھا زمان. نی گفتم، دانشگاه ویھمونطور کھ م        

 فوتبال می تکنانی از بازیکی بودم کھ در نقش یوودی ھالشھی ھنرپھی بود کھ محافظ یزمان
 ." کردی میدانشگاه ھاروارد باز

 
 شی پنیو اجازه بد.  خوب بلدهیلی نشستن رو خزیاون آداب و رسوم پشت م: "  گفتیلوس        

 . " باحالھیلی اون خاد،یب
 

 زی وسوسھ آمی بھ شکل تکان دھنده ایی با صدایمادر لوس. " نمی بیم دارم مخود        " 
 ی او و لوسانی چقدر تفاوت مًقای خودش نگران شود دقشیموافقت کرد، کھ باعث شد پاندا پ

 .وجود دارد
 

 کنترلم رو از ادی زدنی بوده کھ من مدتھا بخاطر نوشیزمان. " پاندا بھ زور جلو رفت        
 را پشت سرش شیپاندا دستھا. " شدمی میادی زی خاطر وارد دعواھانی و بھ ھمدادم،یدست م

خودش را مجبور کرد ... " دی کھ الزمھ در مورد من بدونیزی چنی تریاما اصل. " بھم قفل کرد
آب دھانش را قورت . "  بعد از جنگ دارمی با استرس روانیمن مشکالت. "  نگاه کندابھ آنھ

 شانس حساب کنم، و االن دوباره ی تونم روی پشت سر گذاشتمش ،اما نمھرسیبنظر م. " داد
 بی آسگھی مراقب بودم تا بھ اشخاص دیلی و خدمی ترسی بود کھ میادیمدت ز.  مشاورشیرفتم پ

 . "دمیفحش دادم، فکر کردم و حاال بھ اعتدال رس.  ندارمی احساسنیچن گھینرسونم، اما د
 

 ی کنم کھ لوسی نمیتعجب: " ھ شوھرش نگاه کرد و گفت بکی جمھور جوراسیرئ        
 . " توئھھیاون درست شب. عاشقش شده

 
 . "ی کنیاشتباه م: "  گفتیلوس        

 
 . " مونھی مادمی حرفت نیا. "  خودش زدی بھ صندلیپدرش لگد        

 
 اش ی اصلری ھا اجازه دھد او را از مسکی کدام از جوراچی خواست بھ ھیپاندا نم        

 .منحرف کنند
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 ی کھ شما برای کھ من دارم، مطمئنم شخصی گذشتھ انیبا ا. " دستانش را از ھم باز کرد        
 . "ستمی ندیدخترتون در نظر دار

 
 زی مت چای من ی گذشتھ شما براعی کدام از وقاچی ھد،ی شیآقا: "  جمھور گفتسیرئ        

 ی تو رو برامی کنقیً کامال در موردت تحقنکھیبدون ا ما ی کنیشما کھ فکر نم. ستی نیدیجد
 . "می انتخاب کردیمحافظت از لوس

 
 . کرد، اما کردی مری پاندا را غافلگدی موضوع نبانیا        

 
 و سوابقت در اداره ،ی کھ شجاعانھ از کشورت دفاع کردیفی سرباز شرھیتو : " او گفت        

 . " درخشانھتیتروی دسیپل
 

 . " ھم باشھی احمق واقعھی تونھ ی م،یول: "  گفتیلوس        
 

 . "ی تونیتو ھم م. " پدرش تذکر داد        
 

.  دختر شما رو دوست دارمیلیًضمنا من خ. " فتندیپاندا گذاشت دستانش کنارش ب        
 ھمھ راه رو نیا— خانومد،ی ببخشمنو—ی اگر نداشتم، من لعنتد،ینی ببدی تونیھمونطور کھ م

 . " صحبت کنمی کھ قائلم، الزمھ کھ خصوص با لوسیحاال، با ھمھ احترام.  آمدمینم
 

. اول کلوچھ بخور. "  مالحظھ کار شداری نباشم، ناگھان بسدیشا – باردار باشم دیِخانم، شا        
 . "یتو عاشق کلوچھ ا

 
 . شاره کردیپاندا با سر بھ سمت در خروج. "  االننیھم. یلوس        " 

 
 سنگر ی صندلی توانست روی ھم نمشھی ھمی پاندا را تمام نکرده بود، و براھی تنبیلوس        

.  شده بودنشی والدی شده بود کھ قھر کرده اند و باعث سرگرمی نوجوانانھی اش شبافھی قرد،یبگ
 . " بودینیریً قبال چھ دختر شیلوس: " مادرش بھ پدرش گفت

 
 . "بخاطر نفوذ تو بوده. "  را دادنیشی جمھور پسی درنگ جواب رئیشوھرش ب        

 
 . کردی آن دو را خراب نمحی و تفریاگر بخاطر موضوع بچھ نبود، پاندا شوخ        

 



 420 

 حل و فصل بلی می مسائلتون رو تودی شما دوتا دوست داشتھ باشدیشا:"  گفتیپدر لوس        
 . ادا کردی و ھم بصورت دستوریل حرف را ھم بصورت سوانیاو ا"  د؟یکن
 

 . جمھور بھ شوھرش لبخند زدسیرئ        
 

 ی درحال رخ دادن است نداشت، اما بنظر می چھ اتفاقنکھی در مورد ای ادهی اچیپاندا ھ        
 ی بھ سمت در پشتیاما وقت. " نطورهیھم: "  گفتیلوس.  استدهی منظور آنھا را فھمی لوسدیرس

 . از خودش نشان ندادی شور و شوقچی رفت ھیآشپزخانھ م
 

 دنبال او راه افتاد، در را پشت سرش می بود طلبکارانھ باشد مستقدواری کھ امیپاندا با حالت        
 ھرس ی و باغ بھ خوبی پشتاطی بھ سمت حی تراس سنگری را در مسیباز گذاشت، سپس لوس

 ی برگھای کرد روی را دنبال میاه آجر کھ او رینی در حی لوسی ھایکتان. شده، دنبال کرد
 آنھا یوقت.  شودی می بھ گاراژ بزرگ منتھری زد مسی پاندا حدس مدادند،ی خش صدا مشزرد خ

 نی ماشکی ترک کرد کھ بھ ی خاکیری را بھ سمت مسی آجرری مسی تر شدند، لوسکینزد
 .پاندا باالخره بخاطر آورد.  شدی می منتھیمی قداریکاروان بس

 
 تمام آن سالھا با آن کی و مت جورای کھ لوسی کارواننی بود، ھمان ماشبلی منیا        

 . ھا سوار کرده بودندونی را با چمدانش از استگاه کامی نلیمسافرت کرده بودند وقت
 

 . غژغژ از خودش در آوردی فرسوده آن صدای در را باز کرد لوالی لوسیوقت        
 

 فرو ی کاناپھ اک،ی آشپزخانھ بارکیآنجا .  گذاشتختھی کھنھ و بھم رنی ماشپاندا پا درون        
 بھ دی در در قسمت عقب بود کھ باکی شد، و ی مدهی و فرسوده دی شطرنجیرفتھ با پارچھ ا
 شھی شکی لپ تاپ، کی سبال،ی کاله بکی کوچک ی تا شوزی میرو. شدی میاتاق خواب منتھ

 نی از ایخواھر ھا و برادر لوس.  قرار داشتی نوشابھ خالی قوطکی رنگ و سبز الک ناخن
 . کردندی استفاده مگاهیمکان بھ عنوان مخف

 
 از آن یکی ی لوسند،یای بنجای داد کھ بھ اشنھادی کھ چرا مادرش پدی پرسی میاگر از لوس        
. دی نپرسزی چچی ھنی داد، بنابرای ملی را بھ او تحوی گفت تو چقدر احمق ھستی کھ میینگاه ھا

 " ره؟ی راه منیا" 
 

 از کتاب ارباب مگس ھا ی کپکی کاناپھ پرت کرد، ی خودش را رویلوس. " گھینھ د        " 
 .را برداشت و شروع کرد بھ خواندن
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 ھا کی جورای مکان برانیممکن بود ا. دی را کشراھنشی پقھی یپاندا بخاطر احساس خفگ        
 . دادی می بھ او احساس خفگی باشد ولزیخاطره انگ

 
  تا حاال گفتم کھ اشتباه بوده؟ی من چھ مزخرف؟ی واقعا عاشقم ھست؟یًتو واقعا باردار        

 
 . بپرسد، اما ھنوز نتوانستھ بودی خواست از لوسی سوال داشت کھ میپاندا کل        

 
 انگار بھ وارھای کند، و د بود تا بھ سقف برخوردکیسرش نزد.  اش را باز کردقھیدکمھ         

 ھم، نجای از ایحت.  رساندی بلند مقابل لوسھی پای خودش را بھ صندلیکوری.  آوردندیاو فشار م
او   توجھدی کھ نبایی آمد را احساس کند، بوی می کھ از لباس لوسی نرم کننده ای توانست بویم

 . " در مورد پدرش صحبت کردمیمن با بر: " پاندا گفت.  کرده بودی کرد ولیرا آنقدر جلب م
 

 . "بھم زنگ زد.  دونمیم. " اوردی نگاھش را از کتاب باال نیلوس        
 

 . دادی کش و قوسینی دردناکش را در خانھ ماشیپاندا پاھا        
 

حاال کھ . "  حد اش کش آمده بودنیاعصاب پاندا تا آخر.  صفحھ ورق زدکی یلوس        
 " م؟ی صحبت کنی جدیماده ا ، آی رو کردحتیتفر

 
 . "درواقع نھ        " 

 
 ای رفت ی گذاشت می مای داد، ی قرار می مخمصھ انی پاندا را در چنیگریاگر ھر کس د        

 حق ی رسانده بود، و لوسبی آسی بھ لوسی کرد، اما او بھ شکل بدی مشت حوالھ آنھا مکی
 .ھم چزانده بود ادیکھ ز.  او را بچزاندخواھدیداشت ھرچقدر م

 
 یلوس. ردی وجود ندارد را بپذی بچھ اچی کھ ھقتی حقنیپاندا خودش را آماده کرد تا ا        

 بھ خودش یحت. ردی موضوع دردناک بود اما مجبور بود بپذنیھرچقدر ھم کھ ا. دروغ گفتھ بود
 را کھ ھنوز ھم جرات ی باعث شده بود کاری باشد ،چون دروغ لوسی داد کھ عصبانیاجازه نم
 .آنھا را بھم رسانده بود. را نداشت بھ انجام رساند انجامش

 
 ارشی داشت تا بھ او حملھ کند را در اختازی نی کھ لوسی بھانھ ام،ی از تسلیبا احساس        
 کردم با یً در اون لحظھ، واقعا فکر می موضوع خوشت نخواھد اومد، ولنیتو از ا. " گذاشت

 . " مون کار درست رو انجام دادمنیبطھ ببھم زدن را
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 . اش در ھم شکستیخی محکم کتاب را بست، حالت سرد و یلوس        
 

 مورد نظرش نی کھ در ای بپرسیًاصال الزم نبوده از لوس.  بودهنطوریمطمئنم کھ ھم        " 
 ماتیمام تصمفقط برو جلو و ت. ی حرفھاش رو بشنوای یاصال الزم نبوده ازش نظر بخوا. ھیچ

 ."ری زن کوچولو بگنی ای براییرو خودت تنھا
 

 . " نگاه نکردم، اما منظورت رو متوجھ شدمی شکلنی اًقایاون موقع بھ موضوع دق        " 
 

 ھر یتو برا.  وجود دارهی بره؟ اگر رابطھ اشی پینطوری ما دوتا قراره انیروابط ب        " 
 " ؟یریگی ممی ما تصمیدو
 

 . " خواھد موندی ما باقنیو بطور قطع رابطھ ب. نھ        " 
 

 داشت ازیاگر ن.  احساس ثبات کردشتری داشت بادی کھ بیگریناگھان پاندا از ھر زمان د        
 آوردن ادی کرد بی مدی کھ بای بود را بھ اثبات برساند، تنھا کاردهی کھ بھ آن رسیدیتا ثبات جد

  عنوان احساسچیاو بھ ھ.  اش بودی و اعالم بارداریم تماس لوساحساس شور و نشاطش ھنگا
 کرده بود، اما بھ ی دروغ گفتھ است بادش را خالی لوسنکھیدانستن ا.  نکرده بوددی تردای ترس

 .شدیً واقعا باردار می شانس لوسنی مشکل را برطرف کند، در اولنی انکھیمحض ا
 

 من و ی منفای در نظر گرفتن نظر مثبت یبھ جا.  ،پاندای گرفتدهیتو قدرت منو ناد        " 
 با یحت. " ی بچھ رفتار کردھیتو با من مثل . ی من، تو منو از بحث کنار گذاشتدهی عقدنیپرس

ن ی توانست بھ ای نمادی بچھ ھا نبود، اما پاندا زھی شبی لوسزی چچی ھ،ی قورباغھ اژامھیوجود پ
از اون موقع تا . "  دادیکزش را بھ کل از دست مموضوع فکر کند چون در آن صورت تمر

 . " گرفتمادی زھای چیلیحاال خ
 

 چرا ؟ینی منو ببیومدیپس چرا ن. " دی درخشی در چشمان لوسی واقعییاشکھا"  ؟ ھیکاف        " 
 " زنھ؟ی باشم کھ بھت زنگ میمن مجبور شدم کس

 
 و ھرگز اجازه ندھد برود، اما ھنوز ردی بازوانش بگانی خواست او را میپاندا دلش م        

 ی کرد، ھرگز نمی را رو بھ راه نمزی اگر ھمھ چدیشا.  کار را انجام دھدنی توانست اینم
 . کار را انجام دھدنیتوانست ا

 
 . دوال شدی لوسی بلند شد و جلوی صندلیاز رو        
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 نیبھت گفتم کھ بزرگتر.  کردم تا آماده مالقات با تو بشمی اعصابم کار میداشتم رو        " 
از .  کھ بھت صدمھ بزنمدمی ترسی اما تا حد مرگ مستم،ی بود کھ گفتم عاشقت ننی امیدروغ زندگ

  وایحاال ب.  عاشقتم برداشتمنکھی بخاطر ادنی دست از ترسگھید.  عوض شدهزیاون موقع ھمھ چ
 . "سرم داد بزن

 
پاندا آنقدر با . "  زنمیمن ھرگز سرت داد نم. "  کردنی فنیطر احساس گناه ف بخایلوس        

 بھ یمن خوشحالم، چون تو قصد ندار. "  بشودی حرف توسط لوسچاندنیھوش بود کھ متوجھ پ
 . "ی کردن من ادامھ بدتیاذ
 

رام ترک کردن تو ب. "  راحت تر تالش کرد و شکست خوردیی کردن جادای پیپاندا برا        
 ھر یبرا— خودمی تونستم برای بود کھ می کارنی بھترنی کھ مشخصھ، انطوریجھنم بود، اما ا

 درباره می در خطر قرار داشت کھ بزرگتر از نگرانیزی چتیچون در نھا. انجام بدم --جفتمون
باور دارم : " پاندا ادامھ داد .  بھ سقف کاروان برخورد کردیشاخھ ا. "  بودندهی آیا آمدھشیپ

 ی نمی جسمم زندگشتریمن زنده بودم، و ب.  از موارد سزاوار رنج بردن ھستمی بعضیکھ، تو
 بار، نی اولی برام روشن شد، و براگھی دیزھای چدم،ی موضوع رو فھمنی کھ ایوقت. کرد

 ھی النی کھ آخرندی توانست ببیپاندا م. " رھایناپذ اجتناب یممکن ھا بھ جا شروع کردم بھ باور
 ماندهی در وجودش باقی مبارزه طلبی درحال آب شدن است، اما ھنوز اندکی لوسی دفاعیھا

 ." ندازمی نمی کھ تو منو انداختی مخمصھ انی چنیمن ھرگز تو رو تو" پاندا ادامھ داد . بود
 

 شروع روزی فقط از دی داد، اما لوسی کار را داشت انجام منی االن ھم ھمنی ھمیلوس        
 بود کھ پاندا ماه ھا او را در جھنم نگھداشتھ بود، ی درحالنی کردن او و اتیکرده بود بھ اذ

 ی تونینم. زمی دونم، عزیم: " پاندا دستان سرد او را گرفت.  کندتی توانست شکای نمنیبنابرا
 . " کنمی میچارگی بدون تو چقدر احساس بی کنتصور

 
 " نطوره؟یًواقعا ا. "  را خوشحال تر کردی حرف لوسنیا        

 
من عاشقتم و . ی دارم، لوسازیمن بھت ن. " پاندا با شستش کف دست او را نوازش کرد        
 . " دارمازیبھت ن

 
 من ی مگھ نھ، تو جلوی کنی مکاری چی داری دونیتو م. "  راندی افکارش را کناریلوس        

 . "یزانو زد
 

 ینیدر ح..." و حاال کھ من جلوت زانو زدم.  کنمی مکاری دونم چیبلھ، م. " پاندا لبخند زد        
ًلوس، لطفا با من ازدواج . "  رفت نی بھ او دست داد لبخند پاندا از بیکھ دوباره احساس خفگ
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 ھر با با تو بخندم، و بھ تو عشق بورزم و.  دم عاشقت باشم و بھت احترام بذارمیقول م. کن
 اما در آخر مھم نخواھد م،ی دونم کھ ممکنھ با ھم بحث کنیم.  کشم بھت افتخار کنمی کھ مینفس

. " ختی ریحاال پاندا داشت گولھ گولھ عرق م. "  دمی رو بخاطر تو ممیبود چون من زندگ
 ... " کارو انجام ندادمنیًگز قبال اگندش بزنن، من ھر

 
 یلی کھ تو خھی کارنی ا؟یدر مورد مواظبت کردن از من چ. "  سرش را تکان دادیلوس        

 " ؟ی دی مورد بھم قول نمنی پس چرا در ا،ی دیخوب انجام م
 

...  موردنیدر ا. " دی توانست تحمل کند، و بھ زور کراواتش را کشی نمنی از اشتریپاندا ب        
 . اش را باز کردقھی از گری دکمھ دکی" 
 

 صبر کرد تا بھ او زمان دھد، یلوس. " امی بر بنی دونم چطور از پس گفتن اینم.... من        " 
 رونی بود کھ کلمات آسان تر از آنکھ پاندا انتظار داشت از دھانش بزیچشمانش آنقدر محبت آم

 نیبنابرا ،ی کھ من بتونم انجام بدم نداری بھ محافظتیازی نچیتو ھ. یتو پناھگاه امن من. " آمدند
 او را نوازش کرد، ی موھایلوس"  ؟یری تو محافظت از من رو بھ عھده بگی مدتھی ھینظرت چ

 ." کنمیتمام تالشم رو م. "  را بھ پاندا دادندایانگشتانش مثل پر بودند و چشمانش تمام دن
 

. دی لرزی مشی بود صدادهی اش کھ بھ تعادل رسیرخالف زندگب"  ؟ی چشیبق: " پاندا گفت        
 " ؟ی ھست تا با من ازدواج کنی کافی کنیفکر م" 
 

 تصورش ی کھ بتونھیمحکم تر از اون. "  با نوک انگشتانش گونھ او را نوازش کردیلوس        
 . " یرو بکن

 
 کھ بخودش آمد جی کرد، اما بھ تدری مجھی بود کھ احساس سرگادی اش آنقدر زیآسودگ        

 . کندی او زمزمھ می عشقش را برایمتوجھ شد لوس
 

 ینیدر ح.  قفل کردکی کلکی بلند شد، بھ سمت در رفت و آن را با شی ازجایسپس لوس        
 اش ی لباس راحتی با دکمھ ھایکھ برگشت تا با پاندا رو در رو شود، انگشتانش درحال باز

 .بودند
 

 . پرت شد بودنی زمی بعد کتش روھیچند ثان.  بلند شدشی پاھایپاندا رو        
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 نی ترنیری شد، پاندا شیکی با ھم شانی دور گردنش حلقھ شد و صورتھایدستان لوس        
 بھ شھی آمد ھمای بھ دنی تعھد و عشق کھ از وقتاق،یاحساس تمام عمرش را داشت، پر از اشت

 .دی رسی دوباره آشفتھ بنظر میخره آنھا از ھم جدا شدند، لوس باالیاما وقت. دنبال آن بود
 

 . " ھم ھستیشتری بزی چھی        " 
 

 . "خوامتی مایبھ اندازه دن: " پاندا زمزمھ کرد        
 

 بودن از تو دست ی از عصبانیوقت. "  او گذاشتراھنی پی جلوی دستش را رویلوس        
 ی راھھی مجبور بودم ،یًبرداشتم، آنقدر زمان گذشتھ بود کھ متوجھ بشم تو واقعا عاشق من بود

 . " کنم کھ توجھ ات رو جلب کنمدایپ
 

 . "یستی دونم کھ تو باردار نیم. زمی روبراھھ، عززیھمھ چ. " دیپاندا منظورش را فھم        
 

تمپل . دمی نقشھ کشھیمن . "  کرده باشدی را راضی لوسدی رسی حرف او بنظر نمنیاما ا        
  "---  تو بھم کمک کنند ودنیو مکس موافقت کردن کھ در دزد

 
 "  من؟دنیدزد        " 

 
. می کارو انجام بدنی امی تونستی ھم، میلیما خ. " دی بنظر رسی ناگھان از خودراضیلوس        

" 
 

 . "نطورهی پس ھمیگی ماگھ تو. "  بزنھخیجھنم         
 

در مورد " —دی او را کشراھنی پی از دکمھ ھایکی یلوس --... "  نجاستینکتھ ا        " 
 ... "باردار بودن من

 
ً کنم، اما لطفا دوباره بھ من یدگی موضوع رسنی بھ ای داشتم بھ زودالیخ: " پاندا گفت        

 . "دروغ نگو
 

 نداشتم، یًمن واقعا احساس خوب...  کھ نھیموضوع ا. "  از دکمھ ھا را باز کردیکی یلوس        
 . ماندرهیپاندا بھ او خ... "  دکتر، و بعدششی شروع کردم بھ شمردن و بعدش رفتم پنیبنابرا
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 را بلند کرد و صورت پاندا را با دستانش قاب شیبازوھا.  شدنی مزی بھ لبخندیدھان لوس        
 . " دارهقتیقح. " گرفت

 
چھ . " دی کشی از سر خشنودی گذاشت و آھنیودی پھن تد بی شانھ ھای سرش را رویلوس        

 با ھم بھ نطوری امی کھ پشت سر گذاشتیی ماجراھانی کرد بعد از ھمھ ای فکرش رو میکس
 " م؟یآخرش برس

 
 . " کنھی عمل میبی بھ شکل عجیزندگ: " تد گفت        

 
 جمع لی سال ازدواجشان، ھرچند دلنی جشن سومکی نزدًبای بود، تقریاواخر ماه م        

 شیوارھای ددی جددی کھ حاال بخاطر رنگ سفی نبود، خانھ انی ااچھیشدنشان در خانھ کنار در
 . شده بودیزی رنگ آمییای دریروی نی بھ رنگ آبشی و پشت پنجره ھادی درخشیم
 

 . گرفتندی را جشن مگری دی بود و آغاز تابستانادیز در عوض آنھا رو        
 

 ی مشانی کھ در دست و پانی بھ نام مارتی و دو دوست نوجوانش بھ ھمراه سگ توبیتوب        
 ی با خواھر جوانتر لوسانھی ناشی بری از برادرزاده ھایکی. دندی دوی بھ دنبال بومرنگ مدیلول

 منظره سرگرم شده نی ای و آندره از تماشایسی ترگرشی خواھر دکھی کرد، درحالیصحبت م
 . شدرهی تد خغھی بھ آرواره شش تیلوس. بودند

 
 . " خوشحالم کھ با تو ازدواج نکردمیلیدلخور نشو، اما خ        " 

 
 . "رمی گیبدل نم. "  جواب دادیتد با خوشروئ        

 
 ماه کیتا .  را بشنودی چکش کارفی ضعی توانست صدای می دور، لوسیاز فاصلھ ا        

 گروه مسافران خواھند نی از اولییرای جادار تمام خواھند شد و آماده پذی چوبی ساختمانھاگر،ید
 .بود

 
 کردن با یزندگ.  کنھی دونم مگ چطور تو رو تحمل میرک بگم، نم: "  گفتیلوس        
. "  کرددیتد محزونانھ با سر تائ. "  سخت باشھدی مثل اون بای کسی تو برای بھ کاملیشخص

 نگاه ویکی بھ گودال بارباطی حانی لبخند زد و از میلوس. "  دوش منی بار روھی نیًمطمئنا ا
: "  گفتیلوس.  در حال صحبت کردن با تمپل و مکس وحشت زده بودندنشی والدھ کییکرد، جا

 . " آسونتر بودیلیازدواج با پاندا خ
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 . " ترسونھی منو میی جوراھیپاندا .  بمونھادمی رو ی کھ زدی حرفدیبا. " جواب دادتد         
 

 . "رهی پذی مفی تعرھی حرفت رو بھ عنوان نی اما مطمئنم است،ی نینطوریاون ا        " 
 

 چون در م،ی انقدر با ھم راحت نبودمی نامزد بودیخوبھ کھ وقت. "  را فشردیتد شانھ لوس        
 اتفاق بھ خود نی آنھا از تصور ایھردو. " رهیًت ممکن بود ازدواجمون واقعا سر بگاون صور

 .دندیلرز
 

 بھ لی توانست تصور کند محافظ بداخالق او تبدی میک. مگ و پاندا بھ سمت آنھا آمدند        
  شود؟ی ھمسر نمونھ انیچن
 

 سر ی رودنی تا با بوسدی تد گذاشتھ بود، تد نقشھ کشی روی بدراتی کھ مگ تاثییاز آنجا        
 ھم دوست داشت دردسر درست یدر جواب، چون لوس. ندازدی کند او را بھ دردسر بی سعیلوس

 چھ گھ،یاز طرف د.  داره مخ منو بزنھ یشوھرت سع: "  دوستش مگ گفتنیکند بھ بھتر
 " ؟یانتخاب دوم اون بود  داره کھیاحساس

 
اگھ تو اون برنامھ فرارت رو اجرا . "  دادلی جلفش تحوی از آن پوزخندھایکیمگ         

 ینی شام تمری مھمونیاون تو.  تونستم پاندا رو مال خودم کنمی من بھ طور کل م،ینکرده بود
 . " تو با من آشنا شده بودیعروس

 
 ھمسرانشان رد  ھر دو بخاطر داشتنی از خوشحالی حاکیی کھ پاندا و تد نگاه ھاینیدر ح        
 . "ی خوشگل شده بودیلیتو اون شب خ... خوب: "  گفتی کردند، لوسیبدل م

 
 ازدواج گھی ھمدی بود ما با شوھر ھاامدهی نشی پیاگھ اتفاق. بھی عجیلی خنیا: " مگ گفت        

 . "می کردیم
 

 .دندی اتفاق بھ خود لرزنی بار ھمھ آنھا از تصور انیا        
 

 در کنارش بود بھ کنار آنھا آمد، کی ماکھی درحالیبر. " بھی عجی گم چیبھتون م        " 
 با غرور بھ تن کرده بود ی لباس قھرمانکی کھ مثل یری را در کردهی نوزاد خوابکی کیما

. دمی ندیبی ارتباط عجنیمن ھرگز چن. دیبیشما چھار تا عج: "  ادامھ دادیبر.  کردیحمل م
 . "ستنی نبی غربی چھارتا عجنی ارت بھ نظک،یما
 

 . " حرف رو در مورد ما ھم بزنننی ھا ممکنھ ھمیبعض... ی برال،یخیب: "  گفتکیما        
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 لبخند کی یبر. " ی داشتھ باشقتی کھ حقی ھستیتو خوبتر از اون: "  گفتیبر        

 . او خفھ کردی کلمات را در گلوی داد کھ باقکی مالی تحویخصوص
 

 ی بھ انبار خوراکشبید. ستیاون انقدرھا ھم خوب ن: "  از دوستانش جدا شد و گفتیتوب        
 حلقھ کرد و بطور ی باز شد و دستش را دور گردن توبششی نکیما. "  من دستبرد زدیھا
تو . "  کندداری را از خواب بی برادر کوچکتر توبنکھی بدون اد،ی بھ کلھ اش کوبی مشتیشینما
 . " پسر،ی کندای پھاتی پنھان کردن خوراکی برای بھتریجا ھی دیبا
 

 بود، و دختر ھا شروع بھ زنگ زدن بھ دهی قد کشنجی ده ایدر طول سھ سال گذشتھ، توب        
 نوجوان پانزده کی بھ عنوان یاما توب.  کرده بودوانھی را دی موضوع برنیخانھ آنھا کردند کھ ا

 . مورد نگرانش نبودنی در ای و لوسدی چرخی نمی مسائلنیسالھ دور و بر چن
 

 شانی را در زندگیادی زراتیی آمدن نوزادان و شکوفا شدنشان، آنھا تغای زمان بھ دننیب        
 ھنوز بخاطر از دست دادن یلوس.  را ھم پشت سر گذاشتندیاما اتفاقات سخت. تجربھ کردند
 . اول را سقط کرده بودیاردار ھم بچھ اش در بی بود، و برنی غمگلدیچفیپدربزرگش ل

 حادثھ درد رنج نی سال بعد از اکی ی موددیویخوشبختانھ، تولد خوشحال کننده جاناتان د        
 . از آن را کاھش داده بودیناش

 
 بر ی پاندا مبنمی شگفت زده کرد، تصمی ھمھ را بھ جز لوسًبای کھ تقریراتیی از تغیکی        

حاال او تنھا .  مشاوره ادامھ دھدنھی در ضمالتشی بود تا بتواند بھ تحصشتریاستخدام کارمندان ب
 وقتش را بھ کار ی کرد، و باقی اش بود را قبول می محل زندگکی کھ نزدی محافظتیکارھا

 بود در آن افتھی کھ دری داد، کاری تر کمک بھ سربازان بازمانده از جنگ اختصاص مھمم
 . داردیادیاستعداد ز

 
.  کرده بودبی رو بھ رشدش ترکیسندگی با شغل نوی اش را بھ خوبی مادرفھی وظیسلو        

 کھ بھ زنده ماندنشان کمک کرده بود را با ی قصھ گو بود کھ داستان کودکانکی یاو بطور ذات
 نوشتن کتاب سومش را شروع یاو بھ تازگ.  داشتی زنده نگھ مشھی ھمینوشتن داستانشان برا

 نوجوانان ھجده تا نوزده سالھ متمرکز بود کھ از پرورشگاه ی داستان زندگی روکھ کرده بود
 متخصص در مورد کی بھ نی ھمچنیلوس.  نداشتندی زندگی را برایی آمدند و جای مرونیب

 محبوب ی شده بود کھ باعث شد بھ عنوان مھمان بھ برنامھ ھالیکودکان در معرض خطر تبد
 ھیری داوطلب در مرکز خکیاو بھ کارش بھ عنوان مدت،  نیدر ھم.  دعوت شودیونیتلوز

 . عاشقش بود از دست ندھدشتری کھ از ھمھ بی داد تا ارتباطش را با کاری ادامھ مکاگویش
 



 429 

 کار کردند اردوگاه شی کھ او و پاندا روی پروژه انی از خانواده خودشان، بزرگترریبھ غ        
 خلوتگاه پاندا بود را بھ ی کھ روزینی در زمیانھ ا داشتند ساخت خًبای بود، تقررهیتابستانھ جز

جدا شده   کھ در پرورشگاه از ھمییاردوگاه قرار بود بھ خواھرھا و برادرھا.  رساندندیاتمام م
 بھ عنوان نجای انیھمچن. بودند اجازه دھد چند ھفتھ گرانبھا را ھر تابستان در کنار ھم بگذرانند

 کی در بازگشت بھ ی کھ آنھا سعینی درحشانی کھنھ سربازھا و خانواده ھای برایخلوتگاھ
 کودک و مھ دانستند با وجود آن ھی مًقای دقیپاندا و لوس.  دارند بکار خواھد رفتی معمولیزندگ

 خواھند شد، اما آنھا افراد یادی برند دچار مشکالت زی بھ سر می بحرانیبزرگسال کھ در حالت
 کدام از آن افراد از چی راه کمکشان کنند، و ھنیاستخدام کرده بودند تا در ا را یفوق العاده ا

 .دندی ترسیمبارزه نم
 

 مبلغ دنی ساختھ شده بود کھ درواقع بعد از بخشکی جورالدیچفی لادی اردوگاه توسط بننیا        
پاندا بعد  . آن رشد کرده بودھی بود، سرمادهی ارث رسی بھ آن کھ از پدربزرگش بھ لوسیھنگفت

 . کھ در دستش بود را تمام کردی کاغذی کارھانکھیاز ا
 

 چی در رفاه بودند، و ھی ، از نظر مالی لوسیسندگیآنھا با وجود تجارت پاندا و شغل نو        
 کھ ینھ با وجود دختر آتش پاره ا.  نداشتندی عالقھ انی لوکس تر از ایکدام از آنھا بھ زندگ

 . رفتی باال مواری از در و دی گذاشتند با کمال خوشحالی پا منشیھرجا والد
 

.  بکار افتاددیای بھ جوش بی لوسی حس مادرنکھی قبل از اھی پاندا چند ثانی حفاظتزهیغر        
 . "رمشیگیمن م: " پاندا گفت

 
 در ی سر تکان داد و در عوض بھ سمت دختر دوسالھ شان رفت کھ با خوشحالیلوس        

 وانیپاندا بھ ا.  بودنیودی از ماکت متعلق بھ تد بفی کثی پارچھ اناسوری داکی دنی قاپیتالش برا
 شانھ اش ی کھ پاندا او را روینیدرح.  کھ پسرش درحال چرت زدن بود رفتیی خانھ جایجلو

 ی انگار ھردودی رسی دوستانھ بنظر مری غی کھ زمانیمی و خانھ قدماند،ی ساکت باقچھگذاشت، ب
 شی کھ برای کھ تمام افرادیی شد، جارهی خانھ اش خاطیپاندا بھ ح. آنھا را در آغوش گرفتھ بود

 . بودند دور ھم جمع شده بودندزیھمھ چ
 

 ی مواج پدرش و روح ماجرا جوی مشکی تا حواس دخترشان کھ موھادی کوشیلوس        
 بعد از ظھر، بھ ی مسافربرقیقا.  کوچک پرت کندری شکیمادرش را بھ ارث برده بود را با 

 سرش یلوس.  کردندی آب پرواز می خوار بھ دنبال غذا باالی جفت مرغ ماھکی. دیبندرگاه رس
 . نگاه کردوانیرا بلند کرد و بھ ا
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 از ھم باز ی از خشنودی نرم حاکی بھ لبخندی کرد، لبان لوسی نگاه آن دو با ھم تالقیوقت        
 .ز غرور انباشتھ شودشد کھ باعث شد قلب پاندا ا

 
 . باشنی بھتری کھ خوب بلدی کاریتو        

 
  مورد انقدر خوب عمل خواھد کرد؟نی کرد کھ پاندا در ای فکر میچھ کس        

 
 

 انیپا        
 


