
 
 
 
 
 

كريستين  |خوب تر از اون كه واقعيت داشته باشه 
  هيگينز

Too good to be true 
 

  فريماهو   aixi: ترجمه
  
  

    



اين كه من براي خودم يه دوست پسر خيالي بسازم اصال چيز جديدي نيست و اين موضوع رو علنا تصديق 
 بعضي از مردم ميرن و كاالهاي درون ويترين. ميكنم

بعضي ها عكس مكان هايي رو نگاه ميكنن . ميكنن بدون اينكه وسعت خريدش رو داشته باشن مغازه رو نگاه
و بعضي هام تصور ميكنن كه با يه پسر خيلي خوب قرار ميزارن ، در صورتي كه اين طور . كه هيچ وقت نرفتن

 .نيست

هيتر اف ، هيتر ب و . داولين باري كه اين اتفاق براي من افتاد توي تعطيالت موقت سال سوم راهنمايي بو
و روژ لب براق و سايه چشم زده بودن و كتاباي جيبي . جسيكا ا در حلقه كوچك معروفيتشون وايستاده بودن 

اون موقه ها ، بيرون رفتن با يه پسر به اين معنا بود كه اون پسر ممكن بود وقتي . بامزه و دوست پسر داشتن 
چيزي كه من نه اون رو داشتم نه سايه . بازم اين خودش يه سمبلي بود  داره از هال رد ميشه تورو بشناسه ، ولي

 . چشم رو

رو نگاه ميكرد كه داشت يه قورباغه رو به دليلي كه فقط  _جوي ادامز _هيتر اف در حالي كه داشت مردش
جيسون  براي پسراي سال سوم راهنمايي معلومه ميكرد تو شلوارش ، ميگفت كه ممكنه با جوي بهم بزنه و با

 بره بيرون

اون سه تا دختر .با يه پسر از يه شهر ديگه. ..و من ناگهان بدون اينكه فكر كنم گفتم كه منم با يه نفر قرار ميزارم 
معروف با يه عالقه ناگهاني ونگاه هاي تيز برگشتن و من رو نگاه كردن و من خودم رو ديدم كه دارم درباره 

 .باهوشه و مؤدبه صحبت ميكنمتيلور ، كسي كه واقعا بامزه است ،

ساله كه خانوادش زمين هاي پرورش اسب دارم و از من خواستن كه براي كره اسب جديدشون يه  14يه پسر 
 اسم انتخاب كنم و اموزشش بدم تا براي خودم بشه

همچين مگه نه؟ چه ضرري داشت كه تقريبا باور كنيم كه يه . مطمئنا همه ما يه همچين ادمي رو تصور ميكنيم 
تو  -اين تقريبا مثل باور داشتن خدا بود. ادمي در مقابل پسرايي كه تو شلوارشون يه قورباغه دارن وجود داره

 مجبوري ، چون راه ديگه اي نداري؟ 

 اون دخترا حرف من رو باور كردن و كلي سوال ازم پرسيدن و با احترام به من نگاه ميكردن

البته ، تا اون موقع من بايد . كرد و من با خوشحالي قبول كردم هيتر ب حتي من رو به جشن تولدش دعوت
به اورگان  _خورشيد نيمه شب  _اين خبر غمگين كه زمين هاي تيلور سوخته و اونا با كره اسب جديد من 

 رفتن رو به بقيه ميگفتم

. م مهم نيست شايد هيتر ها و بقيه بچه هاي مدرسه حقيقت رو حدس ميزدن ، ولي من فهميدم كه اصال برا
 خيلي خوبي داشت....تصور كردن تيلور درحقيقت ، حس



نيويورك ، جايي كه دختراش موهاي صاف و دندان هاي -سالم بود و ما به شهر مونت ورنون  15بعدا وقتي 
 خيلي سفيد داشتن نقل مكان كرده بوديم

مدركش ( اون خيلي جذاب بود اه ، . جك ، دوست پسرم از شهر قبليم. من يه پسر جديد رو از خودم ساختم
پدر جك يه رستوران واقعا ). كرو كنده بودم .هم عكس توي كيف پولم بود كه من با دقت از كاتالوگ جي

جك و من روابطمون رو خيلي اروم پيش ).سالم بود  15هي من اون موقع  ) خوشگل داشت به اسم له سيرك
ر حقيقت به مرحله بعدي هم رسيده بوديم ولي چون جك و بله ما همديگه رو بوسيده بوديم ، و د...ميبرديم

 خيلي مودب بود ، تو همون مرحله توقف كرديم

شايد نامزد ميشديم و از اون جايي كه خوانواده اون خيلي من . ما ميخواستيم صبر كنيم تا وقتي بزرگ تر شديم 
ه يه الماس اما شايد يه ياقوت كبود رو دوست داشتن ، ميخواستن كه جك براي من يه حلقه از تيفاني بگيره ، ن

 .، يه جورايي مثل پرنسس دايانا ولي يه كم كوچك تر

ماه از سال دوم دبيرستان براي اينكه  4متاسفم كه مجبورم اين خبر رو بهتون بدم كه من و جك بعد از گذشت 
محله چندان عالقه مند پسراي ...ولي استراتژي من نتيجه نداد. در دسترس پسراي محله باشم از هم جدا شديم

مارگارت بعضي مواقع وقتي از كالج ميومد با هم ميرفتيم بيرون و پسرا ... البته نه در مورد خواهر بزرگترم. نبودن
حتي خواهر كوچكتر من كه اون موقع راهنمايي بود هم اين . با يه نگاه عاشق زيبايي مسحور كننده اون ميشدن

ولي من با هيچ كس نبودم و ارزو ميكردم كاش هرگز با . فوق العاده بشه رو نشون ميداد كه قراره يه زيباي
دوست پسر خياليم بهم نميزدم و دلم براي گرماي لذت بخش تصور اينكه چنين پسري من رو دوست داره 

 تنگ شده بود

 .بودم جين فيليپ به رو خاطر پسراي سمج و ازاردهنده دانشگاه از خودم ساخته. بعدش نوبت جين فيليپ بود

من به هم اتاقيم ياد داده بودم كه با خط . پسري كه تخصص شيمي داشت و احتماال دچار سندرم اسپرژر 
. جي  -گريس  "خرچنگ قورباغه پيام هايي رو بنويسه و اونا رو به در اتاق بچسبونه تا همه اون رو ببينن 

 "بهش زنگ بزن. . رونيفيليپ دوباره زنگ زده بود و ميخواد كه تعطيالت رو تو پاريس بگذ

اينكه ! من عاشق جين فيليپ بودم ،عاشق تصور اينكه يه چنين مرد خوش لباس فرانسوي از من خوشش مياد
اون بر روي پل هاي فرانسه مي ايسته و به تور ماهي گيري بزرگ نگاه ميكنه و مشتاق منه و در حالي كه داره 

، من مدتها بود كه جذب جين فيليپ شده بودم و تنها اه . شكالت ميخوره و شراب خوب مينوشه اه ميكشه
سالگي كشفش كرده بودم و هميشه  13بود كه من تو سن } شخصيت كتاب بر باد رفته { رقيب اون رت باتلر 

 دوسش داشتم

. سالمه ، جعل دوست پسر برام يه توانايي حياتي بود 30سالگي من و حتي االن كه من  20تمام سالهاي دهه 



يكي از زنان پير كوچك دهكده گلدن مييدو سينيور ، جديدا در كالس رقصي كه من در اموزشش فلورنس ،
 كمك ميكردم ،خواهر زاده خودش رو به من پيشنهاد كرده بود

و وقتي داشتم در حين رقص اون رو به سمت چپ برميگردوندم جير جير  "عزيزم ، تو عاشق برتي ميشي  "
 ميكرد

فقط اون يه مشكل . متخصص بيماري ها و اختالل پا است.بدم؟ اون يه دكتره  ميتونم شماره تورو بهش "
سالت بود و هنوز ازدواج نكرده  30تو زمان ما اگه تو . دختراي امروزي خيلي سليقه اي شدن. كوچولو داره 

 "....حاال مگه چيه كه اون سينه داره؟ مادرشم چاق و چله بود. بودي ، بهتر بود كه ميمردي

ولي من تازه شروع ...اه ، اون خيلي خوب به نظر مياد فلو  "موقع يه پسر خيالي ديگه به وجود اومد  و همون
 "كردم به قرار گذاشتن با يه پسري به اسم درت

من از دوست پسراي اورژانسي همچنين به . خوب من اين كارو فقط جلوي مردم نميكنم، قبول دارم
 براي كنار اومدن با مشكالت استفاده ميكنم  خوب بزار بگيم به عنوان راهي...عنوان

براي مثال ، چند هفته پيش ، داشتم با ماشين از مسير تاريك و خلوت كانكتيكات به سمت خونه ميروندم و به 
 نامزد سابقم و عشق جديدش فكر ميكردم ، 

  .كه الستيكم پنچر شد
تو ذهنم شكل گرفت، حتي وقتي كه داشتم  همونطور كه داشتم با مرگ دست و پنجه نرم ميكردم ، هزاران فكر

با فرمون ماشين كشتي ميگرفتم و سعي ميكردم از چرخيدن ماشين جلوگيري كنم ، حتي وقتي صداي فريادي 
  . و فهميدم كه اون صداي خودمه "اه خدايا اه خدايا "كه از دور دست ميومد رو شنيدم كه ميگفت 

دوم ) اروم اروم ، نميخوام ماشين بچرخه ( لس ختم خودم بپوشم ، اول اينكه من هيچ لباسي نداشتم كه تو مج
بيشتر ( اينكه اگه قرار بود تابوتم روباز باشه ، اميدوار بودم كه موهام توي مرگم هم مثل همه زندگيم فر نباشه 

رم از خواهرام ناراحت ميشن ، پدر و ماد) . سعي كن ، بيشتر سعي كن ، داري كنترل ماشين رو از دست ميدي 
و ) . گاز بده ، اين جوري ماشين راست ميشه ( غصه گيج ميشن و حداقل براي يه روز ديگه دعوا نميكنن 

خداي من ، اندرو براي تمام زندگيش حسرت اين رو ميخوره كه چرا من رو ول كرده وهميشه به خاطر كاري 
 .كه كرده عذاب ميكشه

 ( هنوز زنده اي حاال اروم اروم سرعت رو كم كن ، خوبه خوبه ، )

وقتي ماشن باالخره در كنار جاده متوقف شد ، نشستم و بدون اينكه بتونم خودم رو كنترل كنم ميلرزيدم ، قلبم 
 مثل يه پنجره شل و ول توي توفان ، با سر و صدا مقابل قفسه سينم حركت ميكرد

 مي گشتم دعا ميكردم و كور كورانه دنبال موبايلم  "خدايا خدايا ممنونم خدايا  "



چند لحظه اي منتظر موندم و بعد دست كشيدم ، خودم بايد اين كارو ) . معلومه ( اه ، گوشيم انتن نميداد 
. توي بارش متوالي و هواي سرد مارچ از ماشين خارج شدم و الستيك پنچر شده رو بررسي كردم. ميكردم

ا اين كه تا اون موقع هيچ وقت اين كار ب. صندوق عقب رو باز كردم و جك و الستيك زاپاس رو بيرون اوردم
رو نكرده بودم ، ولي در حالي كه ماشينا پي در پي از كنارم ميگذشتن و اب سرد رو ميپاشوندن روم ، ياد گرفتم 

 كه بايد چي كار كنم

 دستام تاول زد ، يه ناخنم شكست ، كفشم داغون شد و سرتاپام هم چرب و لجني شده بود

  .حتي هيچ كس جلوي من ترمز هم نكرد. به كل هيچ كس. من توقف نكرد و هيچ كس براي كمك به

همونطور كه داشتم ناسزا ميگفتم و به خاطر بي رحمي دنيا ناراحت بودم و همچنين به طرز مبهمي به خاطر 
به خاطر سرما و ابي كه روم پاشيده شده بود  . عوض كردن الستيك به خودم افتخار ميكردم سوار ماشين شدم

تو راه برگشت ،به تنها چيزي كه ميتونستم فكر كنم يه حموم . كثيفي ، دندون هام به هم ميخورد و لبم ابي بودو 
 ولي به جاش فهميدم كه مصيبت منتظر منه. اب داغ و لباس خواب پشمي بود 

قفل مخصوص  - سگ ترير كوهستان غربي من -از شواهد موجود اين طور برداشت ميشد كه ، انگوس 
اون رو خالي . اني كه روي در كابينت تازه رنگ شده من بود رو جويده و سطل اشغال رو بيرون كشيده كودك

و ظاهرا در اين مورد اينكه اون مرغ خراب . كرده و مرغ با كيفيت بدي كه من صبح دور انداخته بودم رو خورده
كه استفراغش به ديوار اشپزخونه  سگ بيچاره من با چنان شدتي باال اورده بود. بود هيچ شكي وجود نداشت 

سبز به صورت گربه روي ساعت من پاشيده شده - به طوريكه يه مقدار از اون مايع زرد. من پاشيده شده بود 
رد اون كثيفي به سمت اتاق نشيمن كشيده شده بود ، جايي كه من انگوس رو در حالي كه خودش رو . بود

 ده بود پيدا كردمروي فرشي كه تازه تميزش كرده بودم پهن كر

  .سگ من شرورانه يه اروغ زد ، پارس كرد و دمش رو با عشق گناهكارانه تكون داد

 و نه اب داغ} يه سرياله { نه تيم گان و پروژه فراري . نه حمومي

پس اين چه ربطي به يه دوست پسر خيالي ديگه داره؟ خوب ، همونطور كه داشتم فرش رو با اب و مايع 
يكردم انگوس رو اماده كنم تا براش شياف بزارم ، ديدم كه دارم تو ذهنم حادثه اي كه اتفاق ميشستم و سعي م

 افتاد رو دوباره تصور ميكنم

يادايادا دينگ . ماشين رو نگه داشتم و موبايلم رو برداشتم . داشتم ميومدم خونه كه ناگهان الستيكم پنچر شد
اون ، بزار ببينم ، يه دورگه دوست دار . ن كنار من نگه داشت اما اين چي بود ؟ يه ماشي. دونگ ، باله باله 

سالگي اومد جلوي ماشين  30يه ادم نيكوكار قد بلند ، توي اواسط يا اواخر دهه . طبيعته و اه ، اون دكتري داره
ن همونيه تو ميدوني كه او...يوهو...اون لحظه اي كه وقتي يه نفر رو ميبيني و ....خودشه  !بلهههه. من و خم شد 



  .كه ميخواي

دقيقه بعد اون الستيك رو عوض كرد ،  10. تو روياهام ، من درخواست كمك اون ادم نيكوكار رو قبول كردم 
، دكتري ، ) حاال فاميليش هر چي بود ( وايات . الستيك پنچر رو گذاشت عقب ماشين و كارتش رو به من داد

 پزشك كودكان ، اه ه ه

 " باشه ؟. من زنگ بزن ، تا من بدونم كه رسيدي  هر وقت رسيدي خونه به "

و در حالي كه من غرق چال زنخدان و مژه هاي بلندش شده بودم اون شماره . اون با لبخند اين رو به من گفت 
 .خونش رو پشت كارت نوشت

 
 اين فكر باعث شده بود پاك كرده استفراغ ها خيلي راحت تر باشه

به هيچكس هم . ستم كه الستيكم رو يه مرد جذاب و مهربون عوض نكرده به طرز واضح و معلومي من ميدون
 درسته؟. فقط يه كم از واقعيت فرار كرده بودم . نگفتم كه يه مرد اون رو عوض كرده 

متاسفانه  . ( خيلي اصيل و مقتدر بود. من هميشه اين اسم رو دوست داشتم ( نه ، هيچ واياتي وجود نداشت 
البته كه به كسي درباره يه پزشك كودكان  . خوب تر از اون بود كه واقعيت داشته باشه يه همچين پسري خيلي

همونطور كه گفتم ، فقط . اين موضوع كامال خصوصي بود. نه . كه الستيك من رو عوض كرده چيزي نگفتم 
 .براي كنار اومدن با مشكالت

  و براي سالها ديگه توي جمع هيچ دوست پسري رو از خودم نساختم

 
 ....و تا اين اواخر ، اون مورد اخريش بود

اون تو زمان خودش يكي از حقير ترين شخصيت . و لينكولن با اين كار مسير تاريخ امريكا رو عوض كرد  "
هاي سياسي بود، ولي با اين حال اتحاد رو حفظ كرد و به عنوان بزرگترين رئيس جمهوري كه امريكا تا به حال 

 " د داشت در نظر گرفته ميشهداشته و احتماال خواه

ما تازه به بحث جنگ داخلي رسيده بوديم و اين مبحث مورد عالقه من براي درس ...صورتم قرمزشده بود 
متاسفانه ، دانش اموزان سال اخر من ، اصال حواسشون به كالس نبود و بيشتر در حال اغماء بعد . دادن بود 

ر روزها بهترين دانش اموز من بود ، با اشتياق به كري بلك نگاه تامي ميچنر، كه اكث. اظهر روز جمعه بودن 
ميكرد كه داشت كش و قوس ميرفت و با اين كارش هم زمان هم تامي رو عذاب ميداد هم كاري ميكرد كه 

از اون طرف ، اما كرك ، يه دختر خوشگل و مهربون كه متاسفانه در ان . به اون نگاه كنه  4هانتر گري استون 
ساكن نبود و فقط در كالس ها حاظر ميشد و بچه هاي باحال مدرسه كه همگي در مدرسه ساكن بودند  مدرسه

اون از تامي خوشش ميومد و . اون رو تو گروهشون راه نميدادن ، به ميزش نگاه ميكرد) مدرسه شبانه روزي ( 



  . دختر بيچاره. از عالقه ي وسواس گونه تامي به كري كامال باخبر بود

 "ب كي ميتونه يه چند تا ديدگاه متضاد رو نام ببره؟ هيچ كس؟خو "

كيكي گومز ، معلم انگليسي ،به خاطر اينكه اونروز . همه ما به بيرون نگاه كرديم . از بيرون صداي خنده ميومد
دانش اموزان او گيج و داغون به نظر . يه روز زيبا با هواي معتدل بود كالسش رو بيرون برگزار كرده بود

 .منم بايد بچه هام رو ميبردم بيرون . لعنت. ميومدنن

حقوق دولت در برابر كنترل  " . ادامه دادم و به قيافه هايه خالي و ماتشون نگاه كردم "يه راهنمايي ميكنم "
فدرال ، اتحاد در برابر انفصال ، استقالل در حكومت ازادانه در برابر استقالل تمام مردم ، برده داري يا غير از 

 " چيزي يادتون اومد ؟. ان

درست همون لحظه زنگ پايان كالس به صدا دراومد و دانش اموزان بيحال و سست من ، همونطور كه مثل فنر 
دانش اموزان سال اخر من معموال بيشتر حواسشون به . به سمت در ميپريدن دوباره به زندگي برگشته بودن 

هفته با امتحاناتي كه داشتن پدرشون در اومده بود و امشب يه بچه ها كل . كالس هست ، ولي امروز جمعه بود 
 .من درك ميكردم . مجلس رقص برگزار ميشد

يك ساختمان اجري باشكوه با درختان سرخك ، . اكادمي منينگ يك مدرسه مقدماتي در سرتاسر نيو انگلند بود
ادن بچه هاي شما به هر دانشگاهي كه پيچك و ماگنوليا ، زمين فوتبال سبز زمردي با زمين چوگان و وعده فرست

با هزينه اي برابر قيمت يك خانه  _پرينستون ، هاوارد ، استنفورد ، جورج تاون  -خودشون انتخاب كنند 
  .كوچك

بيشتر معلم ها در خود محوطه كالج . بنا شده بود و براي خودش يه دنياي كوچك بود 1880مدرسه در دهه 
مثل من كه در اون جا زندگي نميكرديم ، به طرز فوق العاده اي به بدي خود زندگي ميكردن ، ولي بعضي ها 

  . بچه ها ، مشتاق تمام شدن اخرين كالس بعداظهر روز جمعه بوديم تا بتونيم بريم خونه

. من بيشتر خوشحال ميشدم كه تو مدرسه بمونم وهمراه بقيه برقصم و اموزش چوگان بدم . به جز اين جمعه 
  .هركاري غير از برنامه ي اصليم. تي براي اين موضوع دستشويي ها رو تمييز كنم يا لعنت ، ح

 " سالم گريس "كيكي ناگهان پريد تو كالس و گفت 

 " سالم كيكي ،، به نظر اون بيرون بهت خوش ميگذشت "

 " ما داشتيم ارباب حشرات رو ميخونديم "

روزت رو بهتر } بخشي از متن كتاب { چند تا خوك هيچ چيز مثل كشتن . پس بگو چرا ميخنديدين ! البته "
 " نميكنه

 "خوب ، گريس ، كسي رو پيدا كردي كه باهاش بري ؟ "اون با افتخار پوزخند زد 



 " اونقدر خوب نيست. نكردم. نه  "با دهن كجي گفتم 

 " متاسفم. اه ، لعنت  "

 " خوب ، دنيا كه تموم نشده ":شجاعانه زمزمه كردم 

سالگيش  30و هيچ كس بهتر از يه زن مجرد تو دهه . مثل من ، كيكي هم مجرد بود  "مطمئني؟ دراين باره"
چند ساعت ديگه ، دختر عموي من كيتي ، كه يه بار . نميدونه كه يه مهموني ازدواج چه جهنمي خواهد بود 

با يه . ي سومين بار برا. وقتي خونشون خواب بودم چتري هاي من رو از ته زده بود ، قرار بود ازدواج كنه 
 . لباس به سبك پرنسس دايانا

 " اه، ممنون خداي من ".كيكي اين رو گفت و به پنجره شرقي اشاره كرد  "نگاه كن ، اون اريكه  "

با اينكه تازه اوايل اپريل بود ، . اريك كسي بود كه پنجره هاي اكادمي مننينگ رو در هر پاييز و بهار ميشست
  .ل بود و اريك بدون بلوزبعداظهري گرم و معتد

  .او لبخندي به ما زد و با اگاهي كامل از زيبايي خود ، پنجره ها را اسپري زده و تمييز ميكرد

 " از اون بخواه باهات بياد "كيكي ، هنگامي كه ما با قدرداني به او مينگريستيم پيشنهاد كرد 

و شيفته وار جوري اريك رو صميمانه نگاه .  "ده اون ازدواج كر "بدون اينكه چشمانم را از او بردارم گفتم 
  .كردم كه كلي معني داشت

 " از ازدواجش راضيه؟ "كيكي كه حاضر بود براي داشتن او يكي دوتا خونه رو خراب كنه گفت 

 " اره ، زنش رو ميپرسته "

 " از اين موضوع متنفرم "كيكي غرغر كنان گفت 

 " خيلي غير منصفانست. ميدونم  "

مه چيز تموم ما كه اريك باشه ، يه چشمك به ما زد و بوسه اي را فرستاد و فرچه شيشه پاك كن را بر مرد ه
روي پنجره به سمت باال و پايين برد ، عضالت شانه و سينه اش به طرز زيبايي جمع ميشد و نور افتاب بر 

 . موهايش ميتابيد

و اين  "بايد لباسم رو عوض كنم و اماده شم  "وردم اين رو گفتم ولي ذره اي تكان نخ "من واقعا بايد برم  "
كيكي مطمئني كسي رو نميشناسي كه من باهاش برم؟ من واقعا  "فكر باعث منقبض شدن عضالت شكمم شد 

 " ، واقعا دلم نميخواد كه تنها برم

 "شايد توام بايد مثل توي فيلم دبورا مسينگ يه نفر رو اجير ميكردي. نه گريس  "

تازه . احتماال نبايد وارد شه } كسي كه از قرار گذاشتن با زنا پول ميگيره { يه ژيگولو . ره كوچيكيه اينجا شه "
 " براي شهرته منم خوب نيست كه مردم بگن معلم منينگ يه فاحشه رو اجاره كرده و والدين نگران ميشن



كيكي توي شباي دخترونمون كيكي اسم قديمي ترين دوست من رو برد كه اغلب با من و  "جوليان چطور؟  "
 .ميومد بيرون

 " خوب ، خانواده من اون رو ميشناسن ، اون قبول نميشه "

 " به عنوان يه دوست پسر يا يه مرد؟ "

 "هردوش فكر كنم "

 
 
 " حداقل اون رقاص فوق العاده ايه. خيلي بده  "

ل هفته داشت در من به وجود نگاهي به ساعتم انداختم ، و قطرات ترسي كه ذره ذره در طو "اره هست  "
من ، اندرو رو بعد از . موضوع فقط رفتن به عروسيه كيتي پير نبود. ميومد االن تبديل به يه رودخونه شده بود 

بار ديده بودمش و داشتن كسي به عنوان فردي كه باهاش قرار ميزارم قطعا كمك بزرگي  3جدا شدنمون فقط 
  . محسوب ميشد

كه دوست داشتم خونه ميموندم و بر باد رفته رو ميخوندم يا يه فيلم ميديدم ، به همون  خوب ، به همون اندازه
{ پدرم ، بهترين دوستم كه هم جنس بازه . تازه ، اخيرا زيادي تو خونه مونده بودم . اندازه مجبور بودم كه برم 

و . تنها مردهاي زندگي من باشن و سگم ، با اينكه همراه هاي فوق العاده اي بودن ، احتماال نبايد } جوليان 
  .هميشه يه احتمال خيلي خيلي كوچيكي وجود داره كه من توي اون عروسي با يه نفر مالقات كنم

نيازي نيست كسي  "و فشاري به پنجره وارد كرد و ناگهان اون رو باز كرد  "شايد اريك بياد  "كيكي گفت 
 " بدونه اون ازدواج كرده

 " كيكي ، نه "اعتراض كردم و گفتم 

اريك ، گريس امشب بايد به يه عروسي بره ، و نامزد قبليش هم قراره بياد ، و اون كسي رو  "و اون گوش نداد 
 "تو ميتوني همراهش بري؟ و تظاهر كني كه اونو ميپرستي و از اين چيزا. نداره كه باهاش بره 

 " ر صورت ممنونم ، ولي ، نهدر ه ": در حالي كه صورتم از گرما به سوزش افتاده بودم گفتم 

 " نامزد قبلي ، ها؟ ": اريك در حال تمييز كردن يك شيشه گفت 

 .و لبخند زدم تا نشون بدم كه منظوري از اين حرف نداشتم "ممكنه االن مچ دستمم بزنم . اره  "

 " مطمئني كه نميتوني باهاش بري؟ ":كيكي پرسيد 

 " يس ، موفق باشيمتاسفم گر. احتماال همسرم خوشش نمياد  "

 " ممنون ، اونقدرم بد نيست "

و اريك هم موافقت كرد كه من شجاع هستم و به سمت پنجره بعدي .  "اون شجاع نيست ؟  ": كيكي پرسيد 



و اين  "پس تنهايي ميري  "خودش رو كشيد تو و اه كشيد . رفت و كيكي تقريبا براي ديدنش از پنجره افتاد 
  . ميخواست بگه ديگه اخر خطه حرف رو مثل دكتري زد كه

كسي كه برام پيتزا مياره ، با سير و ماهي قرار داره ، اگه  - جاني . خوب ، من سعي خودم رو كردم ، كيكي  "
براندن ، كه توي خونه سالمندانه گفت كه قبل از اينكه بخواد با كسي بره عروسي . بتوني اين رو باور كني 

فهميدم كه پسر بامزه اي كه تو داروخانه كار ميكنه و به من گفت كه خوشحال  و من تازه. خودش رو دار ميزنه 
سالشه و ، بتي كه صاحب داروخانه است مادرشه و يه چيزي درباره اكادمي مننينگ و  17ميشه كه باهام بياد ، 

ميرم )  يه جور تست در اوايل حاملگي( صيادين گفت ، در نتيجه من از حاال به بعد براي تست سي وي سي 
  " به فارمينگتون

 " اوپسسسسسس "

اتاق رو ميگردم براي پيدا  . در نتيجه تنها ميرم ، تنها باش و شجاع. ديگه كسي رو نميشناسم . مهم نيست  "
و شجاعانه  "اگه خوش شانس باشم . كردن يه نفر كه شب رو باهاش باشم و با مستخدم اونجا رو ترك ميكنم 

  . لبخند زدم

 . و لرزيد "... و خدايا ، تنها بودن تو مجلسه عروسي . تنها بودن افتضاحه  "د و گفت كيكي خندي

  " ممنون براي همدرديت "
  . ساعت بعد ، من توي جهنم بودم 4

حقيقتا ، فكر ميكردم كه اين  . حالت تهوعي اشنا با اميد و ارزو قاطي شده بود و همگي دلم را اشوب كردند
ماه پيش من رو ول كرد ، ولي من روي زمين ول نشده بودم و  15بله ، نامزدم ، . م اواخر رو خوب سپري كرد

. در نظر خودم ، كه خيلي خوب بود ... رفتم سر كار و به دانش اموزام درس دادم . انگشت شستم رو نميمكيدم 
گسال بود ، يا جنگ تصديق ميكنم كه بيشتر گردش من ، يا رقصيدن با شهروندان بزر. من به اجتماع رفته بودم 

به طور ( و، بله ، من . ولي من مشكالتم رو پشت سر گذاشتم . هاي داخلي رو دوباره به نمايش در مياوديم
در .كه يه جورايي شبيه تيم گان و جورج كلوني باشه  -واقعا دوست داشتم كه يه مرد رو پيدا كنم  ( نظري

ز اينكه نامزدم تركم كرد ، اين چهارمين عروسي خانوادگي بعد ا _نتيجه من دوباره توي يه عروسي ديگه بودم 
و جوري خودم رو نشون ميدادم كه انگار خيلي خوشحالم ، تا خانوادم  - بود كه من بدون هيچ همراهي بودم 

ديگه انقدر برام دلسوزي نكنن و سعي نكنن من رو با يه پسر عمو با نسبت خانوادگي دور و قيافه اي عجيب 
تفريح كنايه اميز ، رضايت دروني و راحتي  _مزمان سعي ميكردم كه از نظر ظاهري عالي باشم و ه. جور كنن

توجه كنين ، من هيچ مشكلي با تنها بودن توي يه مجلس عروسي ندارم و : يه جورايي مثل اينكه بگم . كامل 
نيستين ، جذابين ، از نظر  سال دارين ، هم جنس بازم 45انقدرم بدبخت يه مرد نيستم ولي اگه شما اتفاقي زير 



و داشتن اون ظاهر به اندازه شكافتن يه اتم توانايي ! مالي تامين هستين و درستكارم هستين ، ياال بياين پيش من
  .و مهارت ميخواست

ولي كي ميدونه؟ شايد امروز ، چشمهام روي يه نفر قفل شن ، كسي كه اونم مجرده و اميدوار ، بدون اينكه 
و  - بزار براي خالي نبودن عريضه بگيم كه اون يه جراح مربوط به امراض كودكانه  - باشه رقت برانگيز 

 .ما باهم اشنا ميشديم! يوهوووو 

متاسفانه ، موهام باعث شده بود كه ، تو بهترين حالت مثل يه كولي زيبا و بي پروا به نظر بيام ، ولي احتماال 
بايد يادم باشه به يه . } قعا نميشناسمش ولي احتماال بايد بازيگر باشه وا{ بيشتر شبيه گيلدا رادنر به نظر ميومدم 

متخصص خارج كردن ارواح پليد زنگ بزنم ببينم كه يه شيطان پليد تو موهام هست كه شونه رو از وسط نصف 
  .ميكنه و برس رو هم ميخوره

بعدش ديد كه من دارم . ا من ساختنشعجيب غريب ، عينكي ، الغر ، قطعا بر. يه مرد بامزه اونجا بود  !همممم 
نگاش ميكنم و سريع چسبيد به يه دست كه پشتش بود ، كه اون دسته به يه بازو وصل بود و اون بازو هم مال 

فكر كردم ، باشه .و به اون زن نگاه كرد و لبهاش رو بوسيد و نگران يه نگاه به سمت من انداخت . يه زن بود 
 .منظورت رو فهميدم. ا باشه ، نيازي نيست بترسي اق

سالم بودن اونجا كه به نظر يكيشون  80يه چند تا ادم . سال يه همراه داشتن  40درواقع ، همه مرداي زير 
 سال خيلي پيره؟ 80همممم ، . داشت به من لبخند ميزد 

زانو ها و شايد داشتم وقتم رو تلف ميكردم كه دنبال مردايي بودم كه . شايد بايد دنبال ادماي پير باشم 
  . شايد چيزي باشه كه به يه معشوقه پير بشه گفت. پروستاتشون درست كار ميكنه 

مرد پير ابروهاي سفيد پر پشتش رو باال برد ولي دنبال كردن من براي اينكه همراه جوون و شيرينش باشم با 
عد يه نگاه عدم رضايت ضربه اي كه زنش با ارنجش بهش زد تموم شد و زنش يه نگاه تند تيز بهش انداخت وب

  . هم به من انداخت

 .عمه با صداي شبيه اژيرش غريد ".نگران نباش گريس ، به زودي نوبت تو هم ميرسه "

اونشب اين هشتمين بار بود  . " ادم هيچ وقت نميدونه ، عمه ماويس "و من با يه لبخند شيرين جواب دادم 
من نگران نيستم . ميكردم كه اون كلمات رو پيشونيم مهر شده كه من اين جمله رو ميشنيدم ، و ديگه داشتم فكر

  . به زودي نوبت منم ميرسه. 

 " سخته كه اونا رو با هم ببيني؟ "

واگذار  "من خيلي خوشحالم كه اونا با هم قرار ميزارن  ". و همچنان لبخند زدم  "نه ، اصال  "به دروغ گفتم 
 .موضوع پيچيدست. حال ، ولي خوب ديگه چي ميتونستم بگم كردم ، چيزي بود كه من حس ميكردم نه خوش



سپس ميدون رو خالي كرد تا  "تو يه زن شجاعي هستي ، گريس اندرسون . تو شجاعي ": عمه ماويس گفت 
 .بره يه نفر ديگه رو عذاب بده

و تيز دنبال يه وسيله خوب  "و خواهرم مارگارت ، خودش رو انداخت رو ميز من "اوكي ، حرفتو بزن  "
 هستي كه بتوني باهاش مچ دستت رو بزني؟ داري به اين فكر ميكني كه يه كم از مونوكسيد كربن استفاده كني؟

" 
 " نگراني خواهرانت اشك به چشمام اورده. اه ، ببين اين دختر مهربون چي ميگي  "

 " خوب ؟ به خواهر بزرگت بگو "مارگارت خنديد 

 

يه كم خسته شدم از بس همه گفتن  "خودم رو خوردم } ه نوع مشروبه ي{ يه جرعه بزرگ از جين و تونيك 
تنها بودن ، بدترين چيز توي . انگار كه من يه تفنگدار دريايي هستم كه افتاده رو نارنجك . كه چقدر شجاعم 

 " دنيا نيست

 اي كاش من بعضي "هنگامي كه شوهرش در حال نزديك شدن بود گفت } ^__^مخفف مارگارت { مارگز
 " وقتها تنها بودم

 6استوارت روانكاو مننينگ بود و در حقيقت .  "امروز تو مدرسه نديدمت . سالم استوارت  "مشتاقانه گفتم 
  . سال پيش اون بود كه به من خبر داد كه اونا نياز به يه معلم تاريخ دارن

ه اي با طرح الماس هاي رنگي ، بلوزهاي اكسفورد با يه جليق... استوارت يه جورايي كليشه اي زندگي ميكرد 
استوارت يه ادم مهربون و اروم بود كه توي دانشگاه با . منگولك هاي چرمي ، و همينطور ريش كه مورد نيازه

 .مارگارت اشنا شده بود و از اون به بعد خودش رو كامال وقف اون كرده بود

 .ونستن نوشيدني منه رو داد دستمو يه ليوان جين و تونيك با ليمو كه همه ميد "تو چطوري گريس؟  "

 " خوب خوبم استوارت "

اه ،  "بعدش من رو ديد و خشكش زد .  "سالم مارگارت ، سالم استوارت  "عمه رجي از محل رقص گفت 
 " به زودي تو مجلس عروسي خودت ميرقصي. و سرت رو بگير باال عزيزم. سالم گريس ، خوشگل شدي

رجي يه لبخند اندوهناك به من زد . و يه نگاه معني دار به خواهرم انداختم  "خداي من ، ممنون ، عمه رجي  "
 .و رفت تا غيبت كنه

! خداي من....چطور ممكنه كه اندرو و ناتالي . من هنوزم فكر ميكنم كه اين خيلي عجيب غريبه  " :مارگز 
  "حاال كجا هستن؟. واقعا مغزم در اين مورد كار نميكنه 

گريس، حالت چطوره ؟ داري ظاهرا خودت رو خوب نشون ميدي  "يز ما نزديك ميشد گفت مامان كه تازه به م



  " يا واقعا حالت خوبه ؟

اون حالش خوبه  " پدر، مادر پير و فسيل شده اش رو روي ويلچر هل داد و پشت مامان قرار گرفت و گفت
 " نكن در اين باره صحبت! به نظرت خوب نمياد ؟ تنهاش بزار ! نگاش كن. نانسي

والدين خوب ميتونن اين چيزا رو . من بچه هام رو ميشناسم و اين يكي داره درد ميكشه. بس كن جيم  "
 .و يه نگاه معني دار و يخ زده به پدر انداخت "بفهمن 

 " والدين خوب ؟ من يه والد عالي هستم "پدر سريعا گفت 

 " كيتي خيلي عالي به نظر نمياد؟هي ، . من واقعا خوبم. پدر درست ميگه . من خوبم مامان  "

 " دقيقا به زيباييه اولين عروسيش ": مارگارت 

 " اندرو رو ديدي؟ برات سخته عزيزم؟ "مامان پرسيد 

 " خوبم. واقعا ميگم . من خوبم "

اگه گريس نميتونه يه  " ساله من ، يخ رو درون ليوان بزرگش حركت داد و به صدا اورد 93ممه ، مادربزرگ 
 " و نگه داره ،بايد توي عشق و جنگ ادم دست به هر كاري بزنهمرد ر

 " چقدر روشن كننده ": ماگارت

من هيچ وقت براي پيدا كردن يه مرد  "ممه او رو نديده گرفت و با چشماني ابدار و تحقير اميز به من زل زد 
 " دمميدوني ، من تو زمان خودم ادم زيبايي بو. مردا عاشق من بودن. مشكلي نداشتم

چطوري اين كارو ميكني ممه ؟ اصال بهت نميخوره بيشتر ! به خودت نگاه كن. و هنوزم هستين  "و من گفتم 
 " سال داشته باشي 110از 

 " با اتيش بازي نكن. گريس ، لطفا  "پدرم محتاطانه زير لب گفت 

به صندليش تكيه داد و ممه  "حداقل نامزد من هيچ وقت من رو دور ننداخت . دوست داري بخند ، گريس "
  .ليوانش رو به سمت پدر گرفت ، و اون هم مطيعانه گرفتش

 . و يه نگاه معني دار به پدر انداخت. هيچ زني نداره . تو نيازي به يه مرد نداري  ": مامان محكم گفت 

 " حاال اين يعني چي ؟ ": پدر 

  " بده يعني همون چيزي كه بايد معني ": مامان با صدايي سنگين گفت 

گريس ، من امروز يه سر به خونت زدم . استوارت بيا يه دور ديگه نوشيدني بنوشيم پسر "پدر چشم غره رفت 
اين  "ماگارت ، در مورد پرونده بليكر كارت خوب بود  . و تو واقعا نياز داري كه پنجره هات رو عوض كني

و ، گريس ، فرار  "رو نديده بگيره ) خودش و(روش پدرم بود كه وسط بحث پارازيت بندازه تا بتونه مامان 
رو براي اخر هفته } اينجوري بازي ميكردن . مربوط به همون دوباره سازي جنگ هاي داخلي{ گاوهاي نر 



 " ما هم پيمانيم. فراموش نكن

. ايالت 3من و پدر متعلق به گروه برادر در مقابل برادر بوديم ، بزرگترين گروه نمايش جنگ هاي داخلي در 
ما اون عجيب غريبايي هستيم كه لباس رژه ميپوشن و زمين و پارك رو ميكنن ميدان جنگ ... شما ما رو ديديد

با اينكه كانكتيكات زياد . و گلوله هاي الكي رو به سمت هم پرت ميكنيم و با درد و رنج روي زمين مي افتن 
. برادر اين حقيقت دردناك رو نديده ميگيريم  نمايش جنگ هاي داخلي نداره ، ما متعصبان گروه برادر در مقابل

برنامه هاي ما از ابتداي بهار شروع شد ، وقتي كه چند تا جنگ محلي رو انجام داديم ، بعد به سمت بخش هاي 
متعجب ميشين وقتي كه . حقيقي سمت جنوب رفتيم و به يه گروه ديگه پيوستيم تا اشتياقمون رو بيشتر كنيم

  . ببينين ما چند نفريم

ممه احتماال عميقا  . " پدرتون و اون جنگ هاي احمقانه "مامان در حالي كه يقه ممه رو درست ميكرد گفت 
 .اما نه ، قفسه سينش باال و پايين ميرفت.... به خواب رفته بود يا مرده بود

هفته برگزار ميشه  تو به نمايشگاه اي كه اين. من بايد روي اثار هنريم تمركز كنم. خوب ، مطمئنا من نميرم  "
 " مياي ، مگه نه؟

اثار هنري مامان بحثي بود كه بهتر بود چيزي دربارش .مارگارت و من محتاطانه بهم نگاه كرديم و چيزي نگفتيم 
 .نگي

 !برو! برو ! كيكي ميخواد دسته گلش رو بندازه ! گريس ، برو اونجا  ": ممه ناگهان به زندگي برگشت و گفت 

" 
و برگردوند و شروع كرد به كوبيدن اون به ساق پاي من و اين كار رو درست به ظالمي و ويلچر خودش ر

 .رامسس هنگامي كه برده هاي يهودي فراري رو به زمين ميكوبيد انجام ميداد

 . و پاهام رو از سر راه برداشتم ولي با اين حال اون بازم متوقف نشد "دردم مياد ! لطفا ! ممه  "

 " ي كمك كه باشه نياز داريتو به هر چ! برو  "

نميبيني اون به اندازه كافي داره عذاب ميكشه؟ گريس ، عزيزم ، . تنهاش بزار ، النور  "مامان چشم غره رفت 
 "همه دركت ميكنن. اگه ناراحتت ميكنه نيازي نيست كه بري

جير سنجاق هاي بابي رو ، و دستم رو به درون موهاي غير قابل كنترلم كشيدم ، كه زن "من خوبم  "بلند گفتم 
بيچاره گريس ، نگاش كنين ، مثل يه . براي اينكه ، لعنتي اگه نميرفتم ، بدتر از اين ميشد "من ميرم  ". پاره كرد 

تازه ، صندلي ممه ديگه داشت رو لباسم . مردة وسط جاده اون جا نشسته ، و حتي نميتونه از صندليش بلند شه 
 . لك مينداخت

هنگامي كه داشت به پاي چوبه دار ميرفت خوشحال بودم و  "انه بولين"رقص و به اندازه  رفتم به سمت محل



  . عقب وايستادم كه شانسي براي گرفتن دسته گل نداشته باشم

 .و من نميتونستم نيشخند نزنم -چه درجه يك  -از بلند گوها پخش ميشد  "تب خراش گربه  "و اهنگ 

و كسي كه باهاش قرار . شت مثل ادمي كه گناه كرده باشه به من نگاه ميكردكه دا. همون موقع اندرو رو ديدم 
 .قلبم به صدا دراومد. ميزاشت پيشش نبود 

اما ديدنش، دونستن اينكه قراره با يه زن ديگه باشه و . اومدن او نظر من بود. البته ، من ميدونستم اون اينجاست
. يدا كنه ، باعث ميشد دستام عرق كنه و معدم تبديل به يخ بشهبراي اولين بار با اون به عنوان يه زوج حضور پ

 3مردي كه من باهاش حتي تا . باالخره اندرو كارسون ، مردي بود كه من فكر ميكردم قراره باهاش ازدواج كنم
 .مردي كه من رو ول كرد به خاطر اينكه عاشق كس ديگه اي شده بود. هفته قبل از ازدواج هم اومدم

و . ل ، در دومين ازدواج دختر عمو كيتي ، اندرو به عنوان كسي كه من باهاش قرار ميزارم اومده بودچند سال قب
ما براي يه چند مدتي با هم بوديم ، و اون موقع وقتي موقع پرتاب گل رسيد ، من با خوشحالي رفته بودم و 

دسته گل  .استوار راضي بود تظاهر كردم كه خجالت ميكشم ولي از خودم براي داشتن يه دوست پسر محكم و
فكر  "رو نگرفتم ، و وقتي محل رقص رو ترك كردم ، اندرو بازوهاش رو به دور شونه من انداخت و گفت 

 . و يادمه كه اون كلمات چه طور باعث شد از هيجان به لرزه بيوفتم "ميكنم كه توميتونستي بيشتر تالش كني 

ناتالي اي كه بلندي ساق  .ناتالي با موهاي بلند ، صاف و بلوند.  حاال ، اون با دوست دختر جديدش اينجا بود
 .ناتاليه معمار. پاش تمومي نداشت

 .ناتالي ، خواهر دوست داشتني من ، كه امروز به طور قابل دركي خودش رو نشون نميداد

زي و تمرين خواهرش ، يعني دختر عمو انه ، بدون شك همون طور كه برنامه ري. كيتي دسته گل رو پرت كرد
  .زمان شكنجه تموم شد .شده بود اون رو گرفت

گريس ، به زودي نوبت توام  "كيتي منو نگاه كرد و دامنش رو زد باال و با شتاب اومد و با صداي بلند گفت 
 " ميرسه ، تو كه حالت خوبه ؟

 " ديگه از عروسي هاي تويه بهار ديگه ، يكي ! انگار همه چيز دوباره داره اتفاق مي افته ، كيتي. البته  "

و فشاري به بازوهام اورد ، دلسوزيه خود بينانه اي ازش بيرون ميزد، و به چتري هام نگاه كرد  "دختر بيچاره  "
بچه اي كه از دو  3و برگشت پيش داماد و ) سالي كه گذشته چتري هام دوباره دراومدن  15بله ، بعد از ( 

 .ازدواج اولش داشت

 
اتاق پذيرايي كيتي پر از رقص و اهنگ بود . تصميم گرفتم كه ديگه به اندازه كافي شجاع بودم دقيقه بعد ،  33

، و هنگامي كه موزيك ادم رو سر نشاط مي اورد و پاهام داشت ميرفت به سمت محل رقص تا به جمعيت 



نجا فقط يه مرد اگه او. نشون بدم كه يه رقص رومباي واقعي چطوري بايد باشه ، تصميم گرفتم كه برم خونه
يه . مجرد ، خوش قيافه ، از لحاظ مالي تامين و از نظر احساسي ثابت قدم وجود داشت ، زير ميز قايم شده بود

  .توقف كوچيك و بعدش من توي راه خونه بودم

ر فر حتي خودمم نميدونستم كه موهام ميتونه اينقد -در رو باز كردم ، و يه نگاه سريع و ترسناك به ايينه انداختم
و شروع به فشار اوردن به دستگيره در كردم كه يه صدايي رو  - بخوره ، خداي من ، شبيه جنگل شده بود

چرم بند دار پاشنه بلند و . چه كفشاي قشنگي. زير چشمي يه نگاه به زير در انداختم . يه صداي غمگين . شنيدم
  .ابي

 .نا به نظر ميومدناون كفشها اش. و اخم كردم  "همه چيز مرتبه؟ ..امممم "

خواهر كوچكترم و من ، زمستان گذشته . معلوم شد كه چرا كفشا اشنا بودن .  "گريس؟ ": صداي نازكي گفت 
  .، با هم اونا رو خريده بوديم

 " ؟ عزيزم ، حالت خوبه؟}  ^__^مخفف ناتالي { نات  "

لبخند بزنه ، ولي چشمهاي ابيش با  سعي ميكرد كه. يه صدايي اومد و بعد خواهرم در رو هل داد و باز كرد
و مثل ايلزا هنگامي . توجه كردم كه خط چشمش رو صورتش نريخته بود . اشكهاي نقره اي رنگ خيس بودن

 .كه داشت تو فرودگاه كازابالنكا با ريك خداحافظي ميكرد ، غمگين و زيبا به نظر ميومد

 " چي شده نات "

 " من خوبم "ش دراومد و لباش به لرز "... اه ، چيزي نيست  "

 "اين مربوط به اندرو ميشه؟ "

لباش رو . صداش يه كم بلند شده بود  " فكر نكنم ما بتونيم با هم كنار بيايم...خوب....ام "ناتالي به لكنت افتاد 
 .گاز گرفت و پايين رو نگاه كرد

تالي و اندرو با هم كنار نميومدن مسلما اين كه نا. و اسايش و نگراني تو قلبم داشتن كشتي ميگرفتن  "چرا ؟ "
  . من رو نميكشت اما ناتالي از اون ادما نبود كه ملودرام راه بندازه

سال پيش بود كه من خونه رو براي رفتن به كالج ترك  12در حقيقت ، اخري باري كه ديدم اون گريه كنه 
 .كردم

 " ولي مشكلي نيست. اين فكر خيلي بديه ...امم ": زمزمه كرد 

 " اندرو چي كار كرده؟ "و داشتم اتيش ميگرفتم كه برم و اندرو رو خفه كنم  "چه اتفاقي افتاده ؟  "

 " ...اممم... فقط اينكه. هيچي  "با شتاب منو مطمئن كرد كه 

 " اين به خاطره منه ، ناتالي؟ "اه لعنت . اون به من نگاه نميكرد .  "چي؟  "اين بار زورمندانه پرسيدم 



 .دجوابمو ندا

 " ناتالي ، لطفا جوابمو بده "اه كشيدم 

تو هنوز نتونستي اون رو فراموش كني ، مگه نه؟ حتي با  "چشمهاش به من افتاد و دوباره زمين رو نگاه كرد 
من هيچ . من صورتت رو موقع پرتاب گل ديدم ، و ااه ، گريس ، من متاسفم...اين كه گفتي فراموش كردي 

 "___ وقت نبايد

 " قسم ميخورم. واقعا. ناتالي، من فراموشش كردم "حرفش  پريدم وسط

او نگاهي همراه با گناه و بدبختي و نگراني واقعي به من انداخت كه باعث شد كلمات بعدي رو بدون اينكه 
 "حقيقت اينه كه ، نات ، من كسي رو براي خودم دارم ":فكر كنم بگم 

ناتالي چشم هاشو به هم زد و دو  .ي مثل يه طلسم اثر كردواقعا قصد نداشتم اين حرف رو بزنم ول. اوپسسسس
اميد توي صورتش به وجود اومد و چشمهاش . قطره اشك ديگه روي گونه صورتي مثل گلبرگ گلش ريخت

 " واقعا ؟ ": گشاد شد 

  " االن چند هفته اي ميشه "و يه دستمال برداشتم تا اشكهاشو پاك كنم  "اره  ": دروغ گفتم 

 " چرا امشب نياورديش؟ "ين ناتالي داشت از بين ميرفت قيافه غمگ

 " اگه با يه نفر بيام همه زيادي شلوغش ميكنن. عروسي . اه ، ميدوني  "

 .و اخم كوچكي بر پيشونيش ظاهر شد "به من نگفته بودي  "

ن ايده رو دوباره خنديدم و اي " خوب ، نميخواستم تا وقتي همه چيز قطعي نشده در اين باره صحبت كنم "
 .و اين بار ، ناتالي هم لبخند زد -درست مثل قديما  -پررنگ تر كردم 

 " اسمش چيه؟ "

اون  "و ياد خيالپردازيم درباره عوض كردن الستيك ماشين افتادم  "وايات  ": براي يه ثانيه صبر كردم و گفتم 
 " يه دكتره

 
 

  پايان فصل اول
 فصل دوم

 
ناتالي من رو به سمت ميزي كه بقيه  . شب رو همه راحت تر گذروندن بزارين فقط اين رو بگم كه بقيه

خانواده نشسته بودن كشيد و اصرار داشت كه يه كم بيشتر باهم باشيم ، چون اونروز عصبي بوده و نتونسته با 
  .من صحبت كنه



كه به توضيحات مارگارت كه داشت دردنا.  "گريس دوست پسر داره  "با چشماني درخشان به نرمي اعالم كرد 
 . ممه درباره پوليپ بينيش گوش ميداد ، ناگهان حواسش جمع ما شد

 ": مامان بابا دست از دعوا كردن برداشتن و شروع كردن پشت هم از من سوال پرسيدن ، اما من يهو گفتم كه 
از گوشه . گفت مارگارت يكي از ابروهاش رو باال برد اما چيزي ن.  "هنوز زوده كه در اين باره صحبت كنيم 

. اون و ناتالي براي ضربه نخوردن به احساسات من از هم فاصله گرفته بودن  _چشمم يه نگاه به اندرو انداختم 
 .اون در محدوده ديد من نبود

و اين مرد براي گذروندن زندگيش چي كار ميكنه؟ اون كه يكي از اون معلم هاي بي خاصيت و  ": ممه پرسيد 
نميدونم تو چرا . هرات تونستن يه كاري رو پيدا كنن و مزد خوبي بگيرن ، گريس فقير نيست كه ؟ خوا

 "نميتوني

 .اين رو گفتم و يه جرعه جين و تونيكي كه مستخدم اورده بود رو خوردم "اون يه دكتره  "

 " دكتر چي ، پودينگ من ؟ ":پدر 

كه قرمزي صورتم رو به حساب كوكتيل  اميدوار بودم. جرعه ، جرعه . "جراح كودكان  "به نرمي جواب دادم 
 .بزارن نه دروغ گفتنم

 " اه ، گريس "نات اه كشيد و يه لبخند فرشته وار رو صورتش نقش بست  "اه  "

 " به اين يكي بچسب گريس. فوق العادست  ": پدر 

اون اين طور  واقعا دوست داري ! درحقيقت، تو پدرشي. اون نياز نداره كه به چيزي بچسبه ، جيم  ": مامان 
 .چقدر خوبه كه گريس بيچاره از ليست نگراني ها خارج شده . و دوباره شروع كردن به بحث كردن "باشه ؟ 

 
 

يه تاكسي براي خونه گرفتم ، و ادعا كردم كه گوشيم رو جا گذاشتم و نميتونم به دوست پسر فوق العادم كه 
و مثل اسكارلت اوهارا فكر ناتالي . اندرو خودداري كنمهمچنين تونستم از صحبت مستقيم با . دكتره زنگ بزنم 

اگه بر باد رفته رو خونده باشين ميدونين كه { فردا بهش فكر ميكنم  -و اندرو رو از ذهنم بيرون كردم 
خوب . و به جاش روي دوست پسر خيالي جديدم تمركز كردم - { ^__^ .اسكارلت هم همين كارو ميكرد

 .د هفته پيش پنچر شد ، وگرنه انقدر سريع همه چيز جور نميشدبود كه الستيك ماشينم چن

مخصوصا اگه يه رقاص خوبم بود ،حاال . چقدر خوب ميشد اگه وايات ، جراح كودكان ، واقعا وجود داشت 
اگه ميتونست ممه رو شيفته خودش كنه و از مامان درباره مجسمه هاش بپرسه . حتي اگه زيادم كارش عالي نبود

اگه مثل استوارت اونم گلف بازي ميكرد و اون دوتا بعضي . مان دربارشون صحبت كرد نزاره بره و وقتي ما
اگه . اگه فقط اتفاقي يه كم درباره جنگ هاي داخلي ميدونست . صبح ها قرار ميزاشتن كه برن بازي كنن



ده ادامه حرفش گهگاهي در حال صحبت دست از حرف زدن ميكشيد چون نگاهش به من افتاده بود و خيلي سا
اگه اينجا بود كه من رو ببره باال ، و اين لباس ازار دهنده رو از تنم دربياره و عشق بازي . رو فراموش كرده بود 

 . كنيم

پول راننده رو دادم ، اومدم بيرون و براي يه لحظه صبر كردم و به . تاكسي به درون خيابان ما پيچيد و وايستاد 
يه سري نرگس زرد زيبا از باال تا . به سبك زمان ملكه ويكتوريا ، باريك و بلند يه خونه . خونم نگاه كردم

در ماه . پايين مسير ورودي وايستاده بودن و به زودي غنچه هاي الله ها به رنگ صورتي و زرد جوونه ميزدن
بيشتر اوقات و . مي ، بوي بينظير ياس هاي بنفش كه در بخش شرقي خونه من بودن ، كل خونه رو فرا ميگرفت

تابستونم رو با نشستن توي ايوان خونم ، كتاب خوندن ، مقاله نوشتن براي روزنامه هاي مختلف و اب دادن به 
اصالح ميكنم ، وقتي اندرو و من  _وقتي خونه رو خريدم . خونه من . سرخس ها و بگونيا هام ميگذروندم 

محل نمايش من ، چون اندرو . و االن محل نمايش بود . اينجا قديمي و تقريبا ويرونه بود _اينجا رو خريديم 
 .قبل از اينكه اينجا عايق بندي بشه ، ديوار هاش ريخته بشه و دوباره رنگ بشه من رو ترك كرده بود

و ...با صداي پام بر روي مسير سنگ فرش شده ، كله انگوس تو پنجره پيدا شد و باعث شد كه لبخند بزنم ، 
. كم گيج بودم و اين حقيقت وقتي كه كورمال كورمال دنبال كليدم بودم بهم ثابت شد  ظاهرا يه. بعد لرزيدم

 " مامان اومده خونه! سالم ، انگوس مك فانگوس  ". كليد رو ببر تو سوراخ در و بچرخون . ايناهاش 

به  زيادي به خاطر وجود معجزه وار من جوو گير شده بود وهمش از پله هاي. سگ كوچكم به سمتم دويد 
سبك ويكتورين ، اتاق نشيمن ، ناهار خوري ، اشپزخونه و هال به اين طرف و اون طرف ميدويد و هر بار كه 

در اخر ، وقتي باالخره انرژي اش . .  "مامان تنگ شده بود ... براي ... دلت  ":از كنارم رد ميشد مي پرسيدم 
. كه پاره شده رو با افتخار به روي پاهام انداختتخليه شد ، قرباني اون شبش يعني يه بسته دستمال كاغذي تي

جلوي من پخش زمين شد ، نفس نفس ميزد ، چشم .  "ممنون انگوس  "فهميدم كه اين يه هديه است و گفتم 
هاي مثل دكمه سياهش پرستيدني بود و دستهاش رو مثل اين كه داره پرواز ميكنه از هم باز كرده بود كه باعث 

مثال سوپر من رو اگه بگيم . فارسيش باحال نميشه. واقعا چي بگم { الت يه سوپر داگه شد فكر كنم اون تو ح
نشستم ، كفش هام رو دراوردم و سر . }  ^__^. ابر مرد اين رو بايد ترجمه كرد ابر سگ ، نه زياد جال نيست 

دستمو با .  "ريم ميدوني چي شده ؟ ما االن يه دوست پسر دا ". كوچك و دوست داشتني انگوس رو خاروندم 
يه كم بن و جري براي خوراكي بد . فكر خوبيه  . خوشحالي ليس زد و واق واق كرد و فرار كرد تو اشپزخونه

  . از صندليم بلند شدم ، از پنجره بيرون رو نگاه كردم و خشكم زد. نيست

 . يه مرد داشت بيرون خونه همسايه بغليم ميپلكيد

لي نور چراغ هاي خيابان كامال نشون ميداد كه يه مرد داره از كنار خونه بغلي راه بديهيه كه بيرون تاريك بود ، و



به دو طرف نگاه كرد ، يه لحظه مكث كرد و به سمت پشت خونه حركت كرد ، از پله هاي پشتي باال . ميره 
دوباره . هيچي . رد زير پا دري رو نگاه ك. ظاهرا ، در قفل بود . رفت ، اروم و بعد دستگيره در رو امتحان كرد 

  . محكم تر دستگيره در رو فشار داد

هيچ كس توي . قبال هيچ وقت نديده بودم كسي به زور وارد خونه اي بشه . من نميدونستم بايد چي كار كنم
سالي كه توي پترسون زندگي كردم هيچ وقت  2توي اين  . زندگي نميكرد} اسم خونه بغلي { افرا  36خونه 

يه جورايي اون خونه شبيه خونه هاي ييالقي بود و زيادي فرسوده شده بود . ون خونه نگاه كنه نديدم كسي به ا
. اغلب تعجب ميكردم كه چرا كسي اون خونه رو نميخره و درستش نميكنه . و نياز به يه تعميير اساسي داشت 

 ........مطمئنا داخل خونه چيزي براي دزديدن وجود نداشت

د اب دهنم رو قورت دادم و فهميدم كه اگه اون دزد به سمت خونه من نگاه كنه خيلي با يه صداي كليك مانن
بدون اينكه چشم هام رو ازش بردارم برق رو  .راحت من رو ميبينه چون برق روشن بود و پرده هام باز

  . خاموش كردم

و دوباره اون حركت . كرد  با شونه هاش يه فشار به در وارد _پيش از اين اون برام يه مجرم بود  _اون مجرم 
. دوباره تكرار كرد . ول كن نبود . و من با ضربه اي كه به در زد ترسيدم . رو تكرار كرد ولي اين بار محكم تر

 . دستش رو جلوي چشم هاش حلقه كرد و تو رو نگاه كرد. رفت عقب و به سمت پنجره حركت كرد 

. دوباره ، ولي نتونست . مرد سعي كرد كه پنجره رو باز كنه  مطمئنا اون. همه اين كارها برام خيلي مشكوك بود
ولي اين يكي خيلي . كه دوست زناي مجرد بود رو ديده بودم  law and order شايد ، بله من زيادي
چي  .و مطمئنا اين چيز خوبي نبود. يه جرم در اون خونه خالي در حال وقوع بود  . واقعي به نظر مي اومد

سال زندگي انگوس ، هنوزم بايد براي محافظت خونه تست  2د ميومد خونه من ؟ تو اين ميشد اگه اون دز
اين كه بتونه ازمن دربرابر يه . اون فقط تو خراب كردن دستمال توالت و پاره كردن كفش ها استاد بود . ميشد 

ه نظر من كه كلي پرعضله و ايا اون دزد متوسط بود؟ ب .مرد متوسط االندام محافظت كنه ؟ نه زياد مطمئن نبودم
 .خيلي محكم. بود 

اون مرد ، كه االن . ترس رو از ذهنم دور كردم و گذاشتم مغزم كار كنه و بفهمه كه واقعا چه اتفاقي داره مي افته
و . داشت يه پنجره ديگرو امتحان ميكرد ، احتماال يه قاتل نبود كه دنبال يه جا براي پنهان كردن جسد بگرده 

و مشتاقانه اميدورا بودم كه اون مرد برنامه اي . ماشينش هروئيني به ارزش ميلياردها دالر نداشت  احتماال تو
نداشته باشه براي زنجير كردن يه زن با اندامي متوسط در زندانش و منتظر موندن براي اينكه اون زن به اندازه 

 . توي فيلم سكوت بره هامثل  _كافي وزن كم كنه تا بتونه از پوستش يه لباس جديد درست كنه 

حتي اگه اون . وقت زنگ زدن به پليسه . فكر كردم ، باشه رفيق ، ديگه بسه . دزد يكبار ديگه در رو امتحان كرد 



  . يه قاتلم نبود ، واضح بود كه دنبال يه خونه است كه ازش دزدي كنه

ن امشب دو ليوان جين و تونيك مسلما ، بله ، م. فعلش چي ميشد ؟ دزدي كردن ؟ خنده دار به نظر مياد 
مهم نيست كه من چقدر . ، و نوشيدن زياد براي مغز ادم خوب نيست ، اما بازم ) تا بود ؟  3يا ( خورده بودم 

اون مرد دوباره تو . گيج باشم ، اتفاقي كه داشت تو خونه بغلي مي افتاد خيلي زياد شبيه جرم به نظر ميومد
وقتش بود كه از . عجبا. م كه هنوزم دنبال يه راه براي وارد شدن ميگشت پشت خونه ناپديد شد ، و فكر كن

 .مالياتي كه ميدادم استفاده كنم و زنگ بزنم پليس

  " ، لطفا بگيد چه مشكلي براتون پيش اومده 911 "
 " سالم ، حالتون چطوره ؟ ": پرسيدم 

 " مورده اورژانسي اي پيش اومده خانم ؟ "

شانس باهام يار نبود ، . يكي از چشم هام رو بستم تا دزد رو بهتر ببينم  "مطمئن نيستم اه ، خوب ، ميدونين ، "
ماپل ،  34من تو خيابان . فكر كنم داره از خونه بغليم دزدي ميشه  " . تو يكي از گوشه هاي خونه ناپديد شد

  " گريس امرسون. پترسون ساكن هستم 

ما  "بعد از يه چند لحظه اون خانم گفت . ن با يه راديو رو شنيدم و صداي ور رفت "يه لحظه صبر كنين لطفا  "
شما دقيقا چي رو ميتونين . االن يه واحد رو ميفرستيم اونجا  . يه ماشين گشت تو محدوده شما داريم ، خانم

  " ببينين ؟

اين رو گفتم  "ين كه ؟ دنبال يه راهيه براي ورود به خونه ، ميدون...اما اون مرد . ام ، درحال حاظر كه هيچي  "
منظورم اينه كه ، اون داره  "و خودم رو عقب كشيدم؟ دنبال يه راه براي ورود؟ من كي بودم؟ توني سوپرانو؟ 

 "ميدونين ، هيچ كس تو اون خونه زندگي نميكنه. دور خونه ميگرده ، و در و پنجره ها رو امتحان ميكنه 

 " دوست دارين ما باهاتون پشت خط بمونيم ؟. رسه تا چند دقيقه ديگه پليس مي. ممنون خانم  "

گوشي رو قطع كردم و يه  ." ممنون ". دوست نداشتم مثل ادماي ترسو رفتار كنم  "مشكلي نيست. نه  "
  . من مراقب همسايه ها بودم. جورايي حس قهرمان بودن بهم دست داد 

يه كم گيج . اوپسس( جه به اتاق غذا خوري رفتم ديگه از توي اشپزخونه نميتونستم اون دزد رو ببينم ، در نتي
از پنجره بيرون رو نگاه كردم و هيچ چيز غير عادي اي به  . (ليوان جين و تونيك خوردم  3مثل اينكه ...ميزنم

اون پليسا كجا بودن؟ شايد واقعا بايد بايد پشت خط ميموندم . همچنين صداي دزدگيرم نشنيدم . چشمم نيومد
دزده ميفهميد كه اونجا چيزي براي دزدي وجود نداره و بعدش يه نگاه به اين ور مينداخت؟ چي ميشد اگه . 

. كامپيوترم هم مدرن بود . هزار دالر برام خرج برداشت  2اون راحتي تقريبا . من يه عالم چيزاي خوب داشتم 
 .و تولد پارسال ، مامان وبابا ، يه تلويزيون پالسماي عالي بهم دادن



خوب ، نه اينكه ... مطمئنا ، احمقانه بود ، ولي بيشتر احساس امنيت ميكردم اگه. ه دور و برم انداختم يه نگاه ب
. من از اون جور ادما نبودم... خدا ميدونه كه من اسلحه نداشتم  . مسلح باشم ولي خوب يه چيزي داشته باشم

مسلما ، من دوتا تفنگچه توي . ، حتي براي من  اونا يه كم زياده روي به نظر ميومدن. نه. به چاقو هام نگاه كردم
زير شيروونيم داشتم ، همچنين سر نيزه و وسايل ديگه اي كه مربوط به جنگ داخلي بود ، ولي ما از گلوله 

استفاده نميكرديم و من نميتونم تصور كنم كه بخوام به كسي نيزه بزنم ، حاال مهم نيست كه چقدرحال ميداد كه 
 .داري تو زمين جنگي نيزه ميزنيتظاهر كني داري 

چتر ، . جالباسي ، به درد نميخوره . به اتاق نشيمن رفتم ، در كمد رو باز كردم و گزينه هام رو بررسي كردم
تمام اين سال . اوناهاش ، عقب كمد ، چوب هاكي من كه مال زمان دبيرستان بود . اما صبر كن . خيلي سبكه 

داشته بودم ، كه ياد اور زمان كوتاهي كه يه ورزشكار بودم باشه ، و حاال ها ، اون رو براي يادگاري نگه 
 . عاليه. يه اسلحه نبود ، ولي ميتونستم يه جورايي حمايت گر باشه  .خوشحال بود كه نگهش داشتم

به پشت دراز . يه كوسن مخملي قرمز توي يه سبد تركه اي ، توي اشپزخونه  -انگوس رو تختش خوابيده بود 
به نظرنمياد . ده بود ، پنجوالي با خز سفيدش رو هوا بودن ، دندون كوچك پايينش به بااليي قفل شده بود كشي

گاوچرون  } انگوس ، بلند شو كابوي "زمزمه كردم . كه در صورت تهاجم به خونه اون چندان كمكي باشه 
  " ميدوني ، خوب نيست كه فقط با نمك باشي. }  ^__^

يعني دزده اين صدا رو شنيد؟ اگه اين طوره ، يعني صداي تلفن من رو هم . اب شدم اون عطسه كرد و من 
همچنين هيچ حركتي هم تو خونه . هنوز پليسي در كار نبود .شنيد؟ از پنجره نشيمن يه نگاه به بيرون انداختم

 . شايد رفته باشه . بغلي مشاهده نميشد

 .تو كه نميدوني. شايدم خودم . ورم وسايلمه خوب ، منظ. اومده دنبال من . يا اومده اين طرف 

و . فكر كردم كه شايد بهتره برم تو اتاق زير شيرووني و در رو قفل كنم . محكم چوب هاكي رو نگه داشتم 
و حرف . مطمئنا پليس از پس اون دزد برميومد . نزديك اون نيزه ها بشينم ، حتي اگه گلوله اي نداشته باشم 

ها پارك  " دارِن "ماشين گشت سفيد و سياه پيچيد تو خيابون و درست روبروي خونه ي پليس ها كه شد ، يه 
پاورچين پاورچين رفتم تو اتاق غذا خوري و يه نگاه انداختم كه ببينم اقا دزده . من در امان بودم . عاليه . كرد 

  . جلوي ديده يا نه

اونا . پدر راست ميگفت  . حرف پنجره شد. ن فقط دسته هاي ياس بنفش جلوي پنجره ديده ميشد. هيچي . نه 
احتماال امسال قبض . جريان هوا رو حس ميكردم ، و تازه هوا اونقدرم باد نداشت . واقعا بايد عوض ميشدن 

  . دستگاه گرمايشيم سر به فلك ميزاشت

داري نيستن؟  كي گفته كه اونا وقتي بهشون نياز. اه ، پليسا . و درست همون لحظه ، صداي در زدن اومد 



تا چنگولش از 4انگوس مثل برق گرفته ها پريد به سمت در و با خوشحالي ميرقصيد ، و طوري ميپريد كه هر 
هشششش ، بشين عزيزم ، اروم  "! هاپ هاپ هاپ هاپ ! هاپ . زمين كنده ميشد و باصداي تيزي پارس كرد

 "باش

 .باچوب توي دستم در رو باز كردم

 " سالم ": ست روبروي من ايستاده بود و گفت دزد در. پليس ها نبودن

قبل از اينكه متوجه بشم دارم چوب رو حركت ميدم ، شنيدم كه چوبه خورد تو صورتش و يه هو مغز يخ زدم 
استفاده از چوب بر عليه يه ادم ، ارتعاش لرزشي كه تو بازوهام بود  -همزمان شروع به درك يه سري چيزا كرد 

نشستن  . لرزش پاهام. تي كه دست هاش رو اورد باال تا جلوي چشم هاش رو بگيره قيافه متعجب دزد وق. 
 .و پارس وحشتناك انگوس. اروم دزد بر روي زانو هاش 

 "اخ "دزد به سستي گفت 

 .تمام بدنم به طرز وحشتناكي ميلرزيد.  "عقب بمون  "و من با تكون دادن چوب هاكي گفتم 

انگوس ، مثل يه بچه شير خشمگين دندان قروچه . هر چيزي متعجب بود  صداش بيشتر از "خدايا ، خانم  "
ميكرد ، چسبيد به استين دزد و سر كوچكش رو عقب و جلو ميبرد و سعي ميكرد يه اسيبي به اون دزد برسونه 

  .و دمش بازيگوشانه تكون ميخورد و بدنش از هيجان دفاع از بانوي خودش ميلرزيد

؟ اين بهش يه فرصت نميده كه منو بگيره؟ اين اشتباهي نيست كه بيشتر زنا ميكنن بايد چوب رو بزارم زمين 
 قبل از اينكه اونا رو به زندوني درون سياه چال ببرن و انقدر گشنه نگهشون دارن تا پوستشون شل شه ؟ 

 " دستهاتون رو ببرين باال! پليس  "

 . چمن من ميدويدن به اين سمتدوتا مامور داشتن از توي ! خدايا ممنون ! پليس ! درسته 

 " همين حاال! دستاتون رو ببرين باال  "

من به حرفشون عمل كردم و چوب هاكي از دستم افتاد و دوباره محكم خورد تو سر دزد و بعد روي ايوان من 
انگوس استين مرد رو ول كرد و به . "خداي من  " : دزد از درد تكون خورد و زير لب گفت. فرود اومد 

 . چسبيد به چوب و با خوشحالي پارس ميكرد جاش

و اه . پوست دوره چشمش همين االنشم كبود شده بود . دزد سرش رو گرفت باال و با يه چشم به من نگاه كرد 
 ، خدايا ، اون خون بود ؟

 " دستهاتو ببر باالي سرت رفيق ": يكي از پليس ها دستبندش رو در اورد و گفت 

دست هاش رو ) اين طور تصور كردم ( و مانند كسي كه قبال هم تو چنين شرايطي بوده  "باورم نميشه  ": دزد 
 " من چي كار كردم ؟ ". برد باال 



  " خانم ، لطفا داخل خونه بمونين "افسر ديگه گفت . پليس اول جوابي نداد و فقط دستبند رو زد

هاكي رو كشيد و بعد ولش كرد و انگوس بعد از من چوب . باالخره دستم رو اوردم پايين و رفتم تو 
با شدت چونه من . روي راحتي ول شدم ، و سگم رو بغل كردم . بازيگوشانه دور پام شروع به چرخيدن كرد 

  . رو ليس زد ، دوبارپارس كرد و بعد موهام رو گاز گرفت

 " شما خانم امرسون هستين ؟ "يكي از پليسها يه كم با چوب هاكي ور رفت و گفت 

وقتي تو دور اخر مسابقه } يه فيلمه { تكون دادم و هنوزم ميلرزيدم و قلبم درست مثل سي بيسكوييت سرم رو 
 .بود ، چهار نعل ميرفت

 " اينجا چه اتفاقي افتاده ؟ "

من ديدم كه اين مرد داشت به  ": همونطور كه موهام رو از الي دندون هاي انگوس در مي اوردم جواب دادم 
در نتيجه . در ضمن ، كسي اون جا زندگي نميكنه  " . صدام بلند و سريع بود. "ميشد  زور وارد خونه بغلي

زمان . منم با چوب هاكي زدم تو سرش . زنگ زدم به شما و بعدشم اين مرد يه راست اومد دم ايوان من 
 " دبيرستان هاكي بازي ميكردم

شدم ، چند نفس عميق كشيدم و سعي عقب نشستم ، اب دهنم رو قورت دادم و از پنجره به بيرون خيره 
موهاي سگم رو نوازش كردم كه باعث . پليس ها يه دقيقه بهم فرصت دادن . ميكردم كه نفس هام كوتاه نباشن 

فكر كنم  .بزنم .... حاال كه بهش فكر ميكنم ، احتماال الزم نبود كه اون دزد رو . شد سگم از لذت زوزه بكشه
ايا دزدها معموال با قربانيشون سالم احوالپرسي ميكنن؟ سالم ، من دوست . كرد اون سالم . كه بهم سالم كرد 

 از نظر شما كه اشكال نداره ؟ . دارم كه از خونتون دزدي كنم 

 "اون مرد اذيتتون كرد ؟ تهديدتون كرد ؟  ". سرم رو تكون دادم  "حالتون خوبه ؟  ": يكي از پليس ها پرسيد 
و كمي اخم  ". خانم ، چرا در رو باز كردين ؟ اين كاره عاقالنه اي نبود  ". ن دادم سرم رو به عالمت منفي تكو

 . كرد

اون فقط . اون منو اذيت نكرد  . و نه. ماشينتون رو ديدم . اه ، خوب ، من فكر كردم شماها پشت در هستين  "
از وقتي . دور خونه راه ميرفت  ام ، مشكوك بود ؟ يه جورايي؟ ميدونين ، اون داشت.... اون  "سالم كرد  "...

 "و من واقعا نميخواستم كه بزنمش. من اينجا زندگي ميكنم كسي تو اون خونه زندگي نكرده 

 خوب ، باهوش به نظر نميومدم ؟

خانم ، شما مشروب  ": اون پليس يه نگاه مشكوك به من انداخت و يه چيزايي رو تو دفترچه مشكيش نوشت 
 " خوردين ؟

اون خيلي ادم . دختر عموم. رفته بودم عروسي. البته كه من رانندگي نكردم. يه كم  ": جواب دادم گناهكارانه 
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وقتي از خواب بيدار شدم اولين كاري كه كردم اين بود كه از تختم بلند شم و با چشمهايي لوچ كه ناشي از 
وقتي ياد . همه چيز ساكت بود و هيچ اثري هم از زندگي ديده نميشد .خماريم بود به خونه بغلي نگاه كنم

بايد زنگ ميزدم ايستگاه . افتادم ، احساس گناه بهم دست داد  -يا اوني كه دزد نبود  -صورت متعجب دزد 
بوط به البته كه پدر كارش مر. شايدم بايد يه ندايي به پدرم كه وكيله ميدادم . پليس تا ببينم چه اتفاقي افتاده

شايد اون انتخاب بهتري . مارگارت يه وكيل دايره جنايي بود . پرداخت ماليات بود ولي بازم از هيچي بهتره 
  . باشه

اون داشت نصفه شب دور و بره اون خونه . اتفاقي شد. خوب. ارزو ميكردم كه كاش اون مرد رو نميزدم. لعنت
اي صرف يه قهوه دعوت كنم؟ تازه ، شايد اون داشت دروغ ميپلكيد ، درسته؟ چه انتظاري داشت؟ كه اون رو بر

شايد من واقعا يه . شايد ميخواست با گفتن اين كه قراره خونه بغلي زندگي كنه از جرمش فرار كنه. ميگفت
اميدوارم بودم زياد . ام ، چماق زدن تو سر مردم براي من يه چيز جديدي بود. خدمت عمومي انجام داده باشم 

 .يا عصباني نباشه. ردش نيومده باشه اون يارو د

يا وايات . ياد اندرو و ناتالي با هم  . با يه نگاه به لباسم كه ديشب درش نياورده بودم ، ياد عروسي كيتي افتادم
 . من دوباره اين كارو انجام داده بودم. يه دوست پسر تقلبيه ديگه  .لبخند زدم . ، دوست پسر خيالي جديد من 

. درست ميگين . خوب ، نه اينكه تباه شده باشه ، اما حمايت شده... ذهنتون رسيده باشه كه ناتالي شايد اين به 
به طور كلي مادر و پدرم و مارگارت اون رو ميپرستيدن ، كي ميتونست اون رو دوست نداشته باشه ، حتي ممه 

ه واضحيه كه من در در حقيقت ، ناتالي اولين خاطر. مخصوصا خودم دوسش داشتم  . هم دوسش داشت
ساليگم بود و ممه داشت تو اشپزخونه سيگار ميكشيد و به ظاهر نگاهش به ما بود وقتي 4تولد . زندگيم دارم 

بوي گرم مخلوط وانيل زياد با حضور سرد اون نامطبوع به نظر نمي . كه كيك من داشت تو فر اماده ميشد 
 .اومد

رگ بود پر از شگفتي و گنج هاي غيرمنتظره ، اما بيشتر از همه اشپزخونه دوران بچگيم ، به نظرم يه جاي بز
اتاقك بغل اشپزخونه كه مخصوص انبار كردن غذا و ظرف ها بود رو دوست داشتم ، يه جاي طويل و تاريك با 

اغلب ميرفتم اونجا و در رو پشت سرم ميبستم و چيپس هاي شكالتي . قفسه هايي كه از زمين تا سقف بودن 
اون جا انگار براي خودش يه خونه كوچك بود ، كه با . جاش برميداشتم و توي سكوت ميخوردمشونرو از تو 

مارني ، سگ پشمالوي اشپز ما ، با من ميومد و در حالي كه  .بطري هاي سودا و غذاي سگ ديگه كامل ميشد



مواقع مامان در رو  بعضي. بهش غذا ميدادم ، دم كوچولوي بريدش رو تكون ميداد و خودم هم باهاش ميخوردم
باز ميكرد و جيغ ميزد چون ترسيده بود از اينكه من رو تو اونجا وقتي كه بغل مخلوط كن و يه سگ چپيده 

 .بودم پيدا كرده بود

سالگيم ، ممه داشت سيگار ميكشيد و و من با مارني رفتم به اون اتاقك و داشتيم با 4به هر حال ، توي تولد 
ناگهان . پدر و مادرم اومدن تو . رديم كه من صداي باز شدن در پشتي رو شنيدم هم يه جعبه چپيريوس ميخو

  .مامان چند روزي بود كه خونه نبود و بعدش شنيدم كه اسمم رو صدا كرد ... اونجا اشفته شد

 "ما يه نفر رو اينجا داريم كه ميخواد تورو ببينه! تولدت مبارك عزيزم ! گريس ، كجايي تو  "

 " است اون دختري كه امروزتولدشه ؟ كادوش رو نميخواد ؟كج ": بابا 

ناگهان متوجه شدم كه چقدر دلم براي مامانم تنگ شده و از اتاقك پريدم بيرون و از كنار پاهاي الغر ممه كه 
. رگهاش زده بود بيرون گذشتم و رفتم سمت مامانم كه روي ميز اشپزخونه نشسته بود و هنوز كتش تنش بود 

 .لش بود كه توي يه مالفه صورتي پيچيده بودنشيه بچه بغ

 " كادوي تولدم ": با خوشحالي فرياد زدم 

در . عاقبت ، بزرگترا به من توضيح دادن كه اون بچه فقط مال من نيست و مال مارگارت و بقيه هم هست
اشتم بغل تخت بعدا ، بر طبق فرهنگ خانواده ، من اون سگ رو گذ. ( حقيقت ، كادوي من ، يه سگ تپل بود 

اما هيچ وقت اين حس كه ناتالي مال منه در من از . ). بچه ، كه با اين بخشندگيم باعث خوشحالي خانوادم شدم
سالش بود و فوق  7احساسي كه مارگارت، كه اون زمان . بين نرفت ، مطمئنا بيشتر از مارگارت مال من بود

وقتي كه مامان . كنار بكشه ، در من به وجود اورده بود  العاده خبره ، براي اين كه از مسئوليت خواهري خودش
گريس ، بچت بهت احتياج داره  "براي دادن غذا به ناتالي يا عوض كردن پوشكش به كمك نياز داشت ميگفت 

سال كه مارگارت بهم  4من عاشق اين بودم كه خواهر مخصوص باشم ، اينكه بعد از . براي من مهم نبود .  "
تولد من بيشتر درباره من و ناتالي شد ، اغاز ما ، من تو . نديده گرفت ، من خواهر بزرگه باشمزور گفت و منو

 .اون روز ناتالي مال من شد. نه ، حاال تولد من مهمتر شده بود. اون روز به دنيا اومدم

ي بلند و موها. يه بچه فوق العاده كه هر چي بزرگتر ميشد خوشگل ترميشد . ناتالي من رو نا اميد نكرد 
ابريشمي ، چشم هاي شگفت انگيز به رنگ ابي اسمان ، گونه هايي به نرمي گلبرگ الله ، مژه هايي بسيار بلند 

اولين كلمه اي كه گفت ، جيسي بود كه همه ما ميدونستيم تالشش براي گفتن اسم  .كه به ابروهايش ميرسيد 
 . من بود

ماگارت ، با همه تحقير و خشونتش ، خواهر خوبي بود ، ولي . هر چي بزرگتر ميشد ، بيشتر دنباله رو من بود 
بيشتر مثل اونايي بود كه تورو بكشه كنار و بهت بگه كه چطور مشكالتت رو حل كني و يا اينكه چرا نبايد 



براي بازي كردن ، براي در اغوش گرفتن ، براي همراهي كردن ، ناتالي ميومد پيش من . دست به وسايلش بزني
سالش شد ، اون ساعت ها وقت ميزاشت كه به موهاي فر درهم  4وقتي . خودم بيشتر راضي بودم، و من 

پيچيده من سنجاق بزنه ، و بلند بلند ارزو ميكرد كه كاش موهاي بلوند نرم ِ مانند ابشارش بيشتر به قول خودش 
ميبرد و ميتونين حدس  " بگو نشون بده و"تو مهد كودك ، اون من رو براي .  "يه ابر قهوه اي زيبا باشه  "

وقتي براي هجي نياز به كمك داشت ، من جاي  . بزنين كه براي روز افراد مخصوص چه كسي همراهش بود
در طول نمايش باله اش ، چشمهاش توي . مامان و بابا رو ميگرفتم و براي خنده جمالت مسخره ميساختم

من بر اساس كتاب قهرمان ديراسالير اون رو . ميدادم  تماشاچي ها روي من بود و منم با يه لبخند جوابش رو
  . ناتالي بامپو صدا ميكردم و اسمش رو توي كتاب بهش نشون ميدادم تا بهش نشون بدم كه چقدر معروفه

بعد . ناتالي بينظير ، پرستش من ، خشونت مارگارت و يه كم چيزاي ديگه گذشت  _اين جوري بچه گي ما با 
ناتالي يه . ه شد و من سال سومي بودم توي ويليام و مري ، از طرف خونه بهم زنگ زدنسال 17وقتي ناتالي 

اون از اون ادمايي نبود كه شكايت كنه بنابراين وقتي كه گفت شكمش . چند روزي بود كه حال خوبي نداشت 
. نديس نات تركيد و قبل از اينكه اونا به مطب دكتر برسن ، اپا. بدجور درد ميكنه ، مامان به دكتر زنگ زد 

نتيجه جراحي اپانديس اصال خوب نبود چون مايع الوده شده تو كل شكمش پخش شده بود و اون دچار 
  .تب كرد و تبشم پاييم نمي اومد. التهاب صفاق شد 

محكم دستور . ساعت طول ميكشيد تا برسي خونه  9من تو خابگاه بودم كه مامان زنگ زد ، جايي كه با ماشين 
نات رو برده بودن به اي سي يو ، و همه چيز خيلي بد به نظر مي .  "ر جه سريع تر بيا خونه گريس ه "داد 
 .اومد

يكي از پرفسورها من رو به فرودگاه بين المللي . خاطره من از اون سفر بين ترسي واضح و پوچي كامل بود
پر از گرد و خاكش رو انگار كه همين يادم نيست كدوم يكي از پرفسورها بود ، ولي داشبورد . ريچموند رسوند 

يادمه كه روبروي گيت خودم نشسته بودم ، و . االن روي صندلي جلوي ماشين گرمش نشسته باشم ، يادمه
قيافهء دوستم . دست هام وقتي هوا پيما به اهستگي دردناكي توي ترمينال جابه جا ميشد ، درهم گره خوردن

مامانم ، پشت در . كه چشم هاش از ترس و دلسوزي گشاد شده بود . جوليان كه توي فرودگاه بود رو يادمه 
مارگارت در گوشه اي نزديك پرده اي كه ناتالي . بابام ، خسته و اروم بود . اتاقك ناتالي ، باال و پايين ميرفت 

  . رو از بقيه بيمارها جدا ميكرد ، قوز كرده بود

و انقدر كوچك و تنها به . ، كه پوشيده از لوله و روانداز بود  و ناتالي رو يادمه ، كه روي تخت دراز كشده بود
دست هاش رو گرفتم و بوسيدمشون ، و اشك هام روي مالفه هاي  .نظر مي اومد كه قلبم از وسط دونيم شد 

  " ناتالي بيمپو. من اينجام  ": زمزمه كردم . بيمارستان ميچكيد 
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. بدون عينك . قد بلند ، مبهم و خوش قيافه. باشه ، بيخيال اون شو . واقعا ؟ لعنت  "دهنم رو با كاپوچينو بستم 
 . انگوس يه پارس كرد و سليقم رو درباره مردا تصديق كرد.  "امم ، با چشم هاي قهوه اي 

ميشه دكتر اورژآنس ولي احتماال يه فيلم يا  } E.R. DR خوش قيافه بودن اون پسر كرواسيه تو ": جوليان 
 " اومد تو ذهنم} سرياله 

 . و خنديديم "اره ، اون واياته . عاليه . ميدونم كي رو ميگي . اره . اه  "

 " هي ، كيكي امروز مياد ؟ ": جوليان 

جوليان چند كلمه اخر رو با من  . " ده و واقعا فكر ميكنه كه اون ديگه خودشهاون ديشب يه نفر رو دي. نه  "
اون براي پيدا كردن مرد زندگيش خبره بود . اين عادت كيكي بود كه بدجور عاشق بشه . به طور هماهنگ گفت

رد و با حرف اخراي قرار اولشون اون وسواس پيدا ميك. ، كه بيشتر اوقاتم پيدا ميكرد ولي نتيجش افتضاح بود 
كه اغلبم ميشه ، چون من معلم ( اگه تاريخ تكرار بشه . زدن از هميشگي بودن ، اون مرد رو فراري ميداد 

  . ، اون هفته ي بعد ، همين موقع ، نا اميد ميشد و دست بر ميداشت ( تاريخم و يه جورايي واردم

 . و لباساي زمان قديم بودممن و جوليان عاشق عتيقه جات . عيب نداره . پس كيكي نمي اومد 

جوليان همجنس باز بود و معلم رقص ، پس براي . به هر حال ، من يه معلم تاريخ بودم ، پس ميشد درك كرد
  . اونم قابل قبول بود

قدم زدن توي خيابان هاي خلوت و كج و راست پترسون ، خريد كردن تو مقازه هاي بد بو ، بوي گل هاي كه 
بعد از يه زمستون طوالني و خيس ، خوب بود كه بتوني بري . من رو خوشحال ميكرد  در اطراف بودن ، همه

  .بيرون
پترسون ،كانكتيكات ، يه شهره كوچيكه توي فامينگتون ريور، كه در دسترس محلي ها يا توريست هاي باهوشيه 

توي كل زمين سبز خدا  يه زماني براي داشتن بيشترين تيغه هاي شخم زني. كه توي خوندن نقشه استعداد دارن 
خيابان  . معروف بود ، و شهر در دهه گذشته از يه خرابه ي اهمال شده تبديل به يه جاي مسحور كننده شد

در حقيقت ، ميتونستم با راه رفتن در  . اصلي مستقيم به سمت رودخانه راه داره كه جايي داره براي قدم زدن
مايل پايين تر از رودخونه در  5مامان و بابا . ن كار رو ميكردم طول فارمينگتون به خونه برسم و اغلب هم همي

  .آوون زندگي ميكنن و من بعضي مواقع تا اونجام پياده ميرفتم

من عاشق جوليانم ، عاشق انگوسم كه خيلي بامزه داشت در انتهاي قالدهء . بله ، من امروز صبح خوشحال بودم
ودن كه خانوادم فكر كنن با يه نفر در ارتباطم و كامال اندرو رو و من عاشق اين ب. قرمز و بنفشش راه ميرفت

 . فراموش كردم

. براي اينكه با يه دكتر قرار ميزارم . شايد بايد يكي دو دست لباس بخرم  ": خارج از يه بوتيك شيك گفتم 



 " . لباسي كه تا حاال هيچ كس اون رو نپوشيده

 " .و براي اون فعاليت هاي بيمارستاني به يه چيز خوشگل نياز داريت. قطعا  ": جوليان بالفاصله موافقت كرد 

 .وارد مغازه شديم ، انگوس در اغوشم بود ، و بعد از يك ساعت اينطورا با يه عالم ساك خارج شديم .

. در حقيقت ، شايد كامال ظاهرم رو عوض كنم . من عاشق قرار گذاشتن با وايات دان هستم  ": با خنده گفتم 
چي فكر . خدايا ، سالهاس كه اين كار هاروانجام ندادم  ... م رو كوتاه كنم ، مانيكور و پديكور كنمموها

 " ميكني؟ توهم ميخواي بياي ؟

يه نفس عميق كشيد ، براي يه رهگذر سرش رو تكان داد ، و بعد ادامه . اين رو گفت و مكث كرد  "گريس  "
 ".... گريس ، شايد ما بايد "داد 

، انگوس روكه داشت ساك حاوي كفش هام رو ليس ميزد نوازش  "به جاش ناهار بخوريم ؟  ":كردم پيشنهاد 
  . كردم

دو نفر منظورمه . نه ، بيشتر داشتم به اين فكر ميكردم كه ما بايد واقعا با يه نفر قرار بزاريم  ": جوليان لبخند زد 
 " .وباره وارد گود شيمشايد ديگه نبايد اينقدر به هم تكيه كنيم و د. ميدوني. 

و توهم يه دوست پسر خيالي  . من فكر ميكنم كه ممكنه اماده باشم. ديدي  ": جوليان اه كشيد . جواب ندادم 
نه اينكه اون . شايد وقتشه كه يه چيز حقيقي رو امتحان كنيم ...خوب ، اين خيلي بامزه است ، ولي . داري

 . خيلي وقت بود كه من رو ميشناخت جوليان "دوست پسر تقلبيت جالب نباشه ها 

اين . فكر قرار گذاشتن با يه نفر باعث شد كه عرق از پشتم بريزه . و اروم سرم رو تكون دادم  "درسته  "گفتم 
فقط از فكر اين كه يه نفر براي داشتن اين چيزا چه ... طور نبود كه من دلم عشق ، ازدواج و اين چيزا رو نخواد 

 . ه متنفر بودمكارا كه نبايد بكن

شايد واقعا يه وايات داني اون بيرون . و فقط فكرش رو بكن. تو اگه اين كارو بكني ، منم ميكنم  ": جوليان 
و بعد صداش قطع شد و چشم  "... تو ميتوني عاشقش بشي و بعدش ديگه اندرو نميتونه . وجود داشته باشه 

  " ب ، كي ميدونه ؟خو "هاي سياهش حالت معذرت خواهي به خودشون گرفتن 

و قيافه ي تيم گان ، اتيكوس فينچ ، رت باتلر و  "خوب . اره . حتما  ": براي مدت كوتاهي چشم هام رو بستم 
 " خيلي خب ، يه امتحاني ميكنم " . { همه بازيگرن{ جرج كلوني اومد تو ذهنم 

 " و هم همين كارو كنو ت. پس من ميرم خونه تا تو وب سايت قرار عشقي ثبت نام كنم . باشه "

، اونم يه احترام نظامي كرد ، گونه هام رو  "هر چي شما بگين . بله ، جنرال جكسون  ": با احترام نظامي گفتم 
 .بوسيد و به سمت خونه خودش رفت

با نگاه كردن به دوست قديمي كه داشت ازم دور ميشد ، به طور ناخوشايندي تصور كردم كه چي ميشد اگه 



تصور كردم كه اون هفته اي يكي دوبار براي كمك كردن تو . به عنوان يه زوج خوشبخت داشتم جوليان رو 
به جاي من ، يه مرد . رقص با ادماي پير توي گولدن ميلو نياد پيشم ، روزاي شنبه با خوشحالي نريم خريد 

  . خوشگل با اون ميبود

انگوس در جواب لبه شلوار جينم رو  . " باشيم ها نه اينكه ما خودخواهي چيزي ": زمزمه كردم . نه خيلي بده 
انگوس  . به سمت خونه رفتيم ، و از راهي كه از كنار رودخونه رد ميشد به سمت پايين حركت كرديم . جويد

سگم ميخواست فارمينگتون رو بررسي كنه ولي اون جا خيلي . قالدش رو ميكشيد و بين ساك ها وول ميخورد 
غنچه هاي سرخ افراي باتالق در اومده بودن ، اما فقط . كه اون رو از خودش دور ميكرد چاق و پر و بلند بود 

هوا مرطوب بود و پرنده ها در اميد پيدا كردن زوج خودشون اواز . چند تا از اون بوته ها حقيقتا سبز شده بودن 
 . ميخوندن

هنوزم يادم نمياد كه وقتي اولين بار اندرو اخرين مردي بود كه من عاشقش بودم و با اين كه سعي كردم ولي 
 اون طور كه معلومه همه خاطره هايي كه از. عاشقش شدم چه حسي داشتم 

. اينكه دوباره متعلق به يه نفر باشي ، اينكه با يه ادم درست باشي ... اون داشتم همه فاسد شده بود ، اما بازم ، 
 . كسي كه براي تو ساخته شده

البته كه تو عروسي كيتي يه نفر رو از . ن وقتش بود كه دوباره از اول شروع كنماال. جوليان راست ميگفت 
نياز داشتم كه با يكي مالقات . دلم ميخواست يه نفر رو مالقات كنم .اما يه رابطه فرق ميكنه . خودم رو كردم 

جود داشت كه من رو به مطمئنا يه جايي اون بيرون ، يه مردي و. مردي كه بتونم واقعا دوسش داشته باشم . كنم
عنوان زيبا ترين موجود روي زمين ببينه ، كسي كه قلبش به تپش در مياد ، نفس توي سينش حبس ميشه و از 

 .يه مردي كه باعث شه من كال اندرو رو فراموش كنم. اين جور احساسات مسخره

  .. االن وقتش بود
.  "پيغام داريد  5شما  " : ي دستگاه اعالم كردو صدا. وقتي رسيدم خونه چراغ پيغام گير تلفنم چشمك ميزد

نات داشت ميمرد كه همديگه رو  _دوتا از طرف مارگارت و نات بود . اين براي من غير عادي بود . واووو
ماله مامان بود كه داشت  3شماره . ببينيم و درباره وايات بهش بگم ، لحن مارگارتم يه كم بيشتر طعنه اميز بود 

 4شماره . به من ياداوري ميكرد و پيشنهاد كرده بود كه دكتردوست داشتنيم رو هم همراه ببرمنمايشگاهش رو 
از طرف پدر بود كه برنامه جنگ هفته بعد رو بهم گفته بود و پيشنهاد كرده بود كه وايات رو هم به عنوان گروه 

 .برادر در مقابل برادر ببرم چون تعدادمون كمتر از يانكي ها بود

 .ه خانوادم بدجور افسانه من درباره وايات رو باور كرده بودنمثل اينك

اه ، . اخرين پيغام از طرف افسر باچ مارتينلي از اداره اگاهي پترسون بود كه ازم خواسته بود بهش زنگ بزنم



درجا شماره رو گرفتم و . قطرات عرق رو پيشونيم ظاهر شد  . چماق زدن. تقريبا فراموش كرده بودم . لعنت 
  .گفتم كه ميخوام با اون گروهبان خوب صحبت كنم

 " من اطالعاتي درباره اون مردي كه شما ديشب بهش حمله كردين دارم. بله ، خانم امرسون  "

تن  "درسته  "گفتم . ديشب اون يارو يه دزد بود ، و حاال يه قرباني. من به يه نفر حمله كردم . حمله كردن 
يه دفاع از خود نا به جا ... بيشتر شبيه  _من دقيقا بهش حمله نكردم  "غ ميزنم صدام مثل اين بود كه دارم جي

 براي اين كه اون سالم كرده بود و ما نميتونيم اين رو قبول كنيم ، ميتونيم ؟ "بود 

و ظاهرا ، اون از يه راه دور خونه رو خريده  "اون افسر ادامه داد و منو نديده گرفت  "اون قانوني عمل كرده  "
براي همين دور و بر خونه __داشته دنبال كليد ميگشته . قرار بوده كه كليد رو براش بزارن ولي نزاشتن 

. ما شب اون رو نگه داشتيم چون نميتونستيم تا امروز صبح ماجرا رو بررسي كنيم  "افسر مكث كرد  "ميگشت 
 ." حدود يه ساعت پيش ازادش كرديم

 " خوبه ؟ حالش...امم ": چشم هام رو بستم 

 " خوب ، با اينكه چشمش كبود شده ولي چيزي نشكسته "

امم، افسر باچ  "يه فكر ديگه به ذهنم رسيد ! چه راهي بود براي دوست شدن با يه نفر  ". اه ، ممنون خدايا  "
 " ؟

 " بله ؟ "

ي بود ، مگه نه اگه كارش قانوني بود ، براي چي دستگيرش كردين ؟ و شب نگهش داشتين ؟ يه كم زياده رو "
 " ؟

 . افسر باچ جواب نداد

عمل  "و بيهوده گفتم  "درسته ؟ . فكركنم شما ميتونين بدون دليل هر كاري دلتون ميخواد بكنين . خوب  "
 "... خوب ، منظورم اينه كه. ميهن دوستانه ، مرگ حقوق مدني 

ه شما با اون مرد دچار دگيري مشخص شد ك. ميشه رو جدي ميگيريم  911خانم ، ما تلفن هايي كه به  "
 ". عدم رضايت از صداش ميباريد  "احساس كرديم كه اين موضوع احتياج به بررسي داره . فيزيكي شدين 

 " خانم

 " ممنون از تماستون. معذرت ميخوام . حتما اين طوره جناب . درسته  "

خوبه ، چون با اينكه واضح بود كه  . ودهيچ نشاني از زندگي نب. از پنجره اتاق نشيمن خونه بغلي رو ديد زدم 
اون شب رو . من زده بودمش. بايد معذرت خواهي كنم ، فكر اينكه بايد همسايم رو ببينم من رو عصبي ميكرد 

  . مسلما اين بهترين قدم براي اشنايي نبود. به خاطر من تو زندان گذرونده بود 



نه هر براوني اي ، بلكه . مرد بيچاره براوني درست ميكنم  من براي اون. پس ، باشه ، من بايد عذر خواهي كنم 
 .يه راه مطمئن براي نرم كردن هر نوع روح جريحه دار شده. براوني مخصوص خودم كه پر از شكالته 

اونا ميتونستن فكر كنن كه من با وايات هستم ، . تصميم گرفتم كه به هيچ كدوم از اعضاء خانوادم زنگ نزنم
به جز اينكه به جاي اينكه از هم جدا شيم و بريم . عي كه با جوليان بودم اين فكر رو ميكردنهمونجور كه موق

و . ما يه فيلم ديديم ، اومديم خونه و در حقيقت االن داشتيم عشق بازي ميكرديم . بله. خونه ، رفتيم سينما 
قبول ميكنم كه اين يه راه خوب براي . بعدش احتماال برنامه داشتيم كه بريم بيرون و يه شام زود هنگام بخوريم 

تا اشپزخونه دنبالم اومد ، روي زمين ولو شد و به  . " بيا انگوس ، پسر من ". گذروندن بعداظهر شنبه بود
شكالت گيراردلي ، . پشتش چرخيد تا از پايين من رو وقتي كه داشتم اون براوني رو درست ميكردم نگاه كنه 

ابشون كردم ، تكون دادم . تا تخم مرغ  6كه فرستادمش زندان ، يه واحد كره ،  بهترين چيز براي مردي كه بود
تا از  3دقيقه رو با چك كردن ايميلم و جواب دادن به  30. و مخلوطشون كردم و تايمر رو تنظيم كردم

كنه كه والديني كه از نمره كم بچه هاشون شاكي بودم وميخواستن بدونن كه اعجوبه كوچولوشون چي كار بايد ب
و با يه جواب .  "بيشتر تالش كنن ؟  "به كامپيوتر پيشنهاد كرد كه . بگيره ، گذروندم  20توي كالس من 

  .و دكمه سند رو زدم "بيشتر فكر كنن ؟  "محترمانه تر تايپ كردم 

گرفتم كه ، بله ،  يه نگاه به خونه بغلي انداختم ، تصميم. وقتي براوني ها اماده شدن ، اونا رو از تو فر دراوردم 
انگوس روي قفسه سينم خوابيد ، . بايد ورقه هاي بچه ها رو تصحيح ميكردم . ميتونم يه كم ديگه صبر كنم 

گذاشتمش روي زمين و اون قسمتي كه .  "برو پايين پسر  ". نصف برگه ها رو خيس كرده و تو دهنش جوييد 
كه اگه سگم ، تكليف خونه ي بچه ها رو بخوره سياست من اين بود . لعنت . جويده بود رو پس گرفتم 

  . مجبورم اين طور برداشت كنم كه اونا درست جواب دادن

قلبم به نظر يه كم تند تر ميزد و  . هيچ چراغي روشن نبود. بلند شدم و از پنجره ، خونه بغلي رو نگاه كردم 
شته فقط يه بد شانسي و سوء تفاهم به خودم ياد اوري كردم كه شب گذ. كف دستام يه كم عرق كرده بودن 

براوني رو توي يه ظرف قشنگ گذاشتم و از قفسه ي اشپزخونه يه . مطمئنا ميتونستيم از خيرش بگذريم . بود 
انگوس رو تو انبار محبوس كردم تا مبادا بياد بيرون و اون مرد رو گاز بگيره و تمام . . بطري مشروب برداشتم 

كدوم مردي ميتونست . صبحانه و شامپاين . براوني و مشروب . ش رو خراب كنه برنامه ي من براي صلح باها
 مقاومت كنه ؟

پياده روي فرو ريخته ، خونه ها ي از پا .... ماپل يه جورايي ترس اور بود ، واقعا  36باال رفتن از خيابان 
شه ، سكوت مطلقي كه مثل دراومده ، چمن هاي بلندي كه كسي نميتونست بفهمه توش مار يا چيز ديگه اي نبا

. چيزي براي ترس وجود نداره . اروم باش گريس . يه طالع نحس باالي خونه شناوره ، حيوان هاي گرسنه 



 .فقط يه همسايه خوب باش و براي ضربه اي كه به سرش زدي معذرت خواهي كن

حال اونا وزن من روهنگامي كه ولي با اين . ايوان جلوي خونه از فرسودگي خم شده بود ، پله ها نرم و پوسيده 
چون دستم پر بود ، با ارنجم يه كوچولو در زدم و منتظر  .با دقت و سريع ازشون عبور ميكردم تحمل كردن

وقتي كه اون كسي كه دزد نبود با دستيند ... تقالي كوچيك ... ياد اون . قلبم به قفسه سينم كوبيده ميشد . موندم 
ظاهر  ... و اون لحظه ايكه زدمش. ياد اون موهاي پسرونش و سينه هاي پهنش... روي ايوانم نشته بود افتادم 

  . سالم .اون سالم كرد . قشنگي داشت 

. اون چيزي كه بيشتر از همه ميخواستم اتفاق بيوفته رو تصور كردم . هيچ جوابي به در زدن ضعيفم داده نشد 
 __بياين بگيم يه گيتاره امريكاي جنوبي ، چطوره ؟  __اين كه اون در رو باز ميكنه و صداي يه موزيك ماليم 

كبوديِ روي صورتش فقط يه كوچولو معلوم بود و به زور ديده ميشد و قيافش با شناختن من  . از تو ميومد
. من معذرت خواهي ميكنم و اون به اين موضوع ميخنده .  "اه ، هي همسايه  ": روشن ميشه وبا يه لبخند ميگه 

و يه بار ديگه براي . منم موافقت ميكنم ." ميخواي بياي تو ؟ ". خاري و سير به مشام ميرسه بوي مرغ سو
اين اتفاق ممكنه براي هر كسي  "اشتباهم معذرت خواهي ميكنم كه اونم به سادگي بي خيالش ميشه و ميگه 

يگه كه عاشق سگهاست ، اون م. و سريع با هم احساس راحت بودن ميكنيم . ما با هم حرف ميزنيم .  "بيوفته 
و يه ليوان مشروب براي . }  ^__^منظورش انگوسه { . حتي اون ترير هاي بيش فعال با مشكالت رفتاري

 . دختر همسايه ي دوست داشتني ميريزه

متاسفانه ، به نظر . ديدين ؟ تو ذهنم ، من و اين مرد كامال تو مسيري بوديم كه دوستانه خيلي خوبي بشيم 
 . الن خونه نيست ، در نتيجه از اين حقيقت خوشحال كننده بي خبر ميمونهميومد اون ا

حاال . دوباره در زدم ، اگر چه اروم ، براي اينكه يه كم از اين كه مجبور نبودم ببينمش حس اسودگي ميكردم 
 تم پايينپيشكشم رو گذاشتم جلوي در ، و از پله هاي فرسوده رف .اون تخيالت خوشحال كننده رو بزاريم كنار

.  
چراغ هاي خيابان ، به حياط درخششي . حاال كه ميدونستم خونه نيست ، دقيق تر دور و بر رو نگاه كردم 

قبال هيچ وقت تا حاال اين جا نيومده بودم ، اما واضح بود كه درباره خونه متعجب . ترسناك و زيبا داده بود 
ف ريخته بود ، و يه پالستيك روي پنجره ها رو كاشي ها سق... يه مدتي بود كه ازش غفلت كردن. بودم 

  . شبكه كاري ايوان مثل يه دهان پر از دندون هاي افتاده ، شكافدار بود. پوشونده بود 

و بوي رطوبت بارون سرد هوا رو پر كرده بود و با بوي مانند مس رودخونه قاطي . شب زيبا و ماليمي بود 
فكر كردم كه اين خونه واقعا ميتونه مسحور كننده  .صل بهار ميومد از دور صداي جير جيرك هاي ف. شده بود 

شايد اونجا ميتونست خيلي . شايد همسايه ي من براي همين كار اومده بود . باشه اگه كه يه نفر درستش كنه 



 . خاص و گران بها بشه

هرچند ، يه چنگگ . رد نبود هيچ اثري از اون م. راه سيماني فرو ريخته از خيابان ، تا دور خونه ادامه داشت 
سكندري بخوره ، بيوفته . فكر كردم يه نفر ميتونست روي اون سكندري بخوره .درست گوشه مسير قرار داست 

، و سرش محكم بخوره به فواره اي كه براي اب خوردن پرنده ها بود و درست چند قدم باالتر ، و روي چمن 
 ن مرد به اندازه كافي زجرنكشيده بود ؟ او... ها بيوفته و از شدت خون ريزي بميره 

  . ديدين ؟ از همين االن دارم يه همسايه ي فوق العاده ميشم. رفتم و اون چنگك رو برداشتم 

  "اينا رو شما اوردين ؟ "

حتي متاسفانه تر ، دسته ي .متاسفانه هنوز چنگك دستم بود . انقدر اين صدا من رو ترسوند كه از جام پريدم 
با تعجب رفت عقب و بطري مشروبي كه تازه گذاشته بودم جلوي . ست خورد گوشه ي صورتش چوبيش در

 . بوي مشروب راه افتاد و بوي بهار رو از بين برد. درش ، از دستش افتاد و محكم خورد زمين و شكست 

 " اوپيسسس "با صداي خفه اي گفتم 

 " مشكل شما چيه ؟ "ماليد  همسايم زير لب فحش داد و گونه اش رو "خداي من ، خانم  "

چشمش هنوزم ورم كرده بود و حتي توي . همون طور كه به صورتش نگاه ميكردم ، خودم رو كشيدم عقب 
 .بدجور به چشم ميومد. اون نور كم هم ميتونستم كبوديش رو ببينم 

 " سالم "

 " سالم "

 " شما حالتون خوبه ؟... شما . ..امم "صدام ريز شده بود  "به همسايگي خوش اومدين .. اه ، خوب  "

 " راستشو بخواين ، نه "

 . و يه قدم به سمتش رفتم "به يه كم يخ نياز دارين ؟  "

 .به حالت تدافعي يه قدم رفت عقب.  "نه  "

و .  "خوب ، اومدم كه معذرت خواهي كنم ... فقط اومدم كه . من واقعا واقعا معذرت ميخوام . ببينيد  ": گفتم 
كه دوباره تو اون لحظه اي كه داشتم ازش عذر خواهي ميكردم بيشتر خودم رو مورد استهزاء قرار ندم ، براي اين

 . يه لبخند عصبي زدم كه خيلي شبيه صداي انگوس بود وقتي كه داشت روي چمن باال مياورد

... ايي مرد هيچ چيزي نگفت و فقط خيره نگاهم كرد و من فكر كردم كه اون صورت اسيب ديده، يه جور
. اون جين و يه تيشرت با رنگ روشن پوشيده بود ، و بله ، او بازوهاي خيلي قشنگي داشت . اتشين و جذابه 

بزرگ ، قدرتمند ، عضالت ضخيم ، نه اينكه بخوام زياده روي كرده باشم ، يه جورايي چاك دار ، انگار كه 
بازوهاي مردي كه . بازوهاي اهن ساز ها .ابي بودن اينا بازوهايي به رنگ . نه . زيادي بوكس تمرين كرده باشه 



. قيافه اي از راسل كرو توي محرمانه ي لوس انجلس رو به ذهن ادم مياورد . ميتونه يه ماشين رو درست كنه
و اينكه ارواره هاش . اون صحنه ي اخر فيلم كه راسل كرو روي صندلي عقب نشسته بود رو به ياد بيارين 

  . و نميتونست حرف بزنه ؟ به نظر من كه اون صحنه خيلي شهواني بودمحكم بسته شده بود 

 "و سعي كردم دوباره از اول شروع كنم  "من گريس هستم . سالم  ": دوباره اب دهنم رو قورت دادم 
. و البته ، دوباره متاسفم براي همه ي اين اتفاقا . خيلي متاسفم. عذر خواهي كنم ... ميخواستم بابات ديشب

ممكنه روي شيشه ها راه رفته . فكر كنم خونريزي دارين  "به پاهاش خيره شدم كه پابرهنه بود  "ي متاسفم خيل
 " باشين

حاال ميخوين پارانويايي منو صدا كنين ولي به نظرم . اون به پايين نگاه كرد وبعد با خونسردي به من خيره شد 
 . با تنفر داشت نگاه ميكرد

به طور غير قابل انكاري . ، خون ريزي ، بوي مشروب گرفتن و مقاومت و تنفر كبودي. فقط همين ها بود 
  . گونه هام گر گرفتن وخوشحال شدم از اينكه اون جا كم نور و تاريك بود. جذب اون مرد شده بودم 

... ن به نظر ميومد كه شما به زور داشتين وارد خونه ميشدي. واقعا متاسفم . گوش كنين . خوب  ": اروم گفتم 
 " فقط همين

  "شايد بهتره دفعه بعد كه خواستين به پليس زنگ بزنين قبلش از مستي در اومده باشين "

 " اساسا "مكث كردم  "من هوشيار بودم . من  "دهنم باز موند 

اين براي شما . موهاتون به هم ريخته بود ، بوي جين و تونيك ميدادين و با يه چوبدستي زدين تو صورتم  "
 " ا هشيار به نظر مياد ؟اساس

همون طور كه . در واقع اون چوب گلف بود ، و موهاي من هميشه اون شكليه  " عرق از پشتم ميريخت
 " ميتونين ببينين

ظاهرا اون حركت درداور بود ، . خوب ، در حقيقت با اون يكي چشمش كه ورم نكرده بود . چشم غره رفته 
 .چون لرزيد

يه . شايد يه كم گيج بودم ، اوكي. من مست نبودم . وك به نظر ميومدين ، همين شما مشك... فقط اينكه  "
ولي نصف شب بود ، و مطمئنا شما هم كليد نداشتين ، داشتين ؟ پس  "اب دهنمرو قورت دادم  "كوچولو ، بله 

 " خيلي ، خيلي متاسفم. متاسفم كه شب رو تو زندان گذروندين . همين  . خودتون ميدونين... 

 " خيلي خوب ": رخر كرد خ

باشه ، خوب ، اون به اندازه ي تخيلم درباره ي مشروب خوردن و گوش دادن به گيتار امريكاي جنوبي خوب 
متوجه اسمتون . متاسفم  "و مصمم شدم كه به يه بخش خوب برسيم  "پس  "نبود ، اما بازم از هيچي بهتر بود 



  " نشدم

  .حالت ضربدري جلوش گرفت و خيره نگاه كرد و دست هاش رو به "اسمم رو نگفتم  "

اون بازم .  "شب خوبي داشته باشين . از اشناييتون خوشحال شدم ، هر چي كه اسمتون هست . باشه  ". عاليه
خيلي با احتياط ، چنگك رو گذاشتم پايين ، به زور لبخند زدم ، از روي خرده هاي بطري . هيچي نگفت 

مسير تا خونم ، با اينكه فقط چند يارد فاصله داشت ، . نه از هر حركتم اگاه بودم شكسته واون گذشتم و دردناكا
 . بايد از وسط حياط ميرفتم ولي نميدونستم كه توي چمن ها مار هست يا نه. به نظرم خيلي طوالني اومد 

فتار اون ر. خيلي خوب . اون هيچ حرفي نزد و از گوشه ي چشمم ديدم كه هنوزم از جاش تكون نخورده
 . پس منم براي پيك نيك همسايه ها توي ماه جون دعوتش نميكنم. دوستانه اي نداشت 

اندرو كه خيلي شوخ طبع بود و . براي يه ثانيه ، تصور كردم كه اين موضوع رو براي اندرو تعريف ميكنم 
درو ديگه نميتونست ان. اما نه . هميشه من رو ميخندوند ، فرياد نميزد كه اين عذر خواهي بدجور پيش رفته 

وايات . براي از بين بردن فكر اندرو ، به جاش وايات دان رو به ذهنم دعوت كردم . داستان هاي من رو بشنوه 
 اروم ، مو مشكي ، كه بايد يه شوخ طبعي دوست داشتني اي داشته باشه ، و يه قلب مهربون اينكه دكتر كودكانه

. 
اين ها واقعي بودن ، دوست پسر خياليم يه كم از نيش زبون درست همون طور كه در طي بلوغ دردناكم 

  . همسايه ي گستاخم رو كه من براي دومين بار باعث كبودي صورتش شدم ، از بين برد

و با اينكه خيلي خوب ميدونستم واياتي وجود نداره ، اينم ميدونستم كه يه روزي ، با يه ادم فوق العاده برخورد 
يه نفر بهتر از اندرو ، احتماال خوش قيافه تر از همسايه ي بداخالقم ، و درست به . يد شا. اميدوارم . ميكنم 

 . خوبي وايات ، و فقط فكر كردن بهشم باعش شد كه يه كم خوشحال بشم
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 _با همديگه اشنا شديم  ( بزرگترين جنگ داخلي توي اين محل اتفاق افتاده( اندرو و من توي گتيزبرگ 
اون رو به عنوان يه سرباز بي نام قرار داده . رم توي بازسازي جنگ بود اونم توي همين كانكتيكات خوب منظو

و با  "باشد كه خداوند اين تجاوز مناطق شمالي را محكوم كند  ": بودن و بهش ياد داده بودن كه فرياد بزنه 
با در روز اول جنگ گتيزبرگ يه قهرمان بود ، من كلنل بيوفورد بودم ، كه تقري. اولين رگبار گلوله بيوفته و بميره 

احمق نباشين  ) ايالت بود و ما هزاران نفر بوديم 3اين بزرگترين بازسازي جنگ در . و پدرم هم ژنرال ميد بود 
اون سال ، من منشي برادر در مقابل برادر بودم ، و قبل از جنگ ، با يه تخته ي ) . ، اين چيزا خيلي معروفه 



پرستيدني بودم ، اين چيزيه .... ظاهرا ، حداقل . اون ور ميدويدم تا مطمئن شم همه اماده هستن  كوچك اين ور
 . كه بعدا اندرو چيس كارسون به من گفت

ساعت بعد از اينكه جنگ رو شروع كرديم و تعداد كافي اي از بدن ها بر روي زمين افتادن ، پدر به مرده ها  8
وقتي گفتم كه بيشتر سربازاي جنگ داخلي . باز هم پيمان به من نزديك شد اجازه ي بلند شدن داد ، و و سر

نايك نميپوشن ، اون مرد خنديد ، خودش رو معرفي كرد و ازم خواست كه براي صرف قهوه باهاش برم بيرون 
 . دو هفته بعد ، من عاشق شده بودم. 

اندرو اروم بود ، بيشتر از  . و ميكردمهر جور كه نگاه ميكردم ، اين رابطه اي بود كه من هميشه تصورش ر
الغر و استخواني بود ، يه گردن  .اينكه خوش قيافه باشه ، جذاب بود ، با يه خنده اي مسري و ظاهري بشاش

شيرين و اسيب پذير داشت و من عاشق بغل كردنش بودم ، احساس كردن دنده هاش به طور مقاومت ناپذيري 
اون يه وكيل دارايي  _مثل من ، اونم عاشق تاريخ بود . كنم و حسش كنممنو تحريك ميكرد كه ازش محافظت 

  .توي يه موسسه بزرگ در نيوهاون بود ، اما ارشد تاريخ از دانشگاه نيويورك رو داشت

 . ما يه نوع غذا ، فيلم و كتاب رو دوست داشتيم

اندرو و من . و كامال لذت بخشمنظم ، به اندازه كافي دلچسب . ميپرسين كه سكس ما چطور بود ؟ خوب بود 
به داستان هاي بقيه راجع . ميخنديديم . براي هم جذاب بوديم ، عاليق يكساني داشتيم و مكالمات فوق العاده 

  . به هر حال من اين طور فكر ميكردم. ما واقعا ، واقعا خوشحال بوديم . به خانواده و كار گوش ميداديم 

اگه چيزهايي گفته . داشت ، من بعدا كه خاطراتم رو مرور كردم متوجه شدم  اگه هيچ دودلي اي در اندرو وجود
نه تا بعد از اينكه همه چيز . شده بود كه درشون به ميزان كمي هم شك و ترديد وجود داشتن ، من نديدمشون 

 . تموم شد

ي نزديك مرگش ، اون  از زمان تجربه. ناتالي ، در زماني كه من و اندرو با هم بوديم ، توي استانفورد بود 
. بيشتربراي من مهم شده بود ، و خواهر كوچكرترم خانواده رو با موفقيت هاي دانشگاهيش خوشحال ميكرد 

من فقط دنبال چيزهاي ناچيز بودم و فقط . ..اگه تاريخ امريكا رو بزاريم كنار ، هوش و درك من نامعلوم بود 
از طرف ديگه ، مارگارت ، . ا نگه دارم و از اين جور چيزا ميتونستم خودم رو توي مهموني هاي كوكتيل سرپ

اون در دانشگاه حقوق هاروارد فارق التحصيل شد و خودش رو تا . تيز و به طور ترسناكي باهوش بود 
دپارتمان حقوق جزايي باال برد ، جايي كه پدرم هم همكارش بود و باعث شد اون بيشتر از اون كه فكرش رو 

 . ر كنهميكرد بهش افتخا

اون با استعدادو توانا بود ، و معماري رو انتخاب كرد ، تركيبي عالي از هنر ، زيبايي . نات هم ادغامي از ما بود 
در هفته ، حداقل چند باري باهاش صحبت ميكردم ، هر روز بهش ايميل ميزدم و وقتي براي تابستون . و علم 



خوشحال بود از ! اون عاشق شنيدن درباره اندرو بود. م تصميم گرفت كه تو كاليفورنيا بمونه بهش سر ميزد
 !اينكه خواهر بزرگش مرد زندگيش رو پيدا كرده

 " چه حسي داره ؟ ": يه شب ، در حالي كه داشتيم پشت تلفن با هم حرف ميزديم گفت 

 " چي چه حسي داره ؟ ": گفتم 

 .و صداش بشنوم و خودم هم لبخند زدمميتونستم خنده رو ت "اينكه با عشق زندگيت باشي ، احمق جون  "

اينكه  "و همينطور اسون، ميدوني؟ ما هيچ وقت دعوا نميكنيم ، نه مثل مامان وبابا . عاليه ....خيلي. اه ، عاليه  "
 . مثل و بابا نباشيم نشانه اي بود كه من و اندرو توي راه درست قدم برميداشتيم

ارت ، درسته ؟ وقتي مياد تو اتاق قلبت تند تر ميزنه ؟ وقتي اسون ، ها؟ و همينطور پر حر": نات خنديد 
 " صداشو پاي تلفن ميشنوي صورتت قرمز ميشه ؟ وقتي لمست ميكنه ، پوستت ميسوزه ؟

يا اون حس جديد رو داشتم . البته كه حس ميكردم . اون چيزا رو حس ميكردم ؟ البته .  "البته  ". مكث كردم 
 .خوب ، راحت تر.. .كه تبديل شدم به يه ادم 

هفته ي بعدش داشتيم اوز  3 .ماه از روابطمون من به خونه اندرو در هارتفورد غربي نقل مكان كردم  7بعد از 
اوكي ، برنامه ي رومانتيكي نيست ، اما بازم ، روي راحتي در اغوش هم  _رو ازشبكه اچ بي او نگاه ميكرديم 

فكر كنم احتماال بايد با هم ازدواج كنيم ، تو  ": برگشت و گفت  اندرو به سمت. بوديم و اون خيلي خوب بود 
 " اين طور فكر نميكني؟

ماه بعد بود براي روز  6به خانوادمون گفتيم و ولنتاين رو كه . اون برام يه حلقه ي دوست داشتني خريد 
 . عروسيمون انتخاب كرديم

اون يه وكيل حقوقي بود . ر ميومد ، و قابل اعتماد اندرو خيلي محكم و قابل اتكا به نظ__خانوادم راضي بودن 
، يه شغل خيلي ثابت ، با حقوق خيلي خوب ، كه باعث شد پدرم خيالش از نگراني بابت اينكه حقوق معلمي 

اندرو ، تك فرزند بود و خانوادش اون رو ميپرستيدن ، و با اين . من در اخر من رو بي خونه ميكنه ، راحت شه 
مارگارت و اندرو . ندازه والدين من به وجد نيومده بودن ولي به اندازه كافي رفتاري دوستانه داشتن كه اونها به ا

و حتي ممه هم اون رو به اندازه اي هر . درباره قانون حرف ميزدن ، و استوارت به نظر از همراهيش لذت ميبرد 
 . انساني ، دوست داشت

اون روزي كه بهش زنگ زدم تا نامزديمون رو . رد گير كرده بود فقط ناتالي هنوز نديده بودش ، و توي استنفو
 . اعالم كنم با اندرو حرف زده بود ، ولي فقط همين

روز شكر گذاري ، و وقتي من و اندرو وارد خونه شديم ، مامان به سبك هميشگيش كه . باالخره اومد خونه 
عنتي رو بزاره تو فر و چطور پرش رو كنده و داشت درباره ي اينكه چقدر زود بيدار شده تا اون پرنده ي ل



پدر داشت مسابقه ي فوتبال رو نگاه . خشكش كرده و اينكه چقدر پدرم بي فايده بود ، به ما خوش امد گفت 
ميكرد و مامان رو نديده ميگرفت ، استوارت هم داشت توي اتاق نشيمن پيانو ميزد و مارگارت هم كتاب 

 . ميخوند

: ه ها به سمت پايين پرواز كرد ، دست هاش رو باز كرد ، محكم منو گرفت بغلش وفرياد زد و بعد ناتالي از پل
 " جيسي "

 " هي ، ناتنالي بامپو ": محكم فشارش دادم 

دماغش قرمز بود ، پوستش يه كم خشك ، يه . خودش رو عقب كشيد .  "بوسم نكن ، سرما خوردم  ": گفت 
پشمي قديمي كه مال پدر بود ، ولي با اين حال مثل سيندرال توي مجلس  لباس كتون گشاد پوشيده بود با ژاكت

رقص خوشگل به نظر ميومد ، موي بلند ابريشميش رو به پشت بسته بود ، و چشم هاي ابي شفافش بدون 
 .ارايش بودن

 .اندرو يه نگاه بهش انداخت و به معني واقعي كلمه كيك پاي رو انداخت

خوب ، چون سرما ... پيركس ، ميدونين كه ؟ و ناتالي اون طور قرمز شد چون . د البته كه بشقاب پاي ليز بو
بعدا ، مطمئنا ، تاييد كردم . خورده بود ، مگه سرخ و قرمز شدن بخشي از سرما خوردگي نيست ؟ البته كه بود 

 . انقدرم احمق نبودم. كه اون ظرف پيركس ، ليز نبود 

وقتي استوارت تخته نرد اورد و پرسيد كه كي . يز شكر گذاري نشستن ناتالي و اندرو در دو سر انتهايي م
روز بعد ، رفتيم بولينگ بازي كنيم ، و اونها . ميخواد بازي كنه ، اندرو قبول كرد و ناتالي بال فاصله رد كرد 

اونها از رفتن . بعدا ، رفتيم فيلم تماشا كنيم ، و اونها تا اونجا كه ميتونستن دور از هم نشستن  . صحبتي نكردن
 .به اتاقي كه اون يكي توش بود خودداري ميكردن

 . و تظاهر كردم كه همه ي اينها عاديه "خوب ، چي فكر ميكني ؟  ": از ناتالي پرسيدم 

 " خيلي خوبه "صورتش انرژي گرفت  "اون فوق العادست  "

، چرا درباره اندرو صحبت كنم ؟  باالخره. ديگه نيازي نداشتم چيزي بشنوم . اين براي من خيلي خوب بود 
درباره دانشگاه ازش پرسيدم ، بابت انترني با سزار پِلي بهش تبريك گفتم و يك بار ديگه ازبي عيب بودن ، 

 . باالخره ، من هميشه بيشترين طرفدار خواهرم بودم. عقلش و قلب مهربونش ، شگفت زده شدم 

ه رو ديدن ، و از كنار درخت كريسمس ، مثل اينكه تابش اندرو و ناتالي يه بار ديگه توي كريسمس همديگ
نميتونست هيچي . قرمز اورانيوم از خودش ساطع ميكنه ، سريعا كنار رفتن و من تظاهر كردم كه ناراحت نشدم 

وقتي پدر به ناتالي گفت كه اندرو رو به . بين اونا باشه ، براي اينكه اندرو نامزدم بود و ناتالي خواهر كوچكترم 
پايين تپه پشتي به سورتمه ي قديميمون ببره و هيچ كدومش نتونستن يه راهي براي خالص پيدا كنن ، و وقتي 
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اون سهم  _ پول خون ، گناه ، اسيب احساسي _ه دوست دارين اسمشو بزارين جداشدنمون يا هر چي ك
پدرم كمي از پولي كه پدربزرگم گذاشته بود رو بهم داد و پول رهن رو كم كرد تا بتونم به . خودش رو داد 

 .تنهايي. تنهايي پرداختش كنم و بعد من به اون خونه رفتم 

اون به دروغ هايي كه به  . سلما ، من دليل جدا شدنمون رو نگفتمم. ناتالي وقتي فهميد خرد و متالشي شد 
فهميديم كه بايد مطمئن  ... نه اقعا واقعا...فقط درست نبود  ...عنوان دليل جداشدنمون ميگفتم گوش كرد 

 . باشيم

 " اون چيز ديگه اي نگفت ؟ ": وقتي حرفام تموم شد ، فقط يه سوال كوچيك پرسيد 

. نه ". اون من رو بهتر از همه ميشناخت . نست كه من اوني نيستم كه همه چيز رو بهم زدم چون اون بايد ميدو
 " حاال هرچي. قرار نبود ما با هم باشيم .. فقط 

فقط اينكه من هنوز مرد واقعيه زندگيم رو پيدا . خودم رو مطمئن كردم كه ناتالي ربطي به اين ماجرا نداره 
وقتي توي سالن نشيمن تازه . رو چقدر به طرز فريب اميزي كامل به نظر ميومد نكردم ، حاال مهم نيست كه اند

براوني خوردم و مستند كن بِرن رو . رنگ شدم ، توي خونه ي تازه خريداري شدم نشستم فكر كردم كه نه 
رو من مرد زندگيم . خيلي خوب .اندرو مرد زندگي من نبود . درباره جنگ داخلي انقدر ديدم كه حفظش شدم

 . و دنيا اون موقع ميفهمه كه عشق يعني چي ، لعنتي. هر جا كه باشه ، پيداش ميكنم ، و ، هي 

تو نيوهاون يه اپاتمان كوچك زيبا گرفت و شروع به كار . ناتالي دانشگاهش رو تموم كرد و به شرق برگشت
اون خواهرم ... لي اون يكي زنه مثل اين نبود كه ناتا .ما اغلب همديگه رو ميديديم و من خوشحال بودم . كرد 
  . كسي كه من تو دنيا بيشتر از همه دوسش داشتم. بود 

  .كادوي تولدم
 .يه گالري هنري در هارتفورد غربي ، با پيشرفتي دردناك. بدبختانه روز يكشنبه بايد ميرفتم به نمايشگاه مامان 

چي فكر ميكني  " :هنري نگاه نكنم ، پرسيد  مامان با سرو صدا ، در حالي كه من سعي ميكردم مستقيم به اثار
پدر دزدكي به . "مرد جوانت رو همراهت اوردي؟ . گريس؟ كجا بودي؟ نمايش نيم ساعت پيش شروع شده

 . عقب گالري رفت ،ودر حالي كه به طرز قابل توجهي غمگين به نظر ميومد يه ليوان مشروب برداشت

 " دوست داشتني هستن ، مامان. نگاه كن  خيلي ، اه ، جزئياتشونو...خيلي  ": گفتم 

 " زود برميگردم. رو نگاه ميكنه  2اه ، يكي داره قيمت اثر شماره ي . ممنون عزيزم  "

به داليلي . وقتي ناتالي به كالج رفت ، مامان تصميم گرفت كه ديگه وقتشه تا جنبه ي هنري خودش رو ازاد كنه 
 . كار شيشه و اناتومي زنان. انتخاب كرد  كه براي ما نامعلومه ، اون كار شيشه رو

نا از نقاشي هاي ادوبون ، چند تا نقاشيه روغن از دريا و كلكسيونه چيني  2يه زماني تنها اثار هنري خونه ما ، 



، رحم ، تخمدان ، سينه ! مادگي زنان . دختران بود ) اندام ( هاي با عكس گربه بودن ، و حاال پر از بخش هاي 
  . ديگه ، روي طاقچه ي باالي بخاري ، قفسه ي كتاب ، عسلي ها و عقب توالت قرار داشتن ها و چيزاي

مجسمه هاي مامانم منبع شايعات . با رنگ هاي مختلف ، سنگين و از نظر اناتومي كامال دقيق و درست بودن 
  . در گاردن كالب بودن و منبع زخم معده ي جديد بابا

تشون رو انكار كنه و چيزي كه باعث تعجب همه ي ما شده بود اين بود كه هر چند هيچ كس نميتونست موفقي
 . ، مجسمه هاي مامان كلي پول براي خانواده دراورده بودن

و همينطور بهار گذشته پول . وقتي اندرو من رو ول كرد ، مامان من رو به چشمه ي اب معدني برده بود 
 .گلخونه ي جديد بغل انبار رو داد

 " هي ، چطور پيش ميره ؟ ": مع ما پيوست و گفت ماگارت به ج

 "استوارت كجاست ؟ "و دور و بر گالري رو نگاه كردم  "تو چطوري ؟ . اه ، عاليه  "

مارگارت يكي از چشم هاش رو بست و دندون هاش رو بهم ساييد ، كه باعث شد يه جورايي شبيه انه باني 
 " استوارت اينجا نيست ... استوارت "به نظر بياد  "دزد دريايي_او"توي 

 " اوضاع بينتون مرتبه ؟ توجه كردم كه توي عروسيه كيتي به ندرت حرف ميزدين. گرفتم  "

 "بيخيال.. كي ميدونه ؟ منظورم اينه كه ، واقعا كي ميدونه ؟ تو فكر ميكني يه نفر رو ميشناسي  "

 " موضوع چيه مارگز ؟ "پلك زدم 

ازدواج هميشه اسون . نميدونم  " : مايشگاه امده بودند انداخت و اه كشيدماگارت نگاهي به مردمي كه به ن
اين براي يه پيشگويي خوبه ؟ هيچ مشروبي اينجا نيست؟ نمايش مامان هميشه با يه كم . نيست گريس 

 " سروصدا بهتر ميشه ، اگه بدوني منظورم چيه؟

  .بود اشاره كردم و به سمت ميز نوشابه هايي كه در بحش عقب گالري "اونجاست  "

 " االن برمي گردم. باشه  "

صدايِ خنده ي اجتماعيه مامان كه فقط توي نمايشگاه شنيده ميشد يا . اووووه اوه اوه.اه هاهاهاه. اه هاهاهاها
نگاهش به من افتاد و چشمك زد ، و . وقتي ميخواست كسي رو تحت تاثير قرار بده ، توي كل گلري ميپيچيد 

... اه ، حاال بزار ببينيم ... ي كه داشت يك ليوان را بر روي چارچوب قرار ميداد ، سر تكون دادبعد براي پيرمرد
  . خوش به حال مامان. يه فروش ديگه. بزار بگيم يه مجسمه. ااا

يكي از جنگ هاي داخليه  ) ما هنوزم قراره براي بال ران "پدردر حالي كه داشت ميومد پشت من پرسيد 
 . و دست هاشو دور شونم حلقه كرد " بريم ؟) امريكا 

 " ماموريتت رو گرفتي؟ ". جنگ بال ران يكي از جنگ ها ي مورد عالقه ي من بود  "اه ، حتما پدر  "



 و چشمهاش درخشيد  "من ايتون وال جكسون هستم . بله  "

 " كجا هست ؟! تبريك ميگم ! عاليه ! پدر  "

 " تو كي هستي؟. ليچفيلد  "

 ". ولي ميتونم بهشون تير بزنم. من فقط يه سرباز ساده هستم . من هيچ كسي نيستم  ": م سوگوارانه گفت

هي ، دوست پسر جديدتم مياري؟ دوباره اسمشو بگو ؟ راستي ، من و . دختر خودمي ": پدر با افتخار گفت 
 " مادرت واقعا از اين بابت خوشحاليم

 " . من ازش ميپرسم _با اين حال من . وايات بتونه بياد مطمئن نيستم كه . اه ، ممنون پدر  ". مكث كردم 

 " فروش مجسمه ها چطوره ؟. هي ، بابا  ": مارگارت اومد و گونه ي پدر رو بوسيد 

} ! ما هم ميگيم پورن ديگه؟ { من اسمشون رو پورن . ازم نخوام درباره ي كارهاي هنري مامانت نظر بدم  "
بايد . يكي ديگه رو هم فروخت . لعنت  ". اوه ه ه ه. اه هاهاها .اه هاهاهاها.د و به سمت مامان نگاه كر. ميزارم 

 . چشم غره رفت و در حاليكه با عصبانيت پاهاشون رو به زمين ميكوبيد رفت ". برم بزارمش تو جعبه 

نگاهي به اطراف انداخت تا مطمئن شه كسي  "درباره ي اين دوست جديدت . خوب گريس ": مارگارت 
 " واقعا با يكي قرار ميزاري يا اين يكي ديگه از اون دوست پسراي تقلبيته ؟ "نوه نميش

  " مچمو گرفتي "زمزمه كردم . اون بيخودي وكيل حوزه ي جنايي نشده بود

 . و اروم مشروبش رو خورد.  "براي اين كارا يه كم پير نشدي ؟  "

سيه كيتي تويه دستشويي ديدم كه داشت از درد گناه به ولي من نات رو روز عرو. بله  "يه قيافه به خودم گرفتم 
 پس فكر كردم كه اينجوري اوضاع رو براش راحت تر ميكنم " . مارگارت چشم غره رفت. "خودش ميپيچيد 

." 
 " زندگي بايد براي پرنسس راحت باشه. بله ": مارگز 

نات و اندرو بايد با اين شرايط كنار . شدم من از ترحم بقيه خسته . و يه چيز ديگه  "با صداي اروم ادامه دادم 
 " .بيان و اين قدر مثل يه گربه ي ساده و فلج ي كه مريض شده و نميتونه غذاشو بخوره با من رفتار نكنن

 " گرفتم "ماگارت خنديد 

بعد ، فقط تظاهر كردم كه با يه نفر هستم و . حقيقت اينه كه ، من امادم تا با يه نفر اشنا بشم "تصديق كردم 
 " يه واقعيشو پيدا ميكنم... ميدوني

 " عاليه "مارگارت بدون هيچ شوقي گفت 

و در حالي كه ميپرسيدم از سر راه رفتم كنار تا يه خانم پير كه يه  "موضوع تو واستوارت چيه ؟ . خوب  "
اكستريه راست داشت ميرفت به سمت يه مجسمه ي تخمدان كه براي چشم غير پزشكيه من شبيه يه بالونِ خ



  . قلنبه بود ، بتونه رد شه

. واقعا نميخوام دربارش صحبت كنم . نميدونم گريس  ". مارگارت اه كشيد ، و بعد مشروبش رو تموم كرد 
 " باشه ؟

 " البته من استوارت رو تو مدرسه ميبينم. حتما "با اخم زمزمه كردم 

 " ميتوني از طرف من بهش بگي كه بره گمشه. خوب . درسته  "

با اين كه به نظر اوضاع خوب نميومد ، .  "خداي من مارگارت ، موضوع چيه ؟ . من اين كارو نميكنم  _من  "
با انتخاب خودشون بچه اي نداشتن ، . مارگارت و استوارت هميشه به اندازه ي كافي خوشحال به نظر ميومدن 

ن و تويه خونه ي خيلي خوب در اوون و به خاطر موفقيت مارگارت توي دادگاه ، اوضاع زندگيه خوبي داشت
سال  7اونا . زندگي ميكردن ، مسافرت هاي گران قيمت به تاهيتي و ليچتنستسن و از اين جور جاها ميرفتن 

بود كه ازدواج كرده بودن و با اين كه مارگارت ادمه رومانتيك و ارومي نبود ولي هميشه خيلي راضي به نظر 
 .ميومد

من براي اين . لعنت . بحث زوج ها ي مصيبت اميز شد ، اندرو و ناتالي هم اومدن  حاال كه. خوب ، لعنت  "
 .و دوباره به سمت ميز رفت تا يه ليوان ديگه مشروب برداره "به يه كم مشروب بيشتري نياز دارم 

و وقتي . ود موهاي پر پشت اندرو يه كم از موهايه مانند عسل طالييه ناتالي روشن تر ب. و البته كه اونا اومدن 
پا دورتر از هم واي نستادن ، در نظر گرفتم كه  10مثل عروسيه كيتي كه برايه اينكه مبادا من زير گريه بزنم ، 

و انگشتهاشون همون طور كه داشتن ميومند . و االن خوشحالي از ظاهرشون ميباريد . اونا احساس راحتي ميكنن
به نظر بدن و . ش كردن ولي دست همديگه رو نگرفتن با هم تماس پيدا كردن و يه كم همديگه رو نواز

چشم هاي . اين واژه ي مناسب بود . پرستش . نه ، نه فقط جذب شدن . احساسشون به هم پاسخ ميدادن 
خواهرم ميدرخشيدن ، گونه هاش صورتي شده بودن و همين طور يه لبخند گوشه ي لب اندرو جا خوش كرده 

 . بود

 " بچه ها هي ، "با خوشحالي گفتم 

 اون اين جاست ؟ همراهه خودت اورديش ؟. سالم گريس  "نات در حاليكه من رو بغل ميكرد بيشتر قرمز شد 

" 
 " كي رو اوردم ؟ "

 " وايات رو ديگه "

فكر كنم قبل از اينكه بخوام براي نمايشگاه مامان بيارمش ، بايد بيشتر از اينها باهاش قرار . اها ، امم، نه ، نه  "
 " سالم اندرو ". به زور يه لبخند زدم  " تو بيمارستانه... همچنين ، اون ! مم بزار



 " حالت چطوره گريس ؟ "با چشماني درخشان و يه لبخند جواب داد 

  .و به مشروب دست نخوردم نگاه كردم "عاليم  "

برد كه براي يه  و دست هاش رو به سمت يكي از گره هايه موهام "موهات خيلي خوب به نظر ميان  ": نات 
 . بارم شده مجعد بودن نه برق گرفته

تقريبا مجبور بودم يكي از تخمدان  . " يه نرم كننده ي جديد گرفتم. اه ، امروز موهام رو زدم  "زمزمه كردم 
هاي خودم رو بفروشم تا بتونم پولش رو بدم ، اما ، بله ، همراه با لباسا ، به نظرم حتما بايد يه چيزي براي 

 نميتونستم كه براي پيدا كردن مرد زندگيم خوب به نظر نيام ، درسته ؟. رل موهام ميگرفتم كنت

ما ! ماگز  "و گردن قو مانندش رو حركت داد تا به اطراف نگاه كنه "ماگارت كجاست ؟  ": ناتالي پرسيد 
 " اينجاييم

و و ناتالي هميشه كمي با هم نزاع ا. خواهر بزرگترم در حالي كه داشت ميومد ، نگاه مرموزي به من انداخت 
خوب ، از اونجايي كه ناتالي مهربون تر از اين حرفا بود كه بخواد با كسي دعوا داشه باشه ، عادالنه تره ....داشتن

و  _و در نتيجه من باهر كدومشون بهتر كنار ميومدم تا اون دوتا با هم . كه بگيم مارگارت سر جنگ داشت
 .نوان بچه وسطيه بيچاره در نظر گرفته ميشدمجايزمم اين بود كه به ع

هزار دالر  3من همين االن يه رحم رو به قيمت  "مامان در حالي كه به جمع كوچك ما اضافه ميشد گفت 
 "فروختم 

 هيچ محدوديتي براي سليقه ي بده امريكايي ها وجود نداره "پدر در حالي كه عبوسانه پشت مامان ميومد گفت 

" 
 " بهتره بري براي خودت يه خوشي پيدا كني و من رو تنها بزاري. كن جيم اه ، تمومش  "

 .پدر چشم غره رفت

 " تبريك ميگم مامان ، خيلي فوق العادست ": ناتالي 

 " خيلي خوبه كه بعضي افراد خانواده ميتونن پشتيبان كار هنري من باشن. ممنون عزيزم  "

 " هنر "پدر غريد 

 " ي ميتونيم وايات رو ببينيم ؟ اسم فاميلش چيه ؟ك. خوب ، گريس ": ناتالي 

 " مطمئنا به زودي ميارمش اينجا ". مارگارت خنديد و سرش رو تكون داد .  "دان  "به راحتي جوال دادم 

 . و با حالت دسيسه اي دخترانه دست هام رو تو دستش گرفت "اون چه شكليه ؟  "ناتالي پرسيد 

بلند ،  "خوب بود كه من و جوليان قبال اين ها رو تمرين كرده بوديم  ".ست خوب ، اون خيلي خيلي بامزه ا "
ولي از قسمتي كه سگ . سعي كردم قيافه ي دكتر خوش قيافه از سريال اي ار رو به ياد بيارم .  "... موهاي تيره 



مه ديده و رو توي بيمارستان ، مانند بيماران صد) منظور اونايين كه تو طبيعت بزرگ شدن  ) هاي وحشي
احساس ميكردم صورتم  "چاه زنخدان ، ميدونين ؟ لبخند عالي . ام  ". كارمندان ، رها كردن ، ديگه نديده بودم 

 .داغ شده

و من احساس كردم كه تيغه اي داغ از نفرت تو قلبم فرو  "اون از خجالت سرخ شده  "اندرو مشتاقانه گفت 
 . ديگه رو ميبينم خوش حال باشهچطورجرات ميكرد از اينكه من يه نفر . رفت 

. به من و پدرت نگاه كن. البته نه اينكه يه مرد قراره تورو خوش حال كنه . فوق العاده به نظر مياد ": مامان 
درست همون طور . مطمئن شو كه اون اين كارو نميكنه. بعضي وقتها يه زوج رويايه تو رو خفه ميكنه گريس 

 . " كه پدرت اين كارو با من كرد

مگه من به خاطر سرگرميه كوچك تو . فكر ميكني كي پوله شيشه هايه مسخره ي تورو ميده  ": پدر جواب داد 
  ". خيلي خوب ، من ميخوام يه چيزي رو خفه كنم. گاراژ رو تغيير ندادم ؟ خفه كردن روياهات 

  " كي دوست داره مزدوج شه ؟. خداي من ، اونا دوست داشتنين  ": ماگارت گفت 
وقتي باالخره از نمايش اندام هايه زنانه ي مامانم خالص شدم و رسيدم خونه، همسا يه ي تند خو و گستاخ من 

وقتي به سمت محل پارك ماشينم رفتم ، با اينكه وقتي از . داشت تخته كوبيه سقف ايوانش رو عوض ميكرد 
به هر حال برخوردش دوستانه . مرد خوبي نيست. ماشينم پياده شدم مكث كردم ، به سمت من نگاه نكرد 

. وقتي چشم هام رو از عضالت ضخيم بازوش برداشتم ، فكر كردم كه مطمئنا از نظر قيافه خيلي خوبه . نيست 
 . و ناخواسته قدردان گرمي هوا بودم ، چون اونقدر گرم بود كه همسايه ي بداخالقم بلوزش رو در اورده بود

قسمت بااليي بازوهاش به  . بر روي پشتش كه عرق كرده بود ميتابيدهمونطور كه كار ميكرد ، نور افتاب 
  . ضخامت ران هاي من بود

تصور كردم كه اون . براي يه ثانيه تصور كردم كه اون بازوهاي بزرگ ، تنومند و توانا به دورم حلقه شدن 
خودش بلند ميكنه ،  مردهمسايه ي بد اخالق من رو به ديوار خونه ميچسبونه ، و وقتي من رو به به سمت

 __عضالتش محكم و داغ هستن ، دستاي بزرگ و مردونش

. واضح بود كه ضربان قلبم بهم كلك نميزنه . ناخوداگاه به ذهن ادم ميرسه كه نياز دارم با يكي بخوابم . واوووو
متوجه من در حقيقت اصال . خوشبختانه ، مرد بد اخالق همسايه ، متوجه خياالت پر از شهوت من نشده بود 

  . نشده بود

. به خونه رفتم ، گذاشتم كه انگوس به حياط پشتيه حصار كشيدم بره و دستشوييشو كنه و بِكَنه و بچرخه 
با يه اه بلند ، كامپيوترم رو روشن كردم تا باالخره نصيحت جوليان رو دنبال . صدايه اَره كُله فضا رو پر كرد

  match. com . ecommitment. eharmony.كنم
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نفر  2او قبال يه بار ازدواج كرده بود ، ولي االن با . اسكيت كه باهاش اين ور و اون ور ميرفت ، بره زير ماشين 
يه مرد خوش قيافه ، با دوتا . بعدش با شوهر قبليش مصاحبه كردن . ديگه قرار ميزاشت و از زمانش لذت ميبرد 

 " ه برسهاميدوارم اون به چيزي كه دنبالش ". پايه سالم 

خوب ، نه دقيقا بگيم حسادت ، ولي به نظر اين زن يه برتري ناعادالنه تويه دنيايه قرار ... و من يه كم احساس 
فوق العاده . هر كسي ميتونست بهش نگاه كنه و بگه ، واو عجب روح شجاع و پردلي داره . گذاشتن داشت 

 ي ميتونستيم با يه چنين چيزي رقابت كنم ؟پس من چي؟ دوتا پايي كه تفاوت ما بود چي؟ چجور! نيست 

بزار برات يه دوست پسر پيدا كنيم و همه چي . ما داريم از خط رد ميشيم . اوكي گريس "بلند به خودم گفتم 
مامان بايد با اين اشغاال به اتاق زير شيرووني بره ، يا تو . رو تموم كنيم ، باشه ؟ انگوس ، ول كن اونو عزيزم 

اون . نيستي؟ انكارش نكن . همش رو ميجوي ، مگه نه ؟ برايه اينكه تو يه پسره خيلي شيطوني سره يه ثانيه
 " من كور نيستم ، مرد جوان. مسواكه منه كه تو دهنه توئه 

المپ سوخته بود و . لعنت . كيسه ي اشغالي كه پر شده بود رو تا هال و به سمت پله هاي زير شيرووني كشيدم
خوب فقط بايد اين وسايل رو تا جايي ميبردم كه . ز پله ها برم پايين تا يكي ديگه بيارم من حال نداشتم كه ا

 .بتونم همون جا بزارمشون

مثل خيلي از خونه هاي . به بااليه پله هايه باريك كه رسيدم ، بوي تند و تيزه درخت سرو مشامم رو پر كرد
تصور ميكردم . پايي داشت  10م پنجره با سقف ويكتورين ، خونه ي من هم يك اتاق بزرگ زيرشيرووني تما

قفسه هاي  . كه يه روزي اينجا ديوار ميزنم وعايق كاريش ميكنم تا اتاق بازيه بچه هايه دوست داشتنيم بشه
يه محدوده ي هنري در نزديكيه جلويه پنجره ، جايي كه نور بهش ميتابيد . كتاب ميزاشتم براي دور تا دور اتاق 

اما در حال حاضر ، فقط يه چند تا مبلمان . ه اون باال و يه گوشه هم براي اويزون كردن لباس ها يه ميز مطالع. 
اه ، و . قديمي ، يه چند تا جعبه از تزئينات كرسيمس و يونيفرم و تفنگ هايه جنگ داخليم اونجا قرار داشت 

 . لباس عروسيم

وقتم پوشيده نشده چي كار ميكرد ؟ همينجوري كه  يه نفر با لباسه عروسي اي كه فقط برايه تو دوختنش و هيچ
مسلما اگه يه نفر با خصوصياته وايات دان رو . نميتونستم بندازمش دور ، ميتونستم ؟ قيمت تقريبا زيادي داشت 

پيدا ميكردم ،شايد باهاش ازدواج ميكردم ، ولي ايا دلم ميخواست كه از لباسي كه برايه اندرو گرفته بودمش 
با اين حال اون لباس هنوز تو ساك وكيوم شده و دور از خورشيد قرار داشت تا . البته كه نه . م ؟ نه استفاده كن
از وقتي از اندرو جدا شده بودم يه چند پوندي وزن . نميدونستم كه هنوزم اندازم ميشه يا نه  . رنگش نره

  .شايد بايد ميپوشيدمش. هممم. اضافه كرده بودم

تنظيم  9تا  12بعدشم حتما غذاي فاسد ميخوردم و ساعت رو از . نوم هاويشام ميشدمداشتم مثل خا. عاليه 



 . ميكردم

 .نشنيدم كه از پله ها بياد باال. انگوس. يه چيزي داست قوزك پام رو گاز ميگرفت 

ظاهرا . تو بغلم بلندش كردم و رشته ي كنجد رو از رويه سره كوچيكش برداشتم .  "سالم ، پسر كوچولو  "
چيه ؟ از موهام خوشت مياد ؟ اه ، ممنون انگوس  ". مهربانانه ناليد و تكان خورد . فته بود سراغ غذاي چينير

تو چي فكر ميكني؟ . كامال حق با توئه! ببخشيد ؟ االن وقته بن و جريه ؟ افرين باهوش كوچولو . مك فانگوس
از ميگرفت و دردناكانه ميكشيد ، دمش رو و همونطور كه الله ي گوشم رو گ "كرم بوله يا كافي هيث بار ؟ 

 " البته كه ميتونيم با هم بخوريم. خيلي خوب پس كافي هيث بار تاييد شد  ". تكون داد 

 . انگوس رو از خودم جدا كردم و داشتم ميرفتم كه يه چيزي اون بيرون توجهم رو جلب كرد

 .يه مرد

خالق من ، روي سقف خونش ، در قسمته عقبي كه تقريبا دو طبقه پايين تر از من ، همسايه ي كبود شده و بدا
و لباس سفيدش تقريبا تو تاريكي ) چه حيف ( لباس بيشتري پوشيده بود . صاف بود ، دراز كشيده بود 

دستهاش زير . فقط اونجا دراز كشيده بود ... ميتونستم بيينم كه اون فقط . پا برهنه. شلوار جين . ميدرخشيد 
 .ز زانو هاش رو خم كرده بود و اسمون رو نگاه ميكردسرش بود ، يكي ا

 .ناگهان ، قلبم به طپش افتاد. يه چيزي تو شكمم منقبض شد و پوستم از حرارت سفت شد 

صداي قورباغه هايه بهاري وبوي رودخانه و . اروم ، طوري كه جلب توجه نكنه ، كمي الي پنجره رو باز كردم 
  .، گونه هاي داغم رو خنك كرد نسيم مرطوب. رطوبت به داخل اومد

ماه داشت از سمت غرب باال مي اومد ، و همسايه ي من ، كه انقدر كج خلق شده بود كه اسمش رو بهم 
  .نميگفت ، به سادگي رويِ سقف دراز كشده بود و به اسمون ابيه تيره ي شب خيره شده بود

 كدوم مردي اين كارو ميكرد ؟

  . ينكه مبادا اون همسايه ي بدخالق شنيده باشه از پنجره كنار رفتمانگوس عطسه كرد و من برايه ا

يه مرد . اونجا ، درست در همسايگيم ، يه مرد بود . من يه مرد ميخواستم . ناگهان ، همه چيز متمركز شد
 .بخش هايه دخترونم يه فشار خفيف بهم وارد كردن. مردونه

يه شوهر . من شوهر ميخواستم ، اونم نه هر شوهري. م مطمئنا كسي رو نميخواستم كه يه مدت باهاش باش
اون يه شغل قابل . اون عاشقه بچه ها و حيوون ها بخصوص سگها بود .باهوش ، بامزه ، مهربون و وفادار

 .اون منو ميپرسيد. و هيچ وقت دست از شادي برنميداشت . اون از اشپزي خوشش مي اومد. احترام داشت 

فقط اين كه چيزي رو در  .نه حتي اسمشو. ن مردي كه اون پايين بود نميدونستممن هيچ چيزي راجع به او
من برايه يه مدت خيلي خيلي طوالني هيچ حسي رو براي . بزار صادقانه بگم شهوت _مورد اون حس ميكردم 
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 .اين قدر باحال نبودم...من . عاشقش بودن 

اران جوان امريكا براي گوش پولد _منينگ زنگ نداشت . صداي ناقوس اومد و پايان كالس رو اعالم كرد 
 _صداي ماليم ناقوس ها ، اثرش مثل درمان شوك الكتريكي بود ، با اين حال . صداي زنگ زيادي ناگوار بود 

روزاي دوشنبه ، جنگ . دانش اموزان سال سومي من از روي صندلي هاشون خيز برداشتن و به سمت در رفتن
 .داخلي اخرين كالسِ قبل از ناهار بود

ممكنه كه اونا در بيشتر موارد زياده روي كنن و براي . اونام مطيعانه مكث كردن .  "ن بچه ها صبر كني "گفتم 
 . سنِ حساسشون زيادي غير عادي باشن ، ولي حرف گوش كن هم بودن

و  _اين اخر هفته ، گروه برادر در مقابل برادر داره جنگ بال ران كه همچنين اولين ماناسس هم ناميده ميشه  "
رو دوباره سازي  _شنبه بود ، دربارش ميدونين 3همتون از اون جايي كه توي تكاليف خوندنيتون براي مطمئنم 

باشه ؟ اگه عالقه مند بودين بهم ميل بزنين ، و . براي هر كسي كه بياد امتياز اضافه در نظر گرفته ميشه . ميكنه 
 " من خوشحال ميشم بيام اينجا دنبالتون

 " من به اين امتياز اضافي نياز ندارممثل اينكه ،  "كري گفت 

 " جالب به نظر مياد. ممنون ، خانم ام  "هانتر گفت 

اون اخر هفته رو به انجام  . هانتر نميومد ، ولي با اين حال اون يكي از مودب ترين دانش اموزان من بود
يكي از خونه هايه بيشمارشون كارهايي مثل ، خوردن ناهار با درك جِتر قبل از بازيه يانكي ها يا پرواز به 

برگه هاش هميشه زيركانه و با فراست  _تامي ميچنر از اون جا كه به نظر به تاريخ عالقه مند بود . ميگذروند 
ممكن بود بياد ، ولي بيشتر احتمال داشت كه به خاطره فشار اجتماعي اي كه ناشي از حرصش براي كري  _بود 

  .كرك هم بي نتيجه بمونه بود باعث شه بمونه خونه و التماس

 " هي، تامي ؟ "گفتم 

 " بله خانم ام ؟ "به سمت من برگشت 

 " اين روزا همه چيز مرتبه ؟ ". كمي صبر كردم تا همه از كالس برن بيرون 

 " همه چيزمثله قبله. اه ، بله  "يه كم با نارحتي لبخند زد 

  " بهتر از كري رو ميتوني پيدا كني "با ماليمت گفتم 

 " اين همون چيزيه كه پدرم ميگه "غريد 

 " ديدي؟ دوتا از افراد بزرگساله مورد عالقت يه نظر رو دارن "

 "ميتوني، خانم ام ؟. خوب ، نميتوني انتخاب كني كه عاشق كي بشي . بله  "

 "مطمئنا نميتوني. نه  "مكث كردم 



باالخره ، بيشتر نوجوان ها به زور . ود تاريخ درس دادن سخت ب. تامي رفت و منم برگه هام رو جمع كردم 
فقط براي يه بار ، . يادشون ميموند كه ماه پيش چه اتفاقي افتاده ، حاال ديگه چه برسه به يه قرن و نيم پيش 

دوست داشتم كه اونا احساس كنن كه تاريخ چه تاثيري بر دنيايي كه االن داشتن توش زندگي ميكرديم گذاشته 
دوست داشتم درك كنن كه چه  . كه بخش مورد عالقه ي من از تاريخ امريكا بود بخصوص جنگ داخلي ،. 

ريسكي هايي شده ، چه گنجايش ، درد و عدم اطميناني رو رئيس جمهور لينكولن تجربشون كرده ، چه گم 
 ___ شدن و خيانتي رو جنوبي هايه كنار گذاشته شده حس كردن

ستاده بود ، خنده ي خواب الود مخصوص خودش رو همراه با اوا در چارچوب درِ كالسم اي "سالم گريس "
 .اونم سوميش... دوتا و  ... يكي. تا چشمك اروم و اغوا گر نصيب من كرد  3

 " اوا ، حالت چطوره ؟ "به زور خنديدم 

 " اخبار رو شنيدي؟ "سرش رو كج كرد و موهاي ابريشميش به يه طرف افتاد  "ممنون . خيلي خوبم  "

اوا ، برعكس من ، وقتي نوبت به ديپلماسي هاي ممنينگ ميرسيد توجهش جلب ميشد تا ببينه . م تامل كرد
من يكي از اون معلمايي بودم كه از غيبت درباره فارغ التحصيلين پولدار و متوليه منينگ . موضوع از چه قراره 

ريس خصوصي به بچه هايي كه نياز ميترسيد ،و ترجيح ميدادم كه وقتم رو براي برنامه ريزي براي كاالسام و تد
اينم به اين حقيقت اضافه كنين كه كه من . اوا ، از طرف ديگه ، با سيستم كار ميكرد . به كمك داشتن بگذرونم

اوا تو يه خونه ي كوچك در گوشه ي مدرسه زندگي ميكرد ، با ( توي محوطه ي مدرسه زندگي نميكردم 
، و مطمئنا اوا چيزايه بيشتري به ) ابيده بود تا بتونه اون رو بدست بياره احتكار اينكه با دين مسئول خونه ها خو

 . گوشش ميخورد

يقه بلوزيش طوري بود كه من . و سعي ميكردم كه لحنم خوشايند باشه  "چه خبري؟ . نه ، اوا "پرسيدم 
دانش اموزي كه به كه يعني هر . ميتونستم سمبل چيني اي كه روي سينه ي راستش خالكوبي شده بود رو ببينم

  .كالسش ميومد هم ميتونست اون رو ببينه

من اينو از تئو شنيدم  "مثل يه گربه خنديد  "دكتر اكخارت داره از رياست دپارتمان تاريخ كناره گيري ميكنه  "
  . تئو ايزنبران رئيس هيئت مديره ي متوليان منينيگ بود .عاليه  "ما خيلي وقته همديگرو ميبينيم . 

 " اين خيلي جالبه. خوب  ":  گفتم

. چشمك . لبخند  " تئو قبال از من خواسته كه درخواست بدم. اون هفته ي بعد اين موضوع رو اعالم ميكنه "
 . بازم چشمك.... منتظر باشين ... و . چشمك 

 " بعدا ميبينمت. خوب ، بايد براي ناهار برم خونه . عاليه  "

اگه اينجا بودي نسيت به مكنينگ سرسپرده تر از اين . گي نميكني گريس خيلي بده كه تو تويه محوطه زند "



 " حرفها بودي

خبر اوا رفته بود رو . و برگه هام رو به درون كيف چرم داغونم پرت كردم  "ممنون كه اهميت ميدي  ": گفتم 
سال پيش من  6ود كه اون كسي ب. دكتر اكخارت پير بود ، ولي اون خيلي وقت بود كه پير بود. بله . اعصابم 

رو استخدام كرد ، كسي كه وقتي والدين به من فشار مي اوردن تا نمره ي پيتون جوان يا كاترين رو ببرم باال در 
فكر ميكردم كه به من . كنارم وايميستاد ، كسي كه از ته قلبش تالشم براي متعهد كردن بچه ها رو ميپسنديد 

مدارس خصوصي ، جاهايه عجيبي بودن ، . وباره ،حتي گفتنشم سخت بودو د .ميگه كه قراره اينجا رو ترك كنه
  .و اينو قبول داشتم كه مطمئنا ميشد رويه اطالعات اوا شرط بست

 " هي گريس ، ميخواي بريم ناهاربخوريم ؟ ". كيكي رو در خارج سرسراي لهرينگ ديدم

  "بايد قبل از تارخ مستعمراتي برسم خونه. نميتونم "

كيكي صاحب مفتخره گربه اي ديابتي با يه چشم كور ، چند تا .  "منظورت سگته ، مگه نه ؟  "يد با شك پرس
 . دندون جا افتاده ، موهايه شكمه دمر و داراي سندرم باول ، از تايلند و با اسم مرموز اقاي خوش شانس بود

ن دلم نميخواد كه شب برم خونه خوب ، اره ، اگه ميخواي بدوني بايد بگم كه انگوس يه كم مقيد شده ، و م "
 " و ببينم كه روده ي بزرگش نتونسته تحمل كنه

 " سگا خيلي حال بهم زنن "

( فقط اينو ميگم كه اگه براي اولين بار بري استاپ و شاپ . با جواب دادن نميخوام بگم كه حرفت درسته  "
 " كوپن دوبرابر خواهي داشت )سوپرماركت هاي زنجيره اي كه بيشتر در مناطق شمال شرقي امريكاست 

هي گريس ، بهت گفته بودم كه تازه با يه نفر اشنا . در حقيقت پوالم ته كشيده بود . ممنون . اه  "كيكي گفت 
 " شدم ؟

همونطور كه داشتيم به سمت ماشينمون ميرفتيم ، كيكي شروع به اغراق درباره ي شخصي به نام بروس كرد كه 
 .سرزنده ، با مزه ، سكسي ، باهوش ، سخت كوش و كامال صادقه يه ادم مهربون ، بخشنده ،

 و تو كي با اين ادم اشنا شدي ؟ "همونطور كه برگه هام رو جابه جا ميكردم تا دره ماشين رو باز كنم پرسيدم 

" 
هم اين  منظورم اينه كه ، ميدونم كه قبال. اه گريس ، فكر كنم اين ديگه خودشه . ما شنبه با هم قهوه خورديم  "

 " حرف رو زدم ، ولي اون فوق العادست

و تو ذهنم ياد داشت برداشتم كه اگه براي كيكي مصالحت اميز  "موفق باشي  "گفتم . زبونم رو گاز گرفتم 
روز ديگه ، وقتي كه بروس بيشتر از حده احتمال شمارش رو عوض كرد ،  10بخوايم حساب ، از حاال 

 " هي كيكي ، چيزي درباره ي دكتر اكخارت شنيدي؟ ". ميكنهدوستم رويه تختم شروع به گريه 



 " چرا ؟ اون مرده ؟ ". سرش رو تكون داد 

 " اوا گفت كه اون داره بازنشسته ميشه. نه "

كيكي ، مثل اوا ، تويه مدرسه زندگي ميكرد و اونا  "و اوا اين موضوع رو ميدونه چون باهاش خوابيده ؟  "
 . بعضي مواقع با هم ميگشتن

 " حاال ،حاال "

فقط پاول هستش كه سابقش از تو ! خوب ، اگه واقعا داره بازنشست ميشه كه براي تو خيلي خوبه گريس "
 " درسته ؟ تو كه براي اون شغل درخواست ميدي؟. بيشتره 

ي فقط ميخواستم بدونم شنيد "و ازجواب دادن طفره رفتم  "يه كم زوده كه بخوايم در اين باره صحبت كنيم "
 "بعدا ميبينمت. يا نه

برابر بيشتر از حقوقه  10دانش اموزان منينيگ ماشين هايي سوار ميشدن كه  _با دقت از پاركينگ خارج شدم 
و از فارمينگتون به سمت خيابان پيچ خورده ي  _ساليانه ي من بود ، و خط انداختن روشون عاقالنه نبود 

گه اين موضوع حقيقت داشت ، پس بله ، من براي رياست جديد ا. پترسون رفتم و به دكتر اكخارت فكر كردم 
راستشو اگه بخوام بگم ، من فكر ميكردم كه برنامه ي اموزشيه تاريخ در . دپاتمان خودمون درخواست ميدادم

بچه ها ، نياز داشتن كه اهميت گذشته رو حس كنن ، و ، بله ، بعضي مواقم نياز داشتن كه . منينگ خيلي سنگينه
  .البته با ماليمت و محبت اميز. رو بكني تو مغزشون  اونا

همسايه . ماشينم رو پارك كردم و دليل اصليه اومدن خونم رو ديدم ، روده ي بزرگ انگوس تحمل نكرده بود 
عضالت شونه اش در زير . بدون بلوز. ي من در جلويه خونش با يه اره برقي يا همچين چيزي وايستاده بود 

 !ديگه بسه! اوكي گريس ...طاليي... محكم ... رد ، عضالت دوسره بازوش ضخيم و برامده پوستش حركت ميك

 .و از لغاتي كه از دهنم خارج شدن خودم رو عقب كشيدم "چطوري همسايه  "گفتم 

 _يكي دوسانت بيشتر باز نبودن . چشمش داغون بود . اره برقي رو خاموش كرد و عينك محافظ رو برداشت 
و از چيزي كه من ميتونستم ببينم ، سفيدي چشمش خون  _و كامال بسته بودن ديروز كه بهتر بود  از بادكردگي

بله ، مسلما من ! سالم ، پسره بد . بنفش از ابرو تا گونه ، پوشونده بود _و _صورتش رو يه كبوريه ابي. داشت 
چك بنفش مايل به قرمز هم در حقيقت ، ميكنمش كبودي ها ، چون يه چاك كو _عامله كبودي صورتش بودم 

اون همه ي جذبه ي سخت و . اما بازم . روي آروارش بود ، درست جايي كه من با چنگگ زده بودمش 
سكسيه مارلون براندو تويه اسكله ، كليو اوون تويه شهر گناه ، راسل كرو تويه هر كاري كه اون كرد ، رو 

 .داشت

اين حركتش باعث شد كه بازوهاش به زيباييه . گذاشت و دست هاش رو رويه مفصله رانش  "سالم  "گفت 



 .هر چه تمام تر به حالت منحني بشه

  .و سعي كردم كه به سينه ي پهن و عضالنيش خيره نشم "چشمتون چطوره ؟  "پرسيدم 

 " چطور به نظر مياد ؟ "غرغر كرد 

خوب ، گوش كن ، ما  "ك باشه گفتم با خنده اي كه اميدوار بودم اندوهنا. اوكي ، پس بيخياله ماجرا نشده بود
. از داخله خونم ، انگوس صدايه من رو شنيد و با لذت شروع به پارس كرد  . "اشناييمون شروع بدي داشت 

. ميشه دوباره از اول با هم اشنا شيم ؟ من گريس امرسون هستم  ". هاپ هاپ هاپ هاپ !هاپ ! هاپ! هاپ 
  .نم رو قورت دادم و دست هام رو جلو اوردماب ده ".خونه بغليه شما زندگي ميكنم 

انگار بازوم رو برق . اه ، خدايا  . همسايم برايه يه دقيقه به من نگاه كرد ، بعد به سمتم اومد و دستم رو گرفت
 .... پينه بسته ، محكم ، گرم. دستهاش مطمئنا دست هايه ادمي بود كه كار ميكرد . گرفته باشه 

 " كاالهان او شي "گفت 

  .عجب اسمي. واو. اوه ه
بخش هايي از اناتومي من كه خيلي وقت بود نديده گرفته شده بودن ، خودشون رو با يه فشار گرم و غلتان به 

  .من نشون دادن

. خيره شده بودم و هنوزم دستش رو نگه داشته بودم!) آه(فهميدم كه به كاالهان او شي ! هاپ هاپ هاپ هاپ 
 . و يه كم چهره ي پسر بد بودنش رو به طور زيبايي نرم ميكردو اون داشت لبخند ميزد ، 

 " از كجا اومدين ؟ "صدام ضعيف بود و بدون رغبت دستش رو ول كردم  "خوب  "گفتم 

 . و همين فكر كردن رو سخت ميكرد. به من خيره شده بود. "ويرجينيا  "

فكر . نگوس ديگه تقريبا هيستريك شده بودا! هاپ هاپ هاپ هاپ .  "كجايه ويرجينيا ؟ . ويرجينيا ، هاه  "
 .مامانت از دست رفته. كردم ، اروم باش پسر

اون ...عضالتي مثل اون  .ادمي نيست كه زياد سرو صداكنه و حرف بزنه ولي عيب نداره .  "پترزبورگ  "گفت 
كه من پايه بودم تا  اگه اون يكيم اون طوري بود... خوب ، اوني كه كبود و خون گرفته نشده بود ... چشم ها 

 .خوبش كنم

چندين جنگ . من اونجا رفتم  "و هنوزم بهش خيره شده بودم "پترزبورگ  "به طور ضعيفي تكرار كردم 
 "اره. حمله به مقدسات پترزبورگ ، مردان پير و پسران جوان . داخلي اونجا انجام شده

 " چي كار ميكردي؟خوب ، تويه پترزبورگ  "پرسيدم ! هاپ ! هاپ! هاپ. جوابي نداد

  " 5تا  3 "بازوهاش رو جمع كرد 

 " ببخشيد ؟ "پرسيدم . هاپ هاپ هاپ هاپ 



به اندازه چند تا از ضربان قلبم  "سالم رو تويه زندان فدرال پترزبورگ ميگذروندم  5تا  3داشتم محكوميت  "
  ! خدايه من} ^__^ه صدايه ضربانه قلب{ .... كا ، بوم .... كا ، بوم . طول كشيد تا متوجه بشم 

 " فكرشو بكن! زندان ... واو. اممم. زندان ؟ و "با جيغ گفتم 

 . هيچ چيزي نگفت

 " كي اومدي بيرون ؟...كي... خوب  "

  " جمعه "

و دقيقا چه جرمي رو مرتكب شده ، هاه؟ ! اون يه مجرم بود ! اون تازه از زندان خارج شده . جمعه. جمعه
من يه مجرم سابق رو زده ! خدايه من ! و من زده بودمش . اط رو درست نكرده بودمشايدم من بيخودي اون بس

درست يه شب بعد از ازاد شدنش ....خداي من ... اه .... فرستاده بودمش ! بودم و فرستاده بودمش زندان 
اگه اون  .نميشه _مجرم سابق  _ مطمئنا اين باعث عزيز شدن من پيش كاالهان اوشي. فرستاده بودمش زندان 

 بخواد انتقام بگيره چي؟ 

هاپ هاپ هاپ هاپ هاپ . بله ، مطمئنا يه كم سرعت نفس كشيدنم غير عادي بود. نفسم بريده بريده شده بود
 .باالخره ، بخش فرار كردن تويه دعوا يا غريزه ي فرار كردنم هشيار شد! 

من بايد به ... من بايد ! خوبي داشته باشي روزه ! خداحافظ ! بهتره من برم ! واو ،صدايه سگمو داشته باش  "
من . ما هميشه ظهر ها به هم زنگ ميزنيم تا از هم باخبر بشيم . اون منتظره زنگ منه. دوست پسرم زنگ بزنم

 " خداحافظ . بايد برم

ره و د. و زنجيرشم انداختم. هر چند كه دره خونه رو پشتم قفل كردم. خودم رو كنترل كردم كه تا خونه ندوم 
انگوس مثله هميشه داشت با سرو صدا دور . و همينطور پنجره ها رو . و قفلش كردم. پشتي رو هم چك كردم

 .، ولي از بس شوكه شده بودم كه نميتونستم اون طور كه عادت كرده بود بهش توجه كنم.خونه ميدويد

 ! با برايه ناهار دعوتش كرده بودمتقري! من تو همسايگيه يه مجرم سابق زندگي ميكردم ! در زندن ! سال 5تا  3

 
 .اون به من ميگه كه چي كار كنم. اون يه وكيل بود. تلفن رو برداشتم و شماره ي مارگارت رو گرفتم 

 " من بايد چي كار كنم؟! مارگز ، همسايم قبال يه مجرم بوده  "

 " مجرم سابق ؟ برايه چي رفته بود زندان ؟. من دارم ميرم دادگاه گريس  "

 " .برايه همين بهت نياز دارم. نميدونم  "

 " خوب ، تو چي ميدوني؟ "

؟ اون برايه چيه ؟ بد كه نيست ، درسته ؟ چيزه 5تا  3؟  5سال ؟  3. ويرجينيا. اون تويه پترزبورگ بود "
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. اون ترسناك به نظر نميومد.وقتي داشتم به طرف ماشينم ميرفتم ، كاالهان اوشي داشت به يه چيزي چكش ميزد
كمترين حفاظت ، . كه با اين حال به اين معني نبود كه خطرناك نيست ، اما بازم . خوشگل به نظر ميومد خيلي

شونم رو صاف كردم ، . من نخواهم ترسيد . اين جا خونه ي من و همسايگيه من بود. و هي. اطمينان دهنده بود
 " ان اقايه اوشي ؟خوب برايه چي رفته بودين زند "گفتم . و تصميم گرفتم كه مقاوم باشم

. راست ايستاد ، به من نگاه كرد و بعد از ايوانش خارج شد ، كه با فريبندگيِ تويه حركتش يه كم منو ترسوند
دوباره دست هاش رو در هم گره . به سمت پرچيني كه امالك ما رو از هم جدا ميرد اومد. غارتگرانه ... خيلي 
 .گريس. بس كن . اوههه. كرد

 " ميكني برايه چي رفتم زندان ؟ فكر ": پرسيد 

 .با ترسناك ترين چيزي كه ذهنم رو مشغول كرده بود شروع كردم.  "قتل ؟  "حدس زدم 

 " رو نگاه نميكني؟ law 'and order لطفا ؟ مگه "

  " تجاوز و ضرب و جرح ؟ "

  " نه "

 " دزد هويت ؟ "

 "تازه داره جالب ميشه "

يه سياه چال تو  ". يكي از ابروهاش رو باال برد و چيزي نگفت .  "كاربايد برگردم سره  "بيمقدمه گفتم 
  " زيرزمينت كندي و يه زن رو اونجا زنجير كردي

 " سال برايه زنجير كردن يه زن 5تا  3. خوب گرفتي خانوم. بينگو "

يق كنه و گذشته ميتونم ازش بپرسم كه بره تحق. خوب ، اقايه اوشي ، موضوع اينه كه ، خواهره من يه وكيله "
يا اينكه خودتون بگين تا من بدونم به يه  __ "در حقيقت ، قبال اين كارو كردم  " __ ي كثيفتونو رو كنه

 " نياز دارم يا نه {يه سگ المانيه بزرگ{ روت وايلر 

و دستش  "كوچيكتون خودش خوب كارشو انجام داده} يه نوع سگ نژاد امريكا { به نظر من كه رت تريِر  "
 رو به درون موهايه خيس از عرقش فرو برد و صافش كرد

 "يه نژاد اروم و دوست داشتني. اون يه تريره اصيله از وست هايلند . انگوس رت ترير نيست  "اعتراض كردم 

اروم و دوست داشتني درست همون چيزيه كه اون شب به ذهنم رسيد ، وقتي داشت دندون هايه . درسته  "
 " م فرو ميكردكوچيكشو تويه بازو

 " اه ، لطفا ، اون فقط آستينتون رو گاز گرفت "

 .اقاي اوشي ، بازوش رو دراز كرد و دوتا اثر سوراخ شدن رويه مچ دستش رو نشون داد



من يه زنگ . ميتونين دادخواهي كنين ، البته اگه يه مجرم بتونه اين كارو كنه. خوب ، باشه . لعنت  "زمزمه كردم 
 " .و بعد وقتي رسيدم مدرسه ، دربارتون تويه گوگل سرچ ميكنم به خواهرم ميزنم

فهميدم كه دارم باسنش . و برگشت سمته اره برقيش و منو مرخص كرد.  "همه ي زنا همينو ميگن  "جواب داد
 .و بعد به طور ذهني يه سيلي به خودم زدم و سواره ماشينم شدم. خيلي خوشگلن . رو بررسي ميكنم 

 
 
 

ي ِ سرسخت ، ممكنه كه زياد اماده ي گفتن درباره ي گذشته ي كثيفش نباشه ، اما احساس ميكردم كاالهان اوش
  .كه اين باعث ميشد بيشتر دلم بخواد بدونم كه همسايم چه جرمي رو مرتكب شده

درست زماني كه درس قرن بيستمم به سال دومي ها تموم شد ، به اتاق كوچكم رفتم و شروع به گشتن در نت 
 .اين بار ، جايزم رو گرفتم. مكرد

 .سال قبل داشت 2تايم پيكايون تويه نيو اورلئان اطالعاتي كه ميخواستم رو از 

سال به زنداني با كمترين حفاظت فرستاده  5تا  3كاالهان اوشي به جرم اختالس مقصر شناخته شده و براي 
 ....تيلون بلك وِل به جرم سرقت مقصر شناخته شده. شده 

 .ي مطالب مربوط به اون گروه ايرلندي بودو بقيه 

اما درباره ي خشونت يا يه چيز  ... اين خيلي بد نبود ، درسته؟ البته نه اين كه خوب باشه. خوب. اختالس 
 .و متعجب بودم كه ايا اون مجرده يا نه. فقط متعجب بودم كه چقدر اختالس كرده . ترسناك كه نبود

من دنبال كسي . شتم اين بود كه يه جورايي افسون يه مجرمه سابق ِ خشن بشم اخرين چيزي كه بهش نياز دا. نه
يه مرد با شخصيت و كامل كه خيلي خوش قيافه باشه و كسي . يه پدر برايه بچه هام. بودم كه تا اخر باهام بياد 

دونين ، يه اگه دوست دارين ب. كه تو بوسيدن ماهر باشه و بتونه خودش رو برايه وظايف منينگ نگه داره 
حاال مهم . من نميخواستم كه وقتم رو صرفه كاالهان اوشي كنم. جورايي مثله يه ژنرال ماكسيموسه دوران مدرن 

  .نيست كه چقدر اسمش قشنگ باشه يا چقدر بدونه بلوز خوشگل باشه
 7فصل 

 
 

كي ، حاال به من او! گرفتي دختر . خيلي خوبه خانم سلووانانسكي، يك دو سه چرخش ، چهار پنج شش ايست 
جوليان و من دو باره ديگه قدم هايه پايه ي رقصه سالسا رو انجام داديم ، و من .  "و گريس نگاه كن 

بعد جوليان ، من رو اول به سمت چپ ، و دوباره به . بازيگوشانه ميخنديدم و ضربه ميزدم تا دامنم بچرخه
 ."تا دا ". سمت خودش چرخوند و بعد به سمت پايين 



اين رقص با . ت هيجان زده شدن و محتاطانه با دستاشون كه دچار اماس مفصل شده بود دست زدنجمعي
، برنامه ي محبوب هفتگي در انجمن بازنشستگانِ گلدن ميدو بود ، و جوليان هم } ادمايه پير { بزرگساالن 

همچنين ، ممه اينجا . بودمبيشتره هفته ها ، من همكار و كمك معلم اون . انگار در مكانه طبيعيه خودش باشه 
زندگي ميكرد ، و با اين كه اون تقريبا مثله يه كوسه كه يه كوسه ي جوون تر رو خورده باشه ، دوست داشتني 

 .نسبت به خوانواده انجام وظيفه كنم) پاك دينان ( بود ، ولي من ياد گرفته بودم كه مثل فرقه ي پيوريتان ها 

تازه . نديده گرفتنِ خويشانوندانِ نامطبوع برايه گره هايه خوش شانس تر بود. وديمباالخره ما از نسل مي فالور ب
مخصوصا با جوليان ، كه . ، شانس اينكه بخواي برقصي كم و با فواصله طوالني بود و من عاشق رقصيدن بودم

  .يه رقيب خيلي خوب بود

از ... يك دو سه چرخش  " . ررسي كردو زوج ها رو ب "همه يه همراه برايه رقص دارن ؟  "جوليان پرسيد 
اوكي ، بزار ببينينم با اهنگ چي كار ميتونيم  . پنج شش هفت ، يادتون نره مكث كنين __.اون طرف اقايه بي 

 " گريس ، اقايه كريد رو بگير و نشونش بده چطور اين كارو انجام بده. بكنيم

پوكيه استخوان و مفاصله مصنوعيشون نميتونست . ن اقا و خانم برونو همين االنشم داشتن تو جايگاه ميرقصيد
اونقدر خوب اون شهوانيتي كه رقص سالسا نياز داشت رو انجام بده ، اما اونا تونستن اون رو با نگاهي كه به 

خيلي تاثير گذار و . عشق ، خلوص ، سادگي ، و خوشبختي ، لذت و سپاسگذاري.... هم مينداختين جبران كنن 
 .د ، كه باعث شد من قدم هام رو اشتباه بردارم و باعث سكندري خوردنه اقايه كريد شدمدوست داشتني بو

  . " تقصير من بود ". و يه كم محكم تر گرفتمش  "متاسفم  "گفتم 

صداهايي مبني بر نارضايتيش  { فكر كنم ماله كارت هايه تاروت باشه{ مادربزرگم از رويه ارابه ي مجازاتش 
  .مديرانِ كل ، هر هفته برايه تماشايه رقص ميومداون مثله . دراورد

و وقتي  _بر طبق شايعات اون زماني چشمش دنبال اقايه كريد بوده _بعد خانم سلوواناسكي اومد پيش ما 
تا مثانه ي ضعيفش بدتر } منظورش تويه رقصه { جوليان داشت با دقت هلن پزوركان رو به سمت پايين ميبرد 

 .از تماشاچي ها رفتمنشه ، من به سمت يكي 

به يكي از مردمه زيادي كه برايه تماشا و لذت بردن از اهنگ هايه قديمي اومده بودن ، ولي يه كم خجالتي يا 
هي ، اقايه دانلي ، دوست دارين برين وسط  "سفت و سخت بودن تا جرات به خرج بدن و برن برقصن ، گفتم 

 " و برقصين ؟

من فقط . تازه ، من اونقدر رقص بلد نيستم. زانوهام ديگه مثل سابق نيست خيلي دوست دارم گريس ، ولي  "
 " وقتي زنم همراهم بود و به من ميگفت كه چيكار كنم ، خوب به نظر ميومدم

 .و اروم بازوش رو نوازش كردم "مطمئنم كه اين طور نيست  "مطمئنش كردم كه 



 .و به پاهاش نگاه كرد "خوب  "

 " تون اشنا شدين ؟چطور با هسر "پرسيدم 

يادم نمياد روزي بوده . اون دختره همسايمون بود  "لبخند زد و چشماش انگار به يه فاصله ي دور رفتن  "اه  "
سالم بود ولي  12. ساله بودم 12وقتي خانوادشون به همسايگيمون اومدن ، من . باشه كه دوسش نداشته باشم

 " با من به مدرسه ميره مطمئن شدم كه همه ي پسرا اينو بدونن كه اون

چقدر خوش شانس بودين  "زمزمه كردم . صداش انقدر مشتاق بود كه باعث شد يه چيزي تويه گلوم قلنبه كنه 
 " كه تو اون سن كم باهم اشنا شدين

 " واقعا خوش شانس بوديم "و با ياد اوري خاطراتش لبخند زد  "بله ، ما خوش شانس بوديم  "گفت 

قص دادن به ادمايه پير ، خيلي فارغ از خود و با شكوه به نظر مياد ، اما حقيقت اين بود كه ميدونين ، تعليم ر
بيشتره شبها ، من خونه ميموندم و ورقه ها رو تصحيح ميكردم و . اونا بهترين شب هايه من در طوله هفته بودن

ميپوشيدم و ) غلب پولك دار اونم ا( اما دوشنبه ها ، من يه دامن رنگ روشن كه بچرخه . سوال طرح ميكردم
اغلبم زود ميرفتم تا برايه مريض هايي كه نميتونستن صحبت كنن . ميرفتم تا دختره خوشگله مجلس رقص باشم

 . كتاب بخونم ، كه هميشه باعث ميشد يه جورايي حس فوق العاده و مقدسي رو داشته باشم

، وقت خوابه بيشتره افراد  9مطمئنا ساعت . ردم يه نگاه به ساعتم ك. "گريس  "جوليان داشت منو صدا ميكرد 
 .من و جوليان با يه نمايش رقص، كه واقعا يه كم زياده روي هم ميكرديم ، به جلسه خاتمه ميداديم. اونجا بود

 " ما امشب قراره چي رقصي رو انجام بديم ؟ "پرسيدم 

مركز محل رقص رفت و با يه ادايه  جوليان سي دي رو عوض كرد و به.  "فكر كردم شايد يه فاكس ترات  "
من به سمتش رفتم و با پام يه ضربه به زمين زدم و دستم رو دراز كردم كه اونم با . خاص دستاشو دراز كرد 
 " اه ، اهنگ. دست هامون به سمت تماشاچيها چرخيد و منتظره اهنگ مونديم .اعتماد به نفس گرفتش

there goes my baby " راز دريفت .  

 "به دوره زمين ميچرخيديم ، جوليان به من نگاه كرد } قدم هايه رقصه { سريع -سريع-اروم- نطور كه ارومهمو
 "من اسممون رو برايه يه كالس نوشتم

 " چه جور كالسي؟ ". وقتي به قدم هامون زاويه داديم ، سرم رو كج كردم تا به اقايه كارلسون نخوره 

دالر بايد  60. گارانتي كردن كه اگه جواب نداد پولو برميگردونن. ن چيزيمالقات با اقايه مناسب يا يه همچي "
حيوونم نبايد همراهت بياري، اوكي ؟ يه جورايي حالت  . يه سمينار دو ساعته ، فقط يه شب.به من بدي

  "انگيزشي داره 

 " جدي ميگي؟ "



ممكنه با يه نفر . ست پسر ميسازيو تو كسي هستي كه از خودت دو. ما بايد با يه نفر مالقات كنيم. خيلي "
 " قرار بزاري كه واقعي باشه

 " احمقانه به نظر مياد.... فقط اينكه يه كم . خيلي خوب. خيلي خوب  "

ما هر دومون احمقيم گريس، حداقل وقتي موضوع  "جواب ندادم  "و دوست پسر ساختن عاقالنست ؟  "
كارمون اين نبود كه با هم بشينيم و رقص با ستارگان و پروژه ي بار در هفته  3و گرنه كه . درباره ي مردا باشه 

 " ميكرديم؟ . فرار نگاه كنيم

 " ما بدخلق نيستيم ": زمزمه كردم 

تقريبا رو پام . مراقب باش عزيزم  "منو سريع چرخوند و دوباره به سمت خودش برگردوند  "درسته  "
 " وايستادي

پس من تويه بازيه قرار گذاشتن يه قدم از . ديگه با يه نفر قرار دارم خوب ، راستشو بخواي ، من نيم ساعت  "
 " تو جلوترم

 " ياال، دو سه چهار ، بچرخ ، سر بخور ، تا دا. اون دامني كه پوشيدي ادمو ميكشه . خوب ، خوش به حالت  "

راده مورده عالقه دولورس بارينسكي يكي از اف. رقصمون تموم شد و تماشاچي هايه شيفتمون دوباره دست زدن
 " { فريبندگي= گريس{ گريس ، مطمئننا تو مثل اسمت زندگي ميكني  "ي من، با صدايي نرم گفت 

بزرگساالن ، مرد و زن ، فكر ميكردن كه من پرستيدني هستم و  .عاشقه اين تعريفش شدم "اوه ، واو  "گفتم 
اين برجسته ترين برنامه ي زندگيه اجتماعيه  البته كه. پوست جوون و اندامِ انعطاف پذيرم رو تحسين ميكردن

همه ي افراد اينجا داستانِ خودشون رو داشتن ، بعضي هام داستان هايي . و اينجا رومانتيك هم بود ! من بود 
هيچ كس اينجا مجبور نبود انالين شه و . رومانتيك از رويه بيچارگيشون كه چطور با عشق اولشون اشنا شدن 

مثل  } ه درباره ي اينكه ايا شما مذهبي هستين و دنباله يه كاتوليك ، كه ايا سوراخ كردنيه فرومي رو پر كن
هيچ كس اينجا مجبور نبود به يه كالس بره تا بفهمه چطور بايد توجه يه . رو تحريك كننده ميدونين { گوش

  .مرد رو جلب كنه

يه مهندس كه در هارتفورد كار ميكرد ،  ديو ،. همونطور كه گفتم من از طريقه سايت با يه نفر قرار داشتم
با بررسي عكسش ، ديدم كه به جز موهايه قديمي و از مد افتادش ، اون خيلي خيلي  .ميخواست كه منو ببينه

و درست به همين سادگي ، ديو يه . بهش ميل زدم كه منم دوست دارم برايه خوردنه يه قهوه ببينمش. بامزه بود
 ه انقدر اين كار اسونه ، و برايه چي من انقدر صبر كرده بودم ؟ كي ميدونست ك. قرار گذاشت

بله ، همونطور كه گونه هايه سفيده ادمايه اونجا رو ميبوسيدم و اونام به ارومي ، با دست هايه نرم و دوست 
 هنوز شب. گريس و ديو . ديو و گريس . داشتنيشون نوازشم ميكردن ، يه اميدي داشت در من به وجود ميومد 



من به ركس جاوا ميرفتم ، چشم هامون به هم ميوفتاد ، همونطور كه . نشده ، ممكنه مرد زندگيم رو مالقات كنم
داشت بلند ميشد تا احوالپرسي كنيم ، يه كم از قهوش از ليوان  _و با جرات ميگم ، گيجي  _با سراسيمگي 
ماهه بعد ، ما نقشه ي  6از حاال ، . شديم  فقط با يه نگاه ما ميدونستيم كه برايه هم ساخته. ميريخت بيرون

اون صبح شنبه ها برام صبحونه درست ميكرد ، و ما يه مسير طوالني رو با هم . ازدواجمون رو خواهيم كشيد 
قدم ميزديم ، و بعد ، يه روز ، وقتي بهش گفتم كه من حاملم ، اشك هايه سپاسگذاري چشم هايه اون رو پر 

  . وام پيش پيش همه ي ماجرا رو تصور كنم هانه اينكه من بخ. ميكرد 

ممه قبل از اينكه رقص تموم شه اونجا رو ترك كرد ، در نتيجه مجبور نبودم به انتقاد هايه هميشگيش درباره ي 
بعدا زنگ ميزنم تا  ": گفت. از جوليان خداحافظي كردم .تكنيك رقصم ، موهام و انتخواب لباسم گوش بدم

 . و گونَم رو بوسيد "ون رو بهت بگم زمان و تاريخِ كالسم

  " اوكي ، ديگه هيچ سنگي جلويه راهه ما نيست "

چشمك زد و كيفش رو رويه دوشش انداخت ، و همون طور كه داشت ميرفت ، دستش رو  "همينه . افرين  "
 .تكون داد

و / مجعد كننده / نرم كننده  موهام به نظر بزرگ ميومد ، در نتيجه رفتم دستشويي تا قبل از قرارم با ديو يه كم
 .اب مقدس به موهام بزنم

اه ، تو موهايه مجعد رو دوست . نه ، نه ، طبيعي هستن . من گريس هستم . سالم ديو "تويه اينه به خودم گفتم 
 " داري؟ اه ، ممنون ديو

. الفه من راه ميرفت همونطور كه داشتم از دستشويي ميومدم بيرون ، يه نفر رو ديدم كه اخره راهرو داشت بر خ
اون اينجا چي كار ميكرد ؟ . اون مرد كاالهان او شي بود  . به سمت چپ پيچيد و به سمت بخشِ پزشكي رفت

و چرا من مثل يه دختر مدرسه اي كه مچش رو به خاطره سيگار كشيدن تويه دستشويي گرفته بودن ، قرمز شده 
 وزم به اون خيره شده بودم ؟و چرا وقتي كه يه قراره واقعي داشتم ، هن. بودم

  با اين افكارِ تويه ذهنم ، به سمت ماشينم رفتم
وقتي به ركس جاوا رسيدم ، تقريبا رستوران نيمه پر بود و بيشترشون هم بچه دبيرستاني ، البته هيچ كدومشون 

يه زوج تويه  ....نبود  ديو اونجا. مخفيانه يه نگاه به دور و بر انداختم. ماله منينگ كه تويه فارمينگتونِ نبودن
مرد يه گاز از كيك زن . سالگيشون در يه گوشه بودن و دستهايه هم رو گرفته بودن و ميخنديدن  40دهه ي 

همه ي دنيا . و من با يه لبخند فكر كردم كه نمايش تموم شد . زد و زن هم با لبخند يه دونه زد پشت دستش
مقابله ديوار گوشه ي باال ، يه مرد پيرِ موسفيد نشته بود و روزنامه در . ميتونستن ببينن كه اونا چقدر خوشحالن 

 .اما ديو اونجا نبود. ميخوند 



و فكر كردم كه شايد بهتر بود قبل از اينكه بيام دامنم رو . يه كاپوچينويِ بدونه كافئين سفارش دادم و نشستم 
  .ه خيال بافي نكنمكف كاپوچينو رو خوردم و به خودم هشدار دادم كه ديگ. عوض كنم

 .و خيلي اميد دهنده. اما بازم ، عكسش قشنگ بود . ديو ميتونست ادمه خوبي باشه يا يه ادم اشغال 

 " ببخشيد ، شما گريس هستيد ؟ "

قبال نيومده تا با بزرگساالن  ....اشنا به نظر ميومد . همون جنتلمن با موهايه سفيد بود . سرم رو اوردم باال 
 شايد يه متوليه منينگ ؟. خره اونجا برايه همه ازاد بودبرقصه ؟ باال

 " بله ، من گريس هستم "به طور ازمايشي گفتم 

 " از اشناييت خوشبختم! من ديوم  "

 " ? ecommitment شما ديو هستين ؟ ديو از سايت "به نظر دهنم باز بود  "... اه.... سالم  "

 " ميتونم بشينم ؟! خوشحالم ميبينمت ! بله  "

 " حتما... من... اممم  ": اروم گفتم 

اگه اشتباه نكرده باشم ، مردي  .همونطور كه ديو مينشست ، من با پلك زدن هايه متوالي داشتم نگاهش ميكردم
  . سالش بود 65كه جلوم نشسته بود 

من بود يا نه  و نميدونم اشتباه از. دست هايه رگه رگه. صورت چين افتاده .موهايِ كم پشت سفيد . 70شايدم 
 واقعا چشم چپش از شيشه بود ؟

چشم چپش . بله . صندليش رو عقب برد و به اطراف نگاه كرد  "اينجا خيلي بامزه است ، مگه نه ؟  ": گفت 
 . مطمئنا مصنوعي بود. يه ذره هم تكون نخورد 

منو ببخش كه دارم اين  "ود سعي كردم دوستانه باشم ولي لبخندم متحيرانه ب "امم ، گوش كن ديو . بله  "گفتم 
 " جوون تر به نظر ميومدي... خوب ، خيلي ... اما عكست .... حرف رو ميزنم 

من يه گولدن رتريور . پس گفتي كه سگا رو دوست داري ؟ منم همينطور. ممنون  "خنديد  "اه ، اونو ميگي  "
گفته بودي كه خودتم يه سگ  "به جلو خم شد ومن ديدم كه صورتش پف كرده  "دارم كه اسمش مدي است 

 " داري؟

 " كي اون رو گرفتي ؟ عكس رو ميگم ؟. خوب. يه وِستي. انگوس. دارم. بله . امم "

دوست داري . فكر كنم قبل از اينكه به جنگ ويتنام برم گرفتمش. بزار ببينم . همم ". ديو يه دقيقه فكر كرد 
اينو بايد بگم كه همه ي دندون . لبخند زد "ي ، همه چيز ايتاليايي ، چين. بيرون غذا بخوري؟ من كه عاشقشم

 سعي كردم كه خودم رو عقب نكشم. هاش ماله خودش بود ، البته با اينكه بيشترشون زرد با رنگ نيكو تين بود 

. 



 " فكر نميكني بهتر بود كه اپ ديتش كني؟. گوش كن. درباره ي اون عكس ديو . بله  "

 " اقعيم رو ميدونستي كه باهام نميومدي بيرون ، ميومدي؟ولي اگه سن و. فكر كنم  "

تو گفتي كه . من واقعا دنبال يه نفرم كه نزديك به سن خودم باشه . منظوره منم همينه ... اين  ". مكث كردم
 " سال داري 40نزديك 

در بودن با يه مرد اما گوش كن عزيزم ، يه فوايدي . يه زماني  "با دهان بسته خنديد  "سال بودم  40نزديك  "
پير وجود داره ، و من فكر كردم كه شما دخترا وقتي منو شخصا مالقات كنين بيشتر ممكنه باهام راحت باشين 

 . و به طور وسيعي لبخند زد "

 " __ مطمئنم كه اين طوره ديو ، اما موضوع اينه كه "

. واقعا نميدونم چي ترجمش كنم } بگ ولي من واقعا بايد اين لگ"پريد وسط حرفم  "اه ، معذرت ميخوام  "
عيب كه نداره ؟ من تويه خِ سانح مجروح شدم. رو خالي كنم} براي جمع اوري ادرار  _يه جورايي سوند " 

از اونجايي كه معلم تاريخ بودم ، ميدونستم كه خِ سانح يكي از خون الود ترين ميدان هايه مبارزه ي . خِ سانح
 "البته كه عيب نداه. نه  " . م افتادن پايينشونه ها. جنگ ويتنام بوده 

حاال من مجبور . عاليه. و با يه كم لنگيدن به سمت دستشويي رفت . با چشم واقعيش يه چشمك زد و بلند شد 
رو بزارم } نشان نظاميه مخصوص مجروحين جنگ { بودم بمونم ، چون نميتونستم همينجوري يه پرپل هارت 

نميتونستم راحت بگم ، ببخشيد ديو ، من با يه . وري خيلي غير ميهن دوستانه بودميتونستم ؟ اون ج. و برم 
اون جوري يه ذره هم خوب . كهنه سربازِ مجروحِ پير كه نميتونه خودش به تنهايي دستشويي كنه ، قرار نميزارم

 .نبود

تا  5مسرِ جايزه ايش ، درنتيجه ، به افتخار كشورم ، يه ساعت ديگم به حرف هايه ديو گوش دادم درباره ي ه
زن ، اينكه انجمن شگفت انگيز اميريكايي مربوط به افراد بازنشسته ، بهش درباره ي خريد مبلمان  3بچش از 

 .تخفيف دادن و اينكه كدوم نوع از جراحي بول براش از همه بهتره

اه ،  "شورم انجام دادم اين رو وقتي گفتم كه احساس كردم وظيفم رو نسبت به ك "خوب ، من ديگه بايد برم  "
 " ديو ، تو ادم خيلي خوبي هستي ، ولي من واقعا دنباله يه نفرم كه سنش دورو بره سن خودم باشه

چشم سالمش رويه سينه هاي من بود ، در حالي كه چشم  "مطمئني كه ديگه نميخواي با هم بريم بيرون؟  "
پس . و گفتي كه عاشق رقص مجلسي هستي. بي به نظرم تو خيلي جذا "مصنوعيش بيشتر به سمت شمال بود 

  " انطاف پذيري ... ميتونم شرط ببندم كه خيلي

 " خداحافظ ديو "مانع لرزشم شدم 

  .كالس هايه جوليان بهتر و بهتر به نظر ميومد



من برايه اينكه  "ازش پرسيدم .به نظر براش مهم نبود .  "هنوز بابا نداري  "وقتي رسيدم خونه به انگوس گفتم 
  " درسته ؟. همه ي اون چيزي هستم كه تو ميخواي

. بله عزيزم  ". با تاييد يه پارس كرد و بعد شروع كرد به جست و خيز در مقابل درِ پشتي تا بتونه بره بيرون
ولي اون به كاره  "بشين . داري دامنم رو خراب ميكني . ياال پسر .اينقدر ورجه وورجه نكن. بشين ... بشين 

ولي اون  "فهميدي؟  . ولي دفعه ي بعد ميشيني .اوكي ، به هر حال ميتوني بري بيرون ". مه دادخودش ادا
  .رفته بود به سمت پرچين پشتي

  " گريس ، جيم امرسون هستم "صدايِ پدرم گفت . يه پيغام داشتم 

  " خته ميشيشنا "پدر  "بيشتر به اسم  "همونطور كه با خنده به پيغام گير چشم غره ميرفتم ، گفتم 

من خودم بهشون . پنجره هات بايد عوض شن . امروز يه سر زدم ولي خونه نبودي ". پيغام ادامه داشت 
تولدت ماهه پيش بود ، مگه نه ؟ به هرحال ، يه نفر  . بهش به عنوان يه هديه ي تولد نگاه كن. رسيدگي ميكنم

 .ير بوق زدپيغام گ "تو بال ران ميبينمت  .رو گذاشتم كه عوضشون كنه

در حقيقت ، انقدر پول در مياوردم كه قبض ها رو بدم ، ولي به عنوان يه . بايد به بخشندگيه پدرم لبخند ميزدم 
  .معلم ، به اندازه ي بقيه ي اعضاء خانوادم پول در نمياوردم

دازه اي پول در مارگارت به ان . برابرمن پول در مياورد و تازه اولين سال كاريش هم بود 3ناتالي احتماال 
همونطور كه ممه هميشه . خانواده پدر ابا اجدادي پولدار بودن  . مياورد كه ميتونست يه شهر كوچك رو بخره

و اين باعث ميشد كه حس پدري . و عالوه بر اين پدر حقوق خوبي هم ميگرفت. اين رو به ما ياد اوري ميكرد 
دوست داشت كه خودش اين كار ها رو انجام بده ولي در  تصورا ، اون. كنه و پول تعمير خونه ي من رو بده 

تا بخيه خورد به خاطر يه  19مقابل وسايل برقي خودش رو مجروح ميكرد و اين حقيقت رو زماني فهميد كه 
 . " رذل "اره برقيه به قول خودش 

يه اتاق رو دوباره رنگ شايد بهتر بودم كه . به اتاق نشيمن برگشتم ، رويه كاناپه نشتم و به اطراف نگاه كردم
بعد از يكسال و نيم بازسازيِ بدون . اما نه . ميكردم ، كاري كه اون زماني كه اندرو ولم كرد ميخواستم بكنم

ديوار هايه اتاق نشيمن به رنگ بنفش كم رنگ با رگه هايي از سفيد ، با . توقف ، خونه خيلي كامل به نظر ميومد
بل ويكتورين با پشتيه خميده رو تويه حراجي خريده بودم و داده بودم يه م. يك المپ تيفاني در يك گوشه

اتاق ناهار خوري سبز . روكششون رو عوض كنن ورنگ جديدش سايه هايه از سبز، ابي و بنفش كمرنگ بود 
خونه هيچ چيز به جز پنجره هايه جديد . كمرنگ بود ، و در وسطش هم يه ميز گرد با چوب درخت گردو

 .تقريبا نسبت به كاالهان اوشي ِ همسايه غبطه خوردم. حتماال به يه پروژه ي جديد نياز داشتما. نميخواست 

و از رويه كاناپه بلند  "اوكي ، حاال چي شده انگوس ؟  "زمزمه كردم . هاپ هاپ هاپ هاپ! هاپ ! هاپ



. جلو چشمم بود نديدم درِ لغزنده ي اشپزخونه رو باز كردم ، هيچ اثري از عزيز خزدار سفيدم كه اغلب .شدم
  .به سمت پنجره ي اتاق نشيمن رفتم تا از سمت ديگه نگاه كنم! هاپ! هاپ

درست مثل حالتي كه به دنيا اومده ، در زير پرچين يه تونل درست كرده و االن تويه حياط . لعنت. اونجا بود
رويه ايوان بدون پله اش نشسته  كاالهان اوشي. داشت به سمت يه نفر پارس ميكرد. همسايه بغلي وايستاده بود

بود و به سگم كه داشت تويه حياط پارس ميكرد و جست و خيز ميكرد و سعي ميكرد كه پايه مرد رو گاز 
 .با اهي از افسوس به سمت درِ جلويي رفتم. بگيره ، خيره شده بود

سگم غرغر ميكردم ، از همونطور كه داشتم به . مثل هميشه سگم گوش نكرد "بيا عزيزم ! انگوس ! انگوس  "
اخرين چيزي كه بهش نياز داشتم روبه رو شدن با همسايه ي مجرم . ماپل رفتم 36حياط جلوييم به سمت 

ببخشيد ، سگم  "گفتم . ولي با جست و خيز و گاز گرفتن هايه انگوس ، چاره ي ديگه اي نداشتم . سابقم بود 
 " از مردا ميترسه

با اين  "وحشت كرده . بله  " . ايين و يه نگاه عيب جويانه به من انداختكاالهان از رويه ايوانش پريد پ
كلمات ، انگوس به سمت كفش هايه بوت كاالهان رفت و دندون هاش رو به درون چرم كفش فرو كرد و به 

 كاالهان بوتش رو تكون داد ، كه برايه لحظه. هرررررررررررر. هرررررررررر . طرز دوست داشتني اي ناله كرد
 .باعث شد انگوس ازش جدا شه ولي دوباره سگ كوچك من با يه نيرويِ جديد پريد رو كفش

خم شدم ، گردن سگ كوچكم رو گرفتم و تالش كردم كه بلندش كنم ولي اون چسبيده . كاالهان چيزي نگفت 
 "وقت غذا  .وقت خوابه . وقتشه بريم تو. بيا انگوس  ". انگوس لطفا گوش كن. بود به كفش و ولش نميكرد 

دوباره تالش كردم ، اما دندون هايه پاييني انگوس كج و دوست داشتني بودن و من دلم نميخواست كه 
 .هيچكدومشون كنده بشه

هر چند ، خم شده بودم و سرم نزديك به كشاله ي ران اقاي اوشي بود ، و ميدونين ، داشتم احساس ميكردم كه 
 "ش كن پسرول. انگوس ، ولش كن ". يه كم گرمم شده

. هررررررر. بند كفش بوت گير كرده بود اليه دندون هايه كوچكش. انگوس دمش و سرش رو تكون داد
بااليه سرم خور به يه ! كمرم و راست كردم و بنگ  " __ اون اكثر مواقع اينقدر. متاسفم  "گفتم . هرررررررررر
 . قي به هم قفل شد و سرش به عقب خم شددندون هاش با يه صدايه ت. به چونه ي كاالهان اوشي. چيز محكم

  " خانوم. خدايه من  "همونطور كه چونش رو ميماليد گفت 

 . سرم به خاطر ضربه تير ميكشيد "واقعا متاسفم ! اه ، خدايا  "

از اون جايي كه بند كفش در  _با يه نگاه خيره ، خم شد و انگوس رو از پس گردنش گرفت ، بلندش كرد 
 .و دادش دست من _، با يه كم تقال بلندش كرد  دهان انگوس بود
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و بعد برگشت و به  "نميدونم كدوم يكيتون بدترين  "گفت . به من نگاه كرد. لبخند كاالهان اوشي رفته بود
  . سمت خونش رفت

عروسيمون رو بهم زد ، احساس ميكردم كه ديگه همه چيز  روز بعد از اينكه اندرو 4هفته و  2ماه و  13
تابستون بعد از اون اتفاق ، بدون حضور هميشگيِ دانش اموزام ، واقعا  . . مرتبه و من خوب دارم پيش ميرم

وقتي خسته ميشدم ، در راه جنگلي . بهم سخت گذشت ، اما من خودم رو مشغول خونه كردم و يه باغبون شدم
ود ، و از كنار رودخانه ي فارمينگتون ميگذشت ، پياده روي ميكردم ، پشه ها همه جام رو كه پشت خونم ب

ميخوردن و شاخه ها يه درخت ها زخم و زيليم ميكردن ، انگوس هم در كنارم جست و خيز ميكرد ، زبون 
 . صورتيش رو به اب رودخونه ميزد و در حالي كه تمام بدنش پر از لجن بود

با هزاران نفر از اعضايه  _ گتيزبرگ واقعي در پنسيلوانيا _جوالي رو در گتيزبِرگ 4ه ي تعطيالت اخر هفت
. بازسازيه جنگ داخلي گذروندم و اينجوري برايه چند روز دردي كه تويه سينم حس ميكردمو فراموش كردم

بابا اغلب من رو  مامان و. وقتي برگشتم جوليان گذاشت كه تويه جيترباگ ، مقدمات رقص مجلسي رو ياد بدم 
به خونشون دعوت ميكردن ، اما از ترس اينكه ناراحت نشم ، با هم مودبانه صحبت ميردن ، و اين وضع اونقدر 

مارگارت و من با هم به . عصبي كننده و عجيب غريب بود كه ارزو ميكردم كه عادي باشن و با هم دعوا كنن
چند . غروب ميكرد  10رشيد در اونجا حدود ساعت ساحل مين رفتيم كه در شمالي ترين نقطه بود و خو

روزي رو بدون هيچ سروصدايي در ساحل قدم زديم ، و به اواز صيادان خرچنگ كه لنگر انداخته بودن گوش 
  . ميداديم و هيچ صحبتي درباره ي اندرو نميكرديم

از شن بود ، رنگ اميزي و  و من ميتونستم حواسم رو به كف خونم كه پر. خدا رو شكر كه ابن خونه رو داشتم
برايه كريسمس كلكسيوني از مجسمه هايه سنت نيكوالس رو  . تزئينش پرت كنم تا ديگه اندرو به يادم نياد

تا دستگيره ي در داشتم روشون مدرسه ي عموميِ شهر نيويورك حك شده  2. رويه طاقچه ي شومينه گذاشتم
. و حتي به يكي دوتا قرار هم رفتم. المپ ها رو نصب كردم.  ديوار ها رو رنگ كردم. پرده درست كردم . بود 

  . و همون بهم نشون داد كه هنوز امادگيِ مالقت با افراد جديد رو ندارم. خوب ، در حقيقت سره يه قرار رفتم

ممكنه كه اونا يه كم ضعف  . مدرسه شروع شد و من هيچ وقت بيشتر از اين دانش اموزام رو دوست نداشتم
داشته باشن ، زياده روي كنن و طرز حرف زدنشون كوچه بازاري باشه و از لغاتي مثل حاال كه چي و  اخالقي

من مثل هميشه خودم رو . حله استفاده كنن ، ولي اونا خيلي مجذوب كننده بودن و پتانسيل و اينده رو داشتن 
ه يه نفر وجود داره كه با گذشته ها در مدرسه گم ميكردم ، و منتظر يه جرقه بودم ، يه نشانه كه به من بگه ك

ارتباط داره همونطور كه من در بچگيم داشتم و يه نفر كه كه ميدونه چطور گذشته بر حال كنونيِ ما اثر 
 .گذاشته



در روز ولنتاين ، جوليان با يه بغل فيلم ، غذايه تايلندي و بستني . كريسمس اومد و رفت ، و همينطور سال نو
نقدر خنديديم كه دل درد گرفتيم ، و هردومون تظاهر ميكرديم كه اين مسئله كه االن بايد اومد پيشم ، و ما ا

 .سال بود كه با كسي قرا نذاشته رو نديده گرفتيم 8اولين سالگرد ازدواج من باشه و اين كه جوليان 

رد خفيف شد زمان تاثير خودش رو گذاشت و اندرو تبديل به يه د. واقعا خوب شد . و قلب من اروم گرفت 
واقعا فراموشش كرده بودم ؟ به خودم . كه من فقط زماني كه رويه تخت دراز كشيده بودم به يادش ميوفتادم

 .ميگفتم كه فراموش كردم

من . بعد چند هفته قبل از ازدواج ِ كيتي اي كه موهام رو زده بود ، ناتالي و من با هم برايه ناهار رفتيم بيرون
درحقيقت اندرو هيچ وقت به اون . بهم خوردن ازدواجم با اندرو رو بهش نگفته بودمهيچ وقت دليل واقعيه 

 .اصال نيازي نبود اعتراف كنه. حرفها اعتراف نكرده بود 

اون در پِلي كالرك در نيو هاوِن، يكي از بهترين كمپاني هايه معماري در . ناتالي انتخاب كرد كه كجا بريم 
كشيد و پيشنهاد داد تا بريم هتل اومني كه يه رستوران با نمايي زيبا و نوشيدني كارش طول مي. كشور، كار ميكرد

 .خوب داشت

خواهرم يه جورايي از زيبا تبديل شده بود به نفس . وقتي اونجا ديدمش ، از تغييري كه كرده بودم شكه شدم
مدرسه رو پوشيده بود ، و هر باري كه در ابتدايي يا خونه ميديدمش ، اون جين يا پلوور يا لباس فرم . گير

و شبيه يه دختره امريكاييِ زيبا و دوست داشتني به نظر . موهايه بلند ، لخت و بلوندش همه يه اندازه بودن
ولي وقتي واقعا شروع به كار كرد ، لباسايه جديد خريد و مدل موهاش رو عوض كرد ، و شروع كرد به . ميومد

 .ن شبيه يه مدلِ مدرن از گريس كلي شده بوداو .استفاده از لوازم ارايش ، و واووو

 " خيلي خوشگل شدي! سالم بامپو  "با افتخار بغلش كردم و گفتم 

 " هر بار كه ميبينت ، دوست دارم هر چي دارم بدم تا موهايه تو رو داشته باشم. تو هم همينطور "

الي ميتونست در اين مورد صادق باشه فقط نات. ولي خوشحال بودم "احمق نباش . اين موها ، موهايه شيطانه  "
 .فرشته ي دوست داشتني. 

ناتالي يه درتي مارتيني سفارش  .البته زياد مشروب خور ماهري نبودم.مثل هميشه جين و تونيك سفارش دادم 
 " چه نوع ودكا يي رو دوست دارين ؟ "پيشخدمت پرسيد . داد

 " شته باشينكاله فرنگي رو اگه دا "نات با يه لبخند جواب داد 

لبخند زدم و متعجب  . " انتخاب فوق العاده ايه. داريمش  "پيشخدمت كه تابلو بود هيجان زده شده گفت 
 .بودم كه از كي خواهرم ياد گرفته كه يه ودكايه خوب بنوشه

و ما با هم صحبت كرديم و ناتالي درباره ي همكاراش ، خونه اي كه داشتن طراحيش ميكردن كه نمايي به 



 .ت خليج چِساپيك داشت ، و اينكه چقدر شغلش رو دوست داره صحبت كردسم

نه اينكه . خوب ، فكر كنم يه كم احساس كمبود ميكردم... وقتي خودم رو باهاش مقايسه كردم ، يه كم احساس
 من عاشق بچه ها م و درسي كه ميدادم بودم و احساس ميكردم كه منينگ ، با. كه بود. درس دادن خوب نباشه 

ولي با وجود عالقه اي كه ناتالي نشون ميداد نسبت . نمايه اجريش و درخت هاش ، بخشي از وجود من بودن
به اينكه چطور دكتر اكخارت در طول جلسه ي گروه اموزشي ، وقتي كه من پيشنهاد دادم كه دوباره قرار دادها 

به بچه هاش نميداد  17 16د نمره ي رو بررسي كنيم خوابش برده بود و اين كه چقدر من از اينكه اوا زيا
 .اذيت ميشدم ، ولي با اين حال اخبار من يه كم خسته كننده به نظر ميومدن

نفره از  8يا  6برگشتيم و يه گروه  . و همون وقع بود كه ما صدايه زير خنده زدن گروهي رو در اونجا شنيديم
ن به سمت بار ميرفتن ، و اندرو درست جلويه اونا مردان رو ديديم كه تازه از اسانسور خارج شده بودن و داشت

 . وايستاده بود

از اون موقع كه منو ول كرده بود نديده بودمش و ديدنش باعث شد كه احساس كنم كه انگار يكي يه مشت به 
تو . رنگم پريد و خون از صورتم خشك شد ، و دوباره با يه حالت ازار دهنده برگشت به صورتم. شكمم زده
اندرو ، كه نه اونقدر . دايه زوزه ميشنيدم ، و احساس داغي ميكردم ، بعدش سرما ، و بعد دوباره گرماگوشم ص

. عينكش بر رويه دماغش قرار داشت  . قد بلند و نه اونقدر خوش قيافه بود ، و هنوزم الغر و استخوني بود
افتاده بود ، اما مغزم كامال  تمام بدنم به خاطر وجودش به جوشو خروش... گردن دوست داشتني و حساسش 

 .اندرو يه لبخند به يكي از همراهانش زد و چيزي گفت ، و همراهانش دوباره خنديدن. خالي بود

 .من جواب ندادم.  "گريس؟  "ناتالي زمزمه كرد 

يد شد ، سف. و بعد اندرو چرخيد ، ما رو ديد ، و درست همون اتفاقي كه برايه من افتاده بود ، برايه اونم افتاد 
 .بعد به زور لبخند زد و به سمت ما اومد. چشم هاش گشاد شده بودن.بعد قرمز 

. به سمتش برگشتم و ديدم كه بدون هيچ تعجبي ، مطلقا زيبا به نظر مياد .  "ميخواي بريم ؟  "ناتالي پرسيد 
يكي از .گريل كنهگونه هاش مثل گل رز قرمز شده بود ، نه مثل گونه هايه من كه ميتونست يه استيك رو 

و دست هايه ظريفش ، با ناخن هايه تميز و پوليش نشدشو رويه . ابروهاش از ناراحتي ، به ظرافت باال رفته بود 
  .دست هايه من گذاشت

 .و بلند شدم "سالم غريبه . من خوبم . نه ، البته كه نه ! نه  "گفتم 

  . تقريبا بخشي از وجود من بود ، و صداش اونقدر اشنا بود كه انگار "گريس  "اندرو گفت 

 " ناتالي رو كه حتما يادته. عجب سورپرايز خوبي "

 "سالم ناتالي. البته "



  . و چشم ها رو سمت ديگه برگردوند "سالم  "نات با حالتي تقريبا نجوا گونه گفت 

. مجبور بود كه قبول كنهاون تقريبا  .مطمئن نبودم كه چرا از اندرو خواستم كه برايه چند دقيقه به ما ملحق شه
اندرو وقتي . و انقدر متمدن و خوشايند كه انگار داريم در قلعه ي ويندزور چاي ميخوريم . همگي نشستيم 

فهميد ناتالي همون جايي كه اون زندگي ميكنه داره كار ميكنه ، اب دهنش رو با صدا قورت داد ، ولي خوب 
... اه ، واقعا ، تو تويه پِلي كار ميكني ، چه جالب . بازسازي شده  تقاطع نُهم ، اونجا خوب. تونست پنهانش كنه

والدينت ... امم.و تو گريس؟ منينگ چطوره ؟ امسال دانش اموزا خوبن ؟ عاليه . كلمات كوتاه . خنده داره 
 . ؟ عاليه}  ^__^مخفف استوارت { مارگارت و استو . خوبن؟ خوبه ، خوبه

اندرو مثل . توني كه داشت رويه ميز رقص پا ميكرد  4نات ، اندو ، من و فيلي و اينجوري ما اونجا نشستيم ، 
يه ميمونِ مضطرب صحبت ميكرد ، و با اين كه من به خاطر صدايه ي زمزمه اي كه در گوشم بود ، درست 

رو باال  نميشنيدم ، ولي با اين حال انقدر واضح ميتونستم همه چيز رو ببينم كه انگار با يه مشت دارو ادراكم
دستهايه ناتالي يه كم ميلرزيد ، و برايه اين كه اين موضوع رو پنهان كنه ، محتاطانه اونها رو رويه ميز . برده باشم

وقتي به اندرو نگاه ميكرد ، مردمك چشمش گشاد ميشد ، با اين كه سعي ميكرد اصال به اندرو . مشت كرده بود 
انگار كه . حتي لباش هم قرمز تر به نظر ميومد . پوستش قرمز شده بود  باالتر از خط گردنِ بلوزش ،. نگاه نكنه 

 . داري شبكه ي اكتشافات رو ميبيني كه داره علم جذابيت رو نشون ميده

رو پيشونيش عرق نشسته بود ، و گوش . متاثر شده بود ، بدون شك ، اندرو وحشت كرده بود ... اگه ناتالي 
 . نگار نزديك بود اتيش بگيرنهاش به حدي قرمز شده بودن كه ا

تند تر از حالت معمول صحبت ميكرد ، وبا اين كه به نظر ميومد نميتونه مستقيم تو چشمام نگاه كنه ، اغلب به 
 .من لبخند ميزد

تو ... تو ... گريس . ام . خوب ، من بايد برم پيش همكارام  "وقتي كه موقعيت رو برايه فرار مناسب ديد گفت 
منو بغل كرد و من ميتونستم گرمايه گردنش ، بويه عرق .  "از ديدنت خوشحالم . ه نظر مياي خيلي خوب ب

 ". و بعد سريع از من جدا شد . بدنش كه مثل بچه ها بود ، مثل بچه اي كه زمان خوابش باشه ، رو حس كنم
  " ناتالي ، اه ، مراقب خودت باش

برايه اينكه . ون فيله سكندري خورد ، و درست افتاد بااليه ميزنات نگاهش رو از رويه ميز برداشت ، و به نظر ا
و من ، كسي . درخششِ چشم هايه زيبا و ابيه اسمونيش داشت بدبختي ، گناه ، عشق و نا اميدي رو فرياد ميزد 
خيلي  .كه هيچ كس رو به اندازه ي ناتالي دوست نداشتم ، احساس ميكردم كه انگار با بيل زدن تو سرم 

 "مراقب باش اندرو "گفت  خالصه

 . هر دويه ما اون رو نگاه كرديم كه برگشت پيش همكاراش ، در اون سمت رستورانه بزرگ



 " ميخواي بريم يه جايه ديگه ؟ "وقتي اندرو از دسترس خارج شد ، ناتالي گفت 

 .ما بهم لبخند زديم. "تازه ، ناهارم ديگه بايد اماده باشه . نه ، نه ، خوبم  "

 " حالت خوبه ؟ "پرسيد اروم 

اون واقعا ادمه خوبيه ، ولي . همين  . منظورم اينه كه ، من قبال دوسش داشتم. حتما  "دروغ گفتم  "اه ،بله  "
 . و با انگشتام عالمت نقل قول رو درست كردم "اون قسمت من نبود . و ميدوني ..

 " نبود ؟ "

يه . نميدونم ". مكث كردم و تظاهر كردم كه دارم فكر ميكنم  ".. .منظورم اينه كه ، اون ادمه خوبيه ، ولي . نه  "
 " چيزي اون وسط جا افتاده بود

 " اوه "چشم هاش حالت تفكر رو به خودشون گرفتن 

خورديم و درباره . سيب زمينيش عالي بود . من استيك سفارش داده بودم و ناتنالي سالمون. ناهارمون رو اوردن 
وقتي فيش پرداختي رو اوردن ، ناتالي پولش . كتاب و برنامه هايه تلويزيون حرف زديم  ي خانوادمون ، فيلم ،

خواهرم به سمت اندرو نگاه نميكرد و اروم به . بعدش بلند شديم . رو داد و من گذاشتم خودش پرداخت كنه
 . سمت دري كه روبروم بود حركت ميكرد

رو داره مثل يه معتادي كه نياز داره مواد مصرف منه ، به ديدم كه اند. ولي من برگشتم و به عقب نگاه كردم 
چشم هاش فقط به  _اون نديد كه من دارم نگاهش ميكنم . ناتالي نگاه ميكنه ، جرحه دار ، ازار دهنده و عريان

 .دنبال ناتالي بود 

  " ممنون ناتي "گفتم . به خواهرم رسيدم 

  .احتماال برايه اين شرايط يه كم زيادي احساساتي بود.  "اه ، گريس ، اين كه چيزي نبود  "جواب داد 

سالگيم  4ياد تولد .همون طور كه اسانسور به سمت پايين ميرفت ، قلبم خودش رو به قفسه ي سينم ميكوبوند
ياد . صورتش وقتي كه داشتم به كالج ميرفتم. راحت خوابيدن در صبح هايه شنبه . ياد سنجاق سر ها . افتادم 

ارِ بيمارستان ، بويه قهوه ي قديمي ، تابش نور وقتي كه داشتم برايه خدا قسم ميخوردم كه هر چيزي ، اتاق انتظ
به چيزي كه تويه چشم هايه ناتالي بود ، وقتي كه داشت . هر كاري ميكنم ، اگه اون خواهرم رو نجات بده 

  .اندرو رو نگاه ميكرد ، فكر كردم

اينكه حس كني كه . ه تا به خاطر يه نفرِ ديگه از عشق زندگيت بگذريتصور كردم كه چه نوع كاراكتري نياز
نميدونستم كه ميتونم يه چنين كارِ بزرگي . اون همونيه كه ميخواي ولي نتوني هيچ كاري در اين باره انجام بدي

  .واقعا من چه خواهري هستم. از خودم پرسيدم كه چه نوع قلبي دارم . رو انجام بدم يا نه 

 " يه فكرِ خيلي قوي اي رو دارم " كه بازو در بازو به سمت اپارتمان ناتالي ميرفتيم گفتم همانطور



 " همه ي افكاره تو قوي هستن "

در گوشه ي خيابان نيو هاون گرين وايستادم  "خوب ، اين يكي خيلي خارج ميزنه ، ولي به نظر درست مياد  "
فكر ميكنم كه اون . فكر ميكنم كه بايد با اندرو بري بيرون  " مكث كردم "... نات من فكر ميكنم كه تو بايد  "

  " از همون اول با يه خواهر اشتباهي وقتشو گذرونده

. اميدواري . بله . و اميدواري  ... شوكه شدن ، گناه ، درد ، اندوه _چشم هايه جذابه ناتالي دوباره برق زدن 
 " ... گريس ، من هيچ وقت "شروع به گفتن كرد 

  " ولي فكر ميكنم كه تو واندرو بايد با هم صحبت كنين. واقعا ميدونم. ميدونم "زمه كردم زم

همون احساس كه . و درست همون چيزايي رو بهش گفتم كه به ناتالي گفته بودم. چند روز بعد اندرو رو ديدم 
يه چند تا . پاس گذاريس. تويه چشم هايه ناتالي بود رو در اندرو هم ديدم ، به اضافه ي يه احساس ديگه 

پيشنهاد كردم كه بجايه اينكه ميل بزنن يا پشت تلفن . بهونه اورد و بعد همون طور كه ميدونستم ، فرو ريخت 
ناتالي بعد از اولين . اونا به پيشنهاد من عمل كردن. با هم حرف بزنن ، رو در رو همديگرو مالقات كنن

حيرت انگيز ، به من گفت كه در طول نيو هاون با هم قدم زدن ،  قرارشون به من زنگ زد ، و با صدايي اروم و
اون دائم از من . و بعد در زير يه درخت در تقاطعه ووستر ، رويه يه نيمكت نشستن ، و فقط حرف زدن 

  . ميپرسيد كه از نظر من اشكالي نداره و من مطمئنش ميكردم

من مطمئن نبودم كه هنوز كامل اندرو رو . يه مشكل  اين همه ي چيزي بود كه من ميتونستم درك كنم ، به جز
  .فراموش كرده باشم

شنبه صبح ، انگوس با صدايه پارس ديوانه وارش ، جوري كه انگار شوك بهم وارد كرده باشن ، منو از خواب 
 .جوري پنجه هاش رو به در ميزد كه انگار زير در پر از استيك باشه. بيدار كرد 

انگوس بهتره اين  ".  7به ساعت نگاه كردم و ديدم كه تازه ساعت .  "چي؟ كي؟  "گفتم با حالتي نيمه هشيار 
اغلب ، سگ دوست داشتني من ، قانع بود به اينكه .  "خونه اتيش گرفته باشه و گرنه بد جور تو دردسر افتادي 

با اينكه به زور  تخت رو اشغال ميكرد 2/3وسط تخت من خودش رو جمع كنه و اروم بخوابه ، و يه جورايي 
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دالر  50كه قيمت هر بطريش ( يه نگاه تصادفي به اينه اين رو به من نشون داد كه نرم كننده ي جديد موهام 
پس در نتيجه . نصفه شب كه زماني بود كه من به رختخواب رفتم ، اثرش از بين رفته بود  1بعد از ساعت) بود 

ون من رو نجات ميداد و قرار بود كه عكسمون تو صفحه ي اول روزنامه چاپ بشه اگه انگوس واقعا داشت ج
يه كش برداشتم ، موهام . ، بهتر بود قبل از اينكه با عجله به درون اتش برم ، يه فكري به حال موهام ميكردم 

هيچ بويه دودي يه كوچولو الي درو باز كردم و . سرد بود . رو از پشت جمع كردم و دستگيره ي در رو گرفتم



شانسم برايه اينكه با يه اتش نشان مالقات كنم كه من رو از ميان شعله ها رد كنه . لعنت. به مشامم نخورد 
  .با اين حال ، فكر كنم خوبه كه خونم اتيش نگرفته بود. جوري كه انگار هيچ وزني نداشته باشم ، از بين رفت 

جلوي درِ ورودي رقص مخصوصش رو كه مربوط به يه بازديد انگوس مثل يه گلوله از پله ها رفت پايين و 
امروز روزه بال . اه ، بله . تا پنجولش از زمين كنده ميشد  4جوري ميپريد باال كه هر . كننده بود رو انجام داد 

ه ظاهرا اون احساس كرده كه بايد صبح زود بلند شه ، ولي من قبل از اينكه ب. ران بود و مارگارت ميومد اينجا
 يا امروز من بايد بلوبليز رو ميكشتم ؟ . ميدان جنگ برم و جاني ربز رو بكشم ، نياز به قهوه داشتم

 .نور باعث شد كه چشام نيمه باز بشه.  "سالم مارگارت  "زمزمه كردم . انگوس رو بلند كردم و در رو باز كردم

 
  " نرسونبه من اسيب  "گفت . كاالهان اوشي رويه ايوان من وايستاده بود 

كبوديه دور چشمش به طور قابل توجهي كم رنگ شده بود ، هنوزم بود ، ولي زرد و قهوه اي جايه خودشون 
توجه كردم كه چشم هاش ابيه ، و جوري كه گوشه ي چشمش جمع شده بود . رو به بنفش كمرنگ داده بودن

و تيشرت قرمزِ رنگ و رو رفته پوشيده  يه جين. غمگين ، با روح و سكسي به نظر بياد .... باعث ميشد كه اون 
  .بود و دوباره اون سوزش ِ ازار دهنده ناشي از جذب شدن رو حس كردم

 !هاپ _انگوس كه بين بازوهام بود پارس كرد  "اومدي كه بر عليه من شكايت كني؟ . خوب  "پرسيدم 

  . خنديد ، و اون حس سوزش بيشتر شد

 "راستي ، لباس خوابت خوشگله. وض كنممن اومدم تا پنجره هات رو ع. نه  "

ما اين رسم رو . شلوار با طرح باب اسفنجي ،يه هديه ي كيسمس از طرف جوليان . لعنت . پايين رو نگاه كردم 
 .من بهش يه چيا هد داده بودم... داشتيم كه هديه هايه افتضاح به هم بديم 

 " ي پنجره هام رو عوض كني؟ببخشيد ؟ گفتي كه اومد ". بعد تازه متوجه حرفاش شدم 

 " بهت نگفته بود؟. پدرت من رو استخدام كرده  "و از همون جا يه نگاه به درون اتاق نشيمن انداخت  "بله  "

 " كي؟. نه  "

 " بابات برات خريدتش؟. خونه ي قشنگي داري. تو بيرون بودي. شنبه  5 "

  " هي ". دهنم باز شد 

 " بيام تو ؟ميري كنار تا من بتونم . خوب "

 "__ من واقعا فكر نميكنم كه. گوش كن اقايه اوشي . نه ". يه كم محكم تر انگوس رو در اغوش گرفتم 

 " چي؟ دلت نميخواد يه مجرم سابق برات كار كنه ؟ "

به نظر خيلي بي ادبانه بود كه بخواي اون حرف ها .  "... من ... در حقيقت . خوب  ". دهنم محكم بسته شد 



زوركي خنديدم ، و به اندازه ي وقتي كه كانديداهايه رئيس جمهوري درباره ي .  "ممنون . نه "د بگي رو بلن
ترجيح ميدم يه نفر ديگه رو  ". واريز كردن پول برايه تعميرات صحبت ميكردن ، احساس صداقت ميكردم

 " ام ، كسي كه قبال هم برام كار كرده باشه. .. استخدام كنم

چشم هاش رو تنگ كرد ، و دندان هايه من به هم  "پدرت قبال نصف پول رو به من داده .  من استخدام شدم "
 .ساييده شدن

. انگوس از تويه بغلم برايه حمايت از من پارس كرد .  "خوب ، خيلي ناجوره ولي بايد پول رو برگردوني  "
 .سگ خوب

 " نه "

من رو كه با لباس  "يخوام كه شما اينجا كار كنين ولي من نم. خوب ، متاسفم اقايه اوشي ". دهنم باز موند
 . ممكن بود وسايلم رو بدزده . يه نگاهم كه به وسايلم كرده بود. خوابم ديده بود 

چقدر برنده است كه فكر كنيم شما از من خوشتون نمياد خانم امرسون  ". سرش رو كج كرد و به من خيره شد 
 باشه كسي از اون يكي خوشش نياد ، ميگم كه راي به نفع من صادر ميشهاينجا اگه قرار . ، و چقدر طعنه اميز 

" 
 "__ من ازت نخواستم كه! تو هيچ رايي نداري رفيق  "

اما از اونجايي كه رفتار من از شما بهتره ، قضاوت رو ميزارم كنار و فقط ميگم كه از تمايل شما به خشونت  "
رو گرفتم ، و اگه شما دوست دارين كه قبل از اينكه جهنم اينجا  هر چند ، من قبال پول پدرتون. خوشم نمياد 

و اگه . يخ بزنه اين پنجره ها رو عوض كنين ، ، بايد از يه جايه مخصوص تويه كانزاس اونها رو سفارش بدم
 اوكي ؟ پس بياين اين غضب زنانه رو بذاريم كنار ، و اين. بخوام راستشو بگم ، من به اين كار احتياج دارم 

با چشم هاش باال و پايين  " __حقيقت رو كه من شما رو در حالتهايي غير قابل ذكر ديدمو نديده بگيريم 
ميخواين از پايين . من بايد پنجره ها رو اندازه بگيرم. و بريم سره كارمون __ "چارچوب در رو نگاه كرد 

 " شروع كنم يا باال ؟

پاركينگ پيچيد ، و باعث شد انگوس دوباره سعي در فرار يه ناتالي به سمت  "بي ام و"درست همون لحظه 
چسبوندمش به خودم ، بدن كوچكش ميلرزيد و تالش ميكرد تا از بغلم خارج بشه ، و صدايه پارسش رو . كنه

  . مخم راه ميرفت

  " نميتوني اين جونور كوچولو رو ساكت كني؟ "كاالهان اوشي پرسيد 

  " سالم ناتالي. انگوس عزيزم  با تو نبود "زمزمه كردم  "ساكت  "

من . سالم  "مكث كرد ، و يه نگاه استفهام اميز به همسايم انداخت . و رويه پله ي اول قرار گرفت  "سالم  "



 "خواهر گريس. ناتالي امرسون هستم 

همسايم دستش رو گرفت و يه لبخند قدر شناسانه بر رويه لبهاش نقش بست كه باعث شد بيشتر ازش متنفر 
  " من نجار گريس هستم "زمزمه كرد  "كاالهان اوشي  "شم ب

 " برايه چي اومدي اينجا نات ؟. نخير نيست  "با اصرار گفتم 

داشتم ميمردم كه يه كم درباره ي اين  "لبخندش وسيع تر شد  "فكر كردم با هم يه ليوان قهوه بخوريم  "
  " مامان نتونستيم با هم حرف بزنيماز زمان نمايشگاه . پسري كه باهاش قرار ميزاري بشنوم 

  " يه دوست پسر ؟ فكر كنم اون از چيزايه خشن خوشش مياد "كاالهان پرسيد 

ياال  ". ابروهاي ِ مانند نخ ابريشم ناتالي يه اينچ باال رفت و لبخند زد ، و به چشم هايه كبود شده ي او نگاه كرد 
 " ن ديگه ؟ دوست دارين يه فنجون قهوه بخورين ؟نظرت درباره ي قهوه چيه ؟ كاالهان بودي. گريس 

  . و به خواهر زيبا و در اون لحظه ازار دهندم لبخند زد "خيلي دوست دارم  "

دقيقه ي بعد ، در حالي كه خواهرم و كاالهان بهترين دوست هايه همشگي ِ هم شده بودن ، عبوسانه به قهوه  5
 . جوش خيره شدم

و زد زير خنده ، خنده اي اغوا كننده كه مردا  "! ؟ با يه چوب هاكي ؟ اوه گريس پس گريس واقعا تورو زده  "
  . عاشقش بودن

 . و يه چند تا فنجون از قفسه برداشتم "دفاع از خود بود  "گفتم 

دفعه ي دوم كه با چنگك منو زد ، فقط . دفعه ي اول مست بود . خوب . اون مست بود  "كاالهان توضيح داد 
  " بود دمدمي مزاج

و قهوه جوش رو رويه ميز گذاشتم و درِ يخچال رو باز كردم  "من دمدمي مزاج نبودم  "حرفش رو رد كردم 
  " هيچ وقت به من نگفتن كه دمدمي مزاج هستم " تا خامه بردارم ، و اون رو با اجبار رويه ميز گذاشتم

.  "خواب به نظرت دمدمي مزاج نيست ؟ اون لباس  "سرش رو كج كرد  "من نميدونم ناتالي  "كاالهان گفت 
  .چشم هايه ناتالي يه بار ديگه باال و پايين لباس باب اسفنجي من رو از نظر گذروند

  " حاال هر چي. بازم . دوباره . تو اخراجي . ديگه تمومه ايرلندي  "

 و با اون لباس نديده باشهاميدوارم وايات تور. حرفش درسته  "مليحانه خنديد  "اه ، ياال گريس  "ناتالي گفت 

"  
 " وايات عاشق ِ باب اسفنجيه "

 . ناتالي برايه كاالهان يه فنحون قهوه ريخت و خنجر هايي كه من با چشم هام به طرفش پرت ميكردم رو نديد

^__^ 
 " كال ، تا حاال دوست پسر ِ گريس رو ديدي؟ "پرسيد 



اون . اسون نبود. سعي كردم كه نديده بگيرمش . باال برد و ابروهاش رو برايه من .  "نه نديدمش  "جواب داد 
وقتي در اشپزخونه ي شاد من نشسته بود و انگوس بند كفشش رو ميجويد .... فوق العاده به نظر ميومد... خيلي 

نور  .ابي من كه خيلي كم پيدا ميشدن ، قهوه مينوشيد  _، و از درون فنجون هايه فيِستاورِ به رنگ ذرت 
بر رويه موهايه ژوليدش ميتابيد و رگه هايي جذاب به رنگ طال رو در درون موهايه به رنگ قهوه ايه خورشيد 

تمام بدنش نشون دهنده ي مرد بودنش بود ، شونه هايه پهن و ماهيچه اي ، اگه . شاه بلوطيش نمايان ميكرد 
 كي ميتونست تحريك نشه ؟ . لعنت ... ميخواست وسايل خونم درست كنه 

برايه يه لحظه فكر كردم كه داره درباره ي كاالهان اوشي صحبت .  "خوب اون چه جوريه ؟  "ي پرسيد ناتال
 . ميكنه

  " مهربونه... هاه ؟ اوه ، وايات ؟ خوب ، اون خيلي  "

و و تويه قهوش شكر ريخت تا خودش رو بيشتر  "و قراره دفعه ي پيشت چطور بود ؟ . مهربون بودن خوبه  "
اون شب ناتالي زنگ زده بود و من ميتونستم صدايه ي اندرو رو بشنوم ، . لعنت . بود شيرين كنهاز اوني كه 

... اه ، سايت گور به گوري. برايه همين صحبتمون رو كوتاه كردم و گفتم كه در هارتفورد با وايات قرار دارم 
  .با حالتي تمسخر اميز. چشم هايه ابي ِ با روح ِ كاالهان به من بود 

  " كارايي مثل اين. همديگرو بوسيدم. نوشيديم. غذا خورديم . خوب. دلپذير. قرارمون خوب بود  "

  . دوباره ابروهايه كاالهان باال رفتن! خيلي فصيح بود گريس 

اون چطوره ؟ منظورم اينه كه اون جراحه كودكانه ، پس تابلوئه كه . ياال گريس "خواهره دوست داشتنيم گفت 
  " ، اما جزئي تر توضيح بدهفوق العادست 

يه نگاه ديگه به  "__اون خيلي  "صدام يه كم بلند بود  "شخصيتش دوست داشتنيه ! دوست داشتني  "گفتم 
و ام، گربه هارو ... به بيخانمان ها پول ميده . فوق العاده مهربونه . مودب و دوستانست  __ "كاالهان انداختم 

  . ، به خاطره تواناييه ضعيفم در دروغ گفتن ، منزجر شد ، و بلند اه كشيد صدايه درونيم " نجات ميده... هم 

 " حس شوخ طبعي داره ؟. عالي به نظر مياد  "ناتالي با توافق گفت 

. نه پرروانه است ، نه طعنه اميز و بغرنج. البته به صورت خوبش ، نه دست انداختن. خيلي خنده داره. اه ، بله "
  " و اروم به روشي دوست داشتني

 " خوب پس جذب ِ تفاوتي كه با تو داره شدي ؟ "كاالهان پرسيد 

 " فكر كنم قبال اخراجت كرده بودم "

 . چشم هاش به خاطره لبخندش تاب دار شد ، و زانوهام خيانت كارانه سست شدن

 " فكر كنم عالي به نظر مياد "ناتالي با لبخندي زيبا گفت 



برايه يه ثانيه ، وسوسه شدم كه درباره ي اندرو ازش بپرسم ، . لبخند جواب دادمو لبخندش رو با يه  "ممنون  "
  .ولي با وجود مجرم سابق ِ خشن ، تصميم گرفتم كه اين كارو نكنم

صادقانه بگم ، هر كاري كه . يه جرعه از قهوش رو خورد .  "امروز به جنگ ميري گريس ؟  "خواهرم پرسيد 
 .سپاسگذارانه ، متعادل و دوست داشتني... رن ازش فيلم ميگيرن ميكرد طوري بود كه انگار دا

 " جنگ ؟ ": كاالهان پرسيد 

  " و بله ميرم. بهش نگو "

از  "فنجونش رو كناري گذاشت  "خوب ، متاسفم ولي من مجبورم به نيو هاون برگردم  "ناتالي با تاسف گفت 
 " ديدنت خوشحال شدم كاالهان

مجرمِ سابق طرز درست رفتار كردن . خوب خوب خوب . و بلند شد  "بود برايه من  اشنايي با شما افتخاري "
 . به هر حال ناتالي طرف مقابلش بود. ... رو بلد بود 

 " اوضاع با اندرو مرتبه ؟ "با احتياط پرسيدم . باهاش تا دمِ در رفتم و بغلش كردم 

  " بله... اه گريس  ". ميكني صورتش جوري روشن شد كه انگار داري به طلوع خورشيد نگاه

  " من برات خوشحالم عزيزم "و يكي از گره هايه موهايه ابريشميه خوشگلش رو باز كردم  "عاليه  "

به زودي  "محكم بغلم كرد  "وايات عالي به نظر مياد ! و منم برايه تو خوشحالم گريس . ممنون "زمزمه كرد 
  " ميبينمت ؟

لبم با عشق فشرده شد ، و نگاهش كردم كه به سمت ماشينه براقش رفت و از منم بغلش كردم و ق "حتما  "
مارگارت . لبخندم از بين رفت . دست تكون داد ، و بعد در پايين خيابون ناپديد شد . پاركينگ خارج شد 

م حدس بالفاصله فهميد كه وايات دان ساختگيه ، و كاالهان اوشي ، يه غريبه ي واقعي ، به نظر ميرسيد كه اون
البته ، اون از خداش بود كه من با يه نفر باشم ، مگه نه ؟ اينكه من با يه نفر باشم به اين . اما ناتالي نه . زده 

  .من ميدونستم كه به چه معني ايه. خوب .... معني بود كه 

 .با افسوس به اشپزخونه برگشتم

دوست پسرت گربه ها  "گذاشته بود كاالهان رويه صندلي نشسته بود و دست هاش رو پشت سرش  "پس  "
  " رو نجات ميده

خيلي . تويه منطقه ي اونا يه سري مشكالت درباره ي گربه هايه شكاري وجود داره . بله  ". لبخند زدم 
اونها رو تويه يه اخور جمع ميكنه و ميسپارتشون به دست خانواده . اون به دادشون ميرسه . ناراحت كننده است 

 " توام يكي دلت ميخواد ؟. ا نگهداري كننهايي كه از اون

 " يه گربه ي شكاري ؟ "



 " اونا ميگن كه حيوونه خانگيت بايد به شخصيتت بخوره. اههممم "

اون خنديد ، با يه صدايه شريرانه و خاكستري ، و ناگهان زانوهايه من ضعيف تر از زماني شدن كه من بروس 
  " نه ، ممنون گريس ". اسپرينگزتين رو تويه كنسرت ديده بودم

 " خوب اقايه اوشي ، به من بگين كه چقدر اختالس كردين ؟ و از چه كسي؟ "

 " از كارفرمايه محترمم. ميليون دالر  1.6 "دهانش با اين سوال يه كم سفت شد 

  " خدايه من.... يك  "

ميترسيدم ، مگه نه ؟ حاال نه  احتماال بايد. ناگهان متوجه شدم كه چِكم درست رويه پيشخوان ِ نزيك ِ يخچاله 
كاالهان نگاه نگران من رو دنبال كرد و ابرويه كبود نشده اش  .اينكه من يه ميليون دالر تو حسابم داشته باشم

 . رو يه بار ديگه باال برد

و به  "البته كه مقاومت در برابر اونا سخته. اما من ديگه اون جور زندگي نميكنم. وسوسه برانگيزه  "گفت 
 .مت قفسه ي حاويه كلكسيونه انتيكم از سگ هايه فلزي اشاره كردس

ميتونم برم باال و پنجره ها رو اندازه بگيرم  "} منظورش از بزرگيشه { بعدش بلند شد و اشپزخونم رو پر كرد 
  " گريس ؟

نجره ها چقدر عوض كردنه پ. ارزشش رو نداشت . دهانم رو باز كردم تا اعتراض كنم ، بعد دوباره بستمش 
 طول ميكشه ؟ يه چند روز ؟ 

 " ...ام... يه لحظه صبر كن ، بزار مطمئن شم كه . ام ، حتما  "

خوب چرا با من نمياي ؟ اينجوري اگه وسوسه شدم تا از جعبه ي جواهراتت كش برم ، تو ميتوني منو  "
 " متوقف كني

  " رفاز اين ط "دروغ گفتم  "فقط ميخواستم مطمئن شم كه تخت مرتبه  "

دقيقه ي بعدي ، وقتي كاالهان داشت پنجره هايه اتاق خوابم رو اندازه ميگرفت ، من با احساس شهوت و  3در 
 .ازردگيه خودم كشتي ميگرفتم

بعد اون به اتاق مهمان رفت و همون كارها رو تكرار كرد ، حركاتش تميز و تاثر گذار بود ،با متر چارچوب 
به در تكيه داده بودم ، و وقتي اون پنجره رو . اندازشون رو در دفترچش مينوشت پنجره ها رو اندازه ميگرفت و 

 .( راستشو بگم ، باسنش رو( باز كرد و بيرون رو نگاه كرد ، من پشتش رو نگاه ميكردم 

ولي تا اين پنجره . فكر كنم وقتي بخوام پنجره هايه جديد رو بزارم بايد يه كم چارچوب رو عوض كنم  "گفت 
 " خيلي قديمي هستن. و درنيارم نميتونم مطمئن شم ها ر

  " خوب به نظر مياد. حتما . درسته  "چشم هام رو به سمت صورتش باال اوردم 



از بدنش گرما . خدايه من كاالهان اوشي فقط يه اينچ با من فاصله داشت . به سمتم اومد و نفس من حبس شد 
ميتونستم ضربان قلبم رو حس كنم . ون نرم شد و به نوسان افتاد مرتعش ميشد ، و بدن من به نظر در پاسخ به ا

دستش كه هنوزم متر رو نگه داشته بود به پشت دست من خورد ، و من ناگهان مجبور شدم كه از راهه دهنم . 
 .تنفس كنم

 " گريس؟ "

ون گردن چه حسي دوست داشتم بدونم بوسيدن ا. و ميتونستم رگ گردنش رو ببينم  "بله ؟  "نجوا كنان گفتم 
 __ داره ، اينكه انگشت هام رو به درون موهايه ژوليدش ببرم ، اينكه

 " ميشه بري كنار ؟"پرسيد 

 " فكر ميكردم... فقط داشتم ! حتما ! حتما  ". دهنم مثل يه چفت بسته شد 

 .خنديد و با اون لبخند اشنا ، چشم هاش تاب دار شد

من سفارش ها رو ميدم و وقتي  ". بعدش كاالهان اوشي كارش تموم شد رفتيم پايين و متاسفانه چند دقيقه ي 
  " رسيدن خبرت ميكنم

 " عاليه "گفتم

 " تويه جنگ موفق باشي. خداحافظ  "

 .و بدونه هيچ دليلي قرمز شدم "ممنون  "

 " چون من كل روز خونم.مطمئن شو كه درها رو دو چفته ميكني  "

  "سري يانكي هست كه من بايد بكشمشونيه . حاال برو . هه هه خنديدم  "
سربازِ متحد بر زمين  6ديدم كه . صدايه غرش توپها در گوشم بود و بوي ِ قوي و تند دود رو حس ميكردم 

 .پشت خط مقدم توپها دوباره پر شدن. افتادن 

دوباره توپم رو پر و باروت رو به من داد تا بتونم  "اين كارا خيلي عجيب و خنده داره  ": ماركارت زمزمه كرد 
 .كنم

. به زودي ميميري. و انقدرم غر نزن . ما داريم به تاريخ ادايه احترام ميكنيم . اه ، ساكت باش "مشتاقانه گفتم 
، بزرگترين رئيس جمهوري كه مليت ما تا به  "ابه  "و اروم از  "! ارزويه مرگ را برايه شما دارم اقايه لينكولن 

مطمئنا اگه ببينه كه من يه مينياتور از لوحه ياد بود ِ لينكولن رو در اتاق . واهي كردمحال به خودش ديده ، عذرخ
 . ، منو خواهد بخشيد)كه اغلبم اين كارو ميكردم  ) خوابم دارم و ميتونم ادرس گتيزبورگ رو از حفظ بگم

ب داشتيم ، و سعي هزار داوطل 2ما در حدود . اما برادر در مقابل برادر جنگ هاش رو خيلي جدي ميگرفت 
سربازان يانكي تير زدن . شده بود كه هر برخوردي تا اونجايي كه ممكنه همون طور باشه كه در تاريخ رخ داده 



يه تير هم به شونه ي من خورد ، جيغ كشيدم و . ، و مارگارت با يه چشم غره با چشم هايه سبزش به زمين افتاد
مسموميت خون به خاطر . اعت ها طول ميكشه كه من بميرم س "به خواهرم گفتم . نزديكش نقش زمين شدم

حتي اگه من رو به بيمارستان منطقه هم ببرن ، احتماال  . و هيچ راهه درماني هم وجود نداره. سرب گلوله
 "پس در هرصورت مرگيه طوالني و دردناك. ميميرم 

 .تا پيام هاش رو چك كنه و گوشيش رو روشن كرد "اين كارا احمقانست. بازم ميگم  "مارگارت گفت 

نبايد } يه واژه برايه نشون دادن اينكه يه وسيله اي غير تاريخي داره استفاده ميشه { هيچ فاربي  "گفتم 
 " همراهت باشه

 " چي؟ "

 " و اگه خيلي احمقانست ، برايه چي اومدي؟. تو اينجا نميتوني هيچ چيز مدرني داشته باشي! گوشيت  "

تا  __ "منشي ِ حقوقي مارگارت كه خيلي وقت بود براش كار ميكرد  "__در اورده بود  بابا پدره جوني رو "
در ضمن ، ميخواستم از . اينكه اون تقريبا به دست و پام افتاد تا قبول كنم و شرِ زنگ زدن هايه بابا رو كم كنم

  " خونه خارج شم

فتم و يه سرباز ياغي رو تصور كردم كه از دست هاش رو گر "خوب ، حاال كه اينجايي ، پس اينقدر غر نزن  "
ما بيرونم ، روزه قشنگيه ، و ما در ميان ِ شبدر هايه خوشبو  " . برادر ِ در حال ِ مرگش انتظاره هم دردي داره

داشت گوشيش رو بررسي ميكرد و . به سمتش نگاه كردم. مارگارت جواب نداد .  "بر رويه زمين دراز كشيديم 
ولي لباش با حالت ِ مشكوكي . ه بود ، كه در مورد ِ مارگارت اين حالت غير عادي نبود اخم هاش در هم رفت

 " مارگز ؟ همه چيز مرتبه ؟ ". ناگهان بلند شدم و نشستم. انگار االنه كه بزنه زير ِ گريه . ميلرزيد 

 " اه ، همه چيز عاليه "

 " ت شما مرده باشين ؟مگه قرار نيس "پدرم با گام هايه بلند به سمت ما اومد و گفت 

 . و مطيعانه دوباره رو چمن ها افتادم "منظورم اينه كه ، متاسفم ژنرال جكسون . متاسفم پدر  " "

 " كلي ادم زحمت كشيدن تا همه چيز موثق و دقيق باشه. اونو بزار كنار. مارگارت ، لطفا  "

 " هواقعا خيلي موثق. بال ران تو كانكتيكات  "مارگارت چشم غره رفت 

  " ما بايد چي كار كنيم قربان ؟ "پرسيد . يه افسرِ خودي به سمتش دويد . پدر ناليد 

جمله ايه كه ژنرال جكسون توي ِ جنگ بال ران به { پس با سر نيزه بهشون حمله ميكنيم قربان  "پدر فرياد زد 
تا افسر با هم  2! د عجب جنگي بو. به خاطر اين كلمات تاريخي يه كم هيجان زده شدم.  "} كارش برد 

 .مشورت كردن ، و بعد برگشتن و به تفنگداراني كه در طرف تپه بودن ، ملحق شدن

  " من ممكنه نياز داشته باشم كه يه كم از استوارت دور باشم "مارگارت گفت 



اهي ازش عذر خو. دوباره نشستم ، و يه پشت پا زدم به يه افسر خودي كه اومده بود توپم رو جابه جا كنه 
اون افسر و يه پسر ديگه توپ رو بلند كردن و هلش دادن وسط يه مشت تيرانداز و  "برو بگيرشون  ". كردم 

 " مارگارت جدي ميگي؟ " . فرياد فرماندهان بلند شد

 " من به يه كم فاصله نياز دارم "جواب داد 

 " چي شده ؟ "

زندگيمون . م ، درسته ؟ و هيچ چيزي فرق نكردهساله كه ازدواج كردي 7ما . مشكل همينه. هيچي ". اه كشيد 
اخيرا ، وقتي داره درباره ي كارش يا يه خبر ديگه . خيره شدن به هم سر ميز شام. خونه رفتن. تكراري شده 

 " » همين بود ؟» صحبت ميكنه ، من بهش نگاه ميكنم و فكر ميكنم كه ، 

يه افسر ِ متحد . ود ، بالهاش رو باز كرد و پرواز كرد رفت يه پروانه كه روي ِ دكمه ي برنجي ِ يونيفرمم نشسته ب
 " شما دخترا مردين ؟ "به سمتمون دويد و پرسيد 

مارگز ،  "پرسيدم . دوباره دراز كشيدم ، دست مارگارتم كشيدم تا اونم به من ملحق شه "متاسفم . اه ، بله  "
 " چيز ِ ديگه اي هم هست ؟

اما مارگارت كسي نبود كه به همين راحتي همه . و پشت حرفهاش پنهان شد  چشم ها رو از من گرفت.  "نه  "
يا اينكه ايا من واقعا اونو . من نميدونم ايا اون واقعا منو دوست داره يا نه ... فقط اينكه  ". چيز رو بروز بده 

 " اينكه ايا ازدواج همينه يا ما اشتباهي با هم ازدواج كرديم. دوست دارم

من استوارت رو كه يه مرد . گلوم احساس تنگي ميكرد . از كشيده بوديم و ديگه حرفي نزديم روي ِ چمن در
من اونو . بايد اعتراف كنم كه واقعا اونو خيلي خوب نميشناختم. اروم و ساكت بود رو خيلي دوست داشتم 

شام . نينگ عاشقشن ولي مطمئن بودم كه دانش اموزاي ِ من.گهگاه سر ِ كار ميديم ، اونم اغلب از راه دور
خانوادگيمونم يا با دعوايه مامان و بابام يا تك گويي ِ ممه راجع به اينكه چه باليي سر ِ دنيا اومده ميگذشت و 

اما چيزي كه من ميدونستم اين بود كه اون يه ادم مهربون و . فرصتي براي ِ حرف زدنه اندرو پيش نميومد
حتي اگه زيادي بخواي اصرار كني ميگم كه اون يه كم . است  باهوش ِ و نسبت به خواهرم خيلي بامالحظه

  . زيادي خواهرم رو ميپرستيد و هميشه تسليم اون بود

 . صداي ِ فرار سربازان متحد و فرياد پيروزمندانه ي سربازان ياغي فضا رو پر كرده بود

 " االن ميتونيم بريم ؟ "مارگارت پرسيد 

رو ارنجم بلند شدم  "... منتظر باش  .. منتظر باش. مين تفنگ رو جمع ميكنه بابا همين االن داره سيزده. نه  "
 . تا بتونم ببينم و لبخند زدم

 " و اين هم جكسون ، يه ديوار ِ سنگيه واقعيه "ريك جونز كه نقش كلنل بي رو بازي ميكرد با فرياد گفت 



مارگارت سرش رو تكون . يتونستم با بقيه فرياد نكشم با اين كه قرار بود مرده باشم اما نم "هوراااااا ، هورااااا  "
  . داد اما داشت لبخند ميزد

  " گريس ، تو واقعا بايد زندگيت رو درست كني "مارگارت بلند شد وايستاد 

 . و دستش رو كه به سمتم دراز شده بود رو گرفتم "خوب ، استوارت چي فكر ميكنه ؟  "پرسيدم 

حاال چه به . مارگارت سرش رو تكون داد  "بكنم تا به مغزم سر و سامون بدم  اون گفت كه هر كاري الزمه "
خوب ، گريس ،  ". اون طور كه مارگارت رو ميشناختم ، احتماال از رويه بيزاري بود . حالت تاييد يا بيزاري

 " فكر ميكني من بتونم يكي دو هفته اي بيام خونه ي تو ؟ شايدم يه كم بيشتر ؟. گوش كن

  " ا ، هر چقدر كه خواستي بمونحتم "

هفته ي پيش توي ِ نمايشگاه مامان . اسمش لستر ِ. من ميخوام تورو با يه پسر اشنا كنم. اه ، هي گوش كن "
  " اون وسايل اهني درست ميكنه يا يه همچين چيزي. ديدمش

 ". باز سابقم كه بهتر بود مطمئنا از دوست سر. بعد مكث كردم  "وسايل اهني ؟ لستر ؟ اه مارگارت ، ياال  "
 " بامزه است ؟

  " دقيقا بامزه نيست ، ولي خوب در نوع خودشه جذابه. نميدونم. خوب  "

 " خوب به نظر نمياد. در نوع خود جذاب . لستر ِ اهن ساز  "

كه چي ؟ فقيرا ادم حساب نميشن ؟ و تازه ، خودت گفتي كه ميخواي يه نفر رو مالقات كني ، خوب داري  "
 " بهش ميگم بهت زنگ بزنه. اوكي ؟ اوكي. مالقاتش ميكني ديگه 

 " هي مارگز ، درباره ي اون اسمي كه بهت داده بودم تحقيق كردي؟. خيلي خوب "زمزمه كردم 

 " چه اسمي ؟ "

 " مجرم سابق ؟ كاالهان اوشي ، همسايم ؟ بيشتر از يك ميليون دالر اختالس كرده "

 " خيليم بد نيست ، مگه نه ؟. اختالس . اين هفته ميگردم دنبالش . يد ببخش. نه ، تحقيق نكردم  "

  " تازه بيشتر از يه ميليون دالرم هست. خوب ، خوبم نيست مارگز  "

دارم از . خدايا شكرت . نگاه كن ، اونجا دونات هست . خوب از تجاوز و قتل كه بهتره  "مارگز با شادي گفت 
  " گشنگي ميميرم

مسلما . ، به سمت دسته هايي كه وايستاده بودن ، دونات ميخوردن و استارباكس مينوشيدن رفتيم و با اين حرف
  . ، اين از نظر تاريخي درست نبود ، ولي مطمئنا از گوشت قاطر و كلوچه ي ارد ذرت بهتر بود

باسم رو شب يه ساعت وقت گذاشتم تا تفنگ هام رو كه خاكي و پر ِ خار شده بودن رو تميز كنم و بعد ل
خوب دقيقا قرار عشقي ... تا قرار پشت هم داشتم  e community 2 از طريق ِ سايت. عوض كردم



اولين  .نبودن ، بلكه يه جور مالقات بودن تا ببينيم دليلي وجود خواهد داشت كه دوباره هم رو ببينيم يا نه 
صنعت سرگرمي بود و عكسش ادمو  شغلش در مورد. قرارم با جف بود كه در واقع خيلي خوب به نظر ميومد 

خوب همه ي اينا . اونم مثل من ، از باغبوني ، پياده روي و فيلم هايه تاريخي خوشش ميومد . جذب ميكرد 
صنعت . اين كه دقيقا شغلش چي بود رو نميدونستم. . يعني چي ؟ ولي تصميم گرفتم كه شرايط رو مرور كنم

واقعا خيلي . يا صاحب يه استديو يا كالب باشه . همچين چيزي باشهممكنه يه نماينده يا . هممم... سرگرمي 
  . فريبنده به نظر ميومد

لئون يه . جف و من قراربود همديگه رو توي ِ فارمينگتون مالقات كنيم و بعدش ميرفتم تا با لئون غذا بخورم 
تا ميلي كه تا االن به هم  3، درحقيقت .... معلم علوم بود ، پس در نتيجه كلي حرف داشتيم كه با هم بزنيم 

و من ميخواستم اطالعات بيشتري ازش داشته . زديم هم درباره ي درس دادن ، لذت ها و چالش هاش بوده
 . باشم

به محل قرار رفتم ، به يكي از اون مكان هاي ِ زنجيره اي نزديك فروشگاه كه يه عالم تيفاني هاي ِ تقلبي و 
 . خاطرات ورزشي داشت

اون قد كوتاه و يه جورايي بامزه بود ، با موهاي قهوه اي ، چشم هاي  _رو عكسش شناختم جف رو از 
همديگه رو به حالت عجيب غريبي بغل كرديم ، از  .قهوهاي ، و يه چاه زنخدان دوست داشتني روي ِ گونش

اما جف . به هم زديم  اونايي كه نميدوني قراره تا كجا پيش بري و بعدشم مثل ِ زناي ِ خونه دار گونه هامون رو
به سمت يه ميز كوچك . كه فهميده بود اوضاع يه جوريه لبخند زد ، و اين كارش باعث شد كه ازش خوشم بياد

و اون موقع بود كه همه چي شروع به كج . رفتيم ، يه ليوان مشروب سفارش داديم و شروع كرديم به صحبت 
 . روي كرد

 . يه جرعه از مشروبم خوردم.  "دقيقا چي كار ميكني ؟ . و چيه خوب جف ، دوست دارم بدونم كه شغل ت "

  " من شغل خودم رو دارم "

 " درسته ، و اون چيه ؟ "

 . دزدكي خنديد و نمكدون و فلفل رو مرتب كرد "سرگرمي  "

 " و دقيقا چه طور سرگرم ميكني ؟. اه  ". مكث كردم 

بعد ، يهويي با حركت ناگهانيه دستش ، ميز رو به . ه داد به پشتي ِ صندلي تكي "! اين جوري  ". پوزخند زد 
 ^__^ . اتش كشيد

وقتي همه چيز به نظر مرتب شد و ميشد برگشت به رستوارن . بعدا اتش نشاني اومد و اتش رو خاموش كرد 
جف ، پوشيده از كف اتش خاموش كن شده بود ، جف التماس كنان به  "سرگرمي  "كه بخشي ازاون به خاطر 



مثل يه توله سگ گيج به من نگاه .  "ديگه اين روزا كسي از شعبده بازي خوشش نمياد ؟  "مت من برگشت س
 . كرد

 " تو اين حق رو داري كه سكوت كني "افسر پليس انجام وظيفه كرد و گفت 

  " نميخواستم انقدر اتيش بزرگ بشه "جف به پليسي كه به نظر ميومد چندان اهميت نميده گفت 

 . نوك موهام به طور ناچيزي سوخته و يه كم جاش مونده بود "پس تو يه شعبده بازي؟  " پرسيدم

 " جادو همه ي زندگي ِ منه. اين روياي منه  "همونطور كه پليس داشت بهش دستبند ميزد گفت 

 " در اين مورد برات ارزوي ِ موفقيت ميكنم. اه  "

ي رو وقتي كه من پيششون بودم بهشون دستبند ميزدن ؟ اول من اين طور فكر ميكنم يا نه واقعا مرداي ِ زياد
اين رو اعتراف ميكنم كه وضع كاالهان خيلي بهتر از جف بيچاره بود كه مثل . كاالهان اوشي ، بعدشم جف
. قطار تفكراتم رو متوقف كردم __بله ، وقتي بحث ِ دستبند باشه ، كاالهان اوشي . موشي بود كه افتاده تو تله 

لئون ِ معلم نفر ِ بعدي بود ، پس رفتم و خيلي خوشحال بودم كه اتش نشان هايه . ر ديگه هم داشتم يه قرا
  .فارمينگتون خيلي موثر بودن و باعث شدن كه دير نكنم

به جذابيت اد هريس كچل بود ، با چشماني زيبا و درخشان به  . لئون خيلي خيلي نويد دهنده تر به نظر ميومد
حدودا . به نظر از ديدينم خوشحال شد، و با اين كارش منو جذب خودش كرد  .ه اي پسرانه رنگ ابي ، و خند

يه ساعتي درباره ي شغل معلمي ، والديني كه درباره ي بچه هاشون زيادي وسواس به خرج ميدن ، و ارتقاء 
 . دادن ِ ذهن ِ روشن بچه ها با هم حرف زديم

و پوست سيب زميني ها رو كنار گذاشت تا بتونه دستم رو  " خوب گريس ، بزار يه چيزي رو ازت بپرسم "
چهرش . لمس كنه ، و من خوشحال بودم كه اين هفته ولخرجي كرده بودم و مانيكور و پديكور كرده بودم 

 " به نظرت مهم ترين چيز توي ِ زندگيت چيه ؟ "جدي شد 

 ر داريم ، يكيشون از من بزرگتره ، و اون يكيمن دو تا خواه. ما خيلي به هم نزديكيم . خانوادم  "جواب دادم 

__ " 
 " ديگه چي گريس ؟ انتخاب بعديت چيه ؟. فهميدم  "

 اونا. واقعا دوسشون دارم ، و دلم ميخواد اونا به تاريخ عالقه مند بشن . فكر كنم دانش اموزام... امم ، خوب  "

__ " 
 " چيز ديگه اي هم هست گريس ؟. اه ، ها  "

منظورم اينه كه ، من براي ِ  . مطمئنا "كم از اين كه وسط حرفم ميپريد رنجيده خاطر شده بودم يه  "خوب  "
شهروندان بزرگسال داوطلبانه كار ميكنم ، با دوستم جوليان كه معلم ِ رقصه ، باهاشون رقص مجلسي كار 

 " بعضي مواقع كتاب ميخونم براي اونايي كه نميتونن به تنهايي بخونن. ميكنيم 



 " تو مذهبي هستي ؟ "رسيد پ

منظورم اينه كه ، ماهي يكي  . يه جورايي اره ". من مطمئنا ادم ِ معنوي اي بودم ولي نه مذهبي  .مكث كردم
 " __ دوبار به كليسا ميرم ، و من

  " دوست دارم احساست رو درباره ي خدا بدونم "

تصور كردم كه  "خوب ، اون خيلي بزرگه ...  خوب ، خدا. امم  ". لئون سر تكون داد  "خدا ؟  ". پلك زدم 
و يوهو ، همه جا  "بزار روشنايي همه جا رو فرا بگيره  "گفتم . ياال گريس . خدا داره به من چشم غره ميره 

هميشه  )به خاطر خدا ؟ گرفتي ؟ به خاطر خدا ؟ .  "اون بزرگه  ". نميتوني بهتر از اين جواب بدي! روشن شد
 ( مجبوره ، مگه نه ؟. ا خيلي شوخ طبعه فكر ميكردم كه خد

تو مسيحي . بله ، اون بزرگه  " . درخشان لئون باريك شدن) داراي ِ احساسات مذهبي ؟ ( چشم هاي ِ ابي و 
 " هستي ؟ تو مسيح رو به عنوان فرد نجات دهنده ي خودت قبول داري ؟

) نسل مي فالور ، يادتونه ؟ ( فر تو خانوادمون مسلما ، نميتونستم حتي تصور كنم كه يه ن "مطمئنا ... خوب  "
ما به كليسا ميرفتيم و همه چيز يه كم فلسفي باقي ... تا حاال از واژه ي نجات دهنده شخصي استفاده كرده باشه 

و حاال مسيح هم ، همونطور كه به صليب بسته بودنش ،  "خوبه .... همينطور مسيح هم خيلي  " .مونده بود 
 اين چيزيه كه من وقتي اينجا بميرم به دست ميارم ؟. ممنون گريس. واوووو. طر من باال اورده سرش رو به خا

گريس ، من دوست دارم تورو به كليساي خودم ببرم تا تو . مسيح نجات دهنده ي منه  ": لئون با افتخار گفت 
  " بتوني معني ِ واقعي ِ تقدس رو درك كني

نميتونم بگم كه . خيلي هم خوبه . ن ، در واقع من خودم يه كليسا دارم لئو "! صورتحساب رو بيارين لطفا 
 " دوست دارم به يه كليساي ِ ديگه برم

من فكر نميكنم كه تو واقعا اون طور كه بايد و شايد به خدا  "اخم كرد . چشمهاي ابي ِ مذهبي باريك شدن 
  " اعتقاد داشته باشي

اون وقت . دقيقست كه منو ميشناسي  42تو . بيا صادق باشيم . ون خوب لئ ". اوكي ، ديگه تحملم تموم شد 
 " ميشه بگي از كدوم جهنم دره اي متوجه شدي ؟

ما اينده اي با هم ! منو ببخش گريس  "و ناگهان سرپا ايستاد  "كفر گو ". با اين حرفم لئون به عقب تكيه داد 
  " يميدوني مير _ كه _تو مستقيما به جايي ! نخواهيم داشت 

.  "از ديدنت خوش حال شدم و اميدوارم بتوني يه نفر ديگه رو پيدا كني . قضاوت نكن "بهش ياداوري كردم 
نه اين كه اين يه جمله از بزرگان باشه ، اما همون مثال ِ كه اگه . مطمئن بودم كه خدا به اين كارم افتخار ميكنه 

 . اين حرفا بوديكي بهت سيلي زد ، تو اون يكي گونت رو بيار جلو و 



بود و من اتيش گرفتن و محكوم شدن به  8تازه ساعت . وقتي تو ماشينم نشستم ، ديدم كه تازه ساعت هشته 
  .افسوس خوردم. و هنوزم هيچ دوست پسري نداشتم... جهنم رو تجربه كرده بودم

يقه ي بعد ، توي ِ اتاق دق 20. من يه عالج خوب براي ِ تنهايي ميشناسم و اسم اونم گلدن ميدو بود . خوب 
  .نشسته بودم 403

مكث كردم و به تنها شنونده ي خودم نگاه  "با يك زمزمه ي اغوا گرانه ، لباس خواب اطلسيش بر زمين افتاد  "
با ميل و خواستني كه در ان موج ميزد ، به رنگ } مذكر  } چشمان او ". كردم ، و بعد دوباره ادامه دادم 

من به شما تعلق دارم  "} مونث { گفت . دنش با ديدن سينه ي او به اتش كشيده شد الجوردي درامدند ، ب
اين مسخره ترين  ...مغزش براي ِرسيدن به سينه ي او به دوران افتاد . و لبانش از هم گشوده شدند  "سرورم 

 " مطمئن باش كه مغزش به سمت سينه ي اون نرفته . وجه صفتي اي بود كه تا حاال شنيدم

اقاي الرنس يه مرد كوچولو و اب رفته . نگاه به اقاي ِ الرنس انداختم و فهميدم كه اون اصال تو باغ نيست يه 
بود كه صحبت نميكرد، با موهايي سفيد و چشماني خالي ، دستاني كه دائما بر روي ِ لباسش كشيده ميشدن و 

كتاب ميخوندم ، يه بارم نديده بودم كه  در اين يه ماهي كه براش. بازواني كه بر روي ِ صندلي راحتيش بود 
اميدوار بودم كه اون از جلساتي كه با هم ميگذرونيم لذت ببره و در مغزش از جيمز جويس كمك . صحبت كنه 

ايا جرات ميكند كه اين شهوت ممنوعه را . مغزش به دوران افتاد . برميگرديم به داستانمون . خوب  ". نخواد 
 "ميلش بر او غلبه كند؟ قبول كرده و بگذارد تا 

 " من كه فكر ميكنم بايد بزاره "

كاالهان اوشي در چارچوب در وايستاده بود و با سايزش . از جام پريدم و كتاب زرق و برق دار از دستم افتاد 
 " تو اينجا چي كار ميكني ايرلندي ؟ "پرسيدم . اتاق رو كوچك كرده بود 

 " يبهتره بپرسيم تو اينجا چي كار ميكن "

اميدوارم بودم كه اقاي الرنس دست از  "اون اين كار رو دوست داره . من براي ِ اقاي الرنس كتاب ميخونم "
 " اون بخشي از برنامه ي كتاب خواني ِ منه "سالش برنداره تا بزنه زير حرفم  2سكوت 

 " واقعا ؟ به عالوه اون پدربزرگ منه "

 " ر بزرگه توئه ؟اين پد ". با تعجب سرم به عقب كشيده شد 

 " بله "

  " برايه مريض ها كتاب ميخونم... خوب ، من بعضي مواقع برايه . اوه  "

 " براي ِ همه ؟ "

  . صدام قطع شد " __ فقط مريض هايي كه هيچ. نه  "



 " مريض هايي كه هيچ بازديد كننده اي ندارن ؟ "كاالهان جمله ام رو تموم كرد 

 " درسته "

توي ِ گلدن ميدو . مه به اينجا اومد ، من برنامه ي كتاب خوندم رو شروع كرده بودم سال پيش وقتي م 4
بخش امن  _مالقاتي داشتن برا خودش يه سمبلي بود ، و يه روز وقتي داشتم گشت ميزدم به اين بخش اومدم 

ب به اونها سر بزنن يا خانوادشون يا راه دور بودن و نميتونستن اغل. و ديدم كه خيلي از ادماي ِ اينجا تنهان  _
واضح بود كه كتاب . در نتيجه من شروع به كتاب خوندن كردم . تحمل اندوهناك بودن ِِ اين بخش رو نداشتن 

ولي به نظر ميومد كه  __در هر حال از نظر ادبي نبود  __خواسته ي ِ ارباب ، چندان كتاب كالسيكي نبود 
، وقتي لرد بارتون ، كالريسا رو سوال بارون كرد ،  39اتاق  خانم كيم از. توجه شنوندگانم رو جلب ميكنه 

 . واقعا گريه كرد

پدربزرگش اون رو . و سرِ پيرمرد رو بوسيد  "سالم پاپا  ". كاالهان از چارچوب جدا شد و به درون اتاق اومد 
بود نگاه كرد ، چشم وقتي كاالهان به پير مرد ِ نحيفي كه مثل هميشه شلوار و ژاكت تمييزي پوشيده . نشناخت 

 . هام به سوزش افتادن

 " خوب ، من شما دوتا رو تنها ميزارم "بلند شدم و گفتم 

 " گريس "

 " بله ؟ "

مكث كرد و بعد به من نگاه كرد و لبخند زد ، و من به خودم افتخار كردم .  "از اينكه بهش سر ميزني ممنونم  "
 " ي شرح زندگيهقبالها اون عاشق كتاب هايي بود كه درباره  "

مكث  ". شخصا فكر ميكنم كه دوك و فاحشه يه كم بيشتر به ادم نيرو ميدن ، اما هر چي تو بگي . اوكي  "
 " شماها به هم نزديك بودين ؟ "ديدم كه دارم ميپرسم .كردم

ست همونطور كه پدربزرگش داشت بر روي ِ ژاكتش د. نميشد از حالتش چيزي رو فهميد .  "بله  "جواب داد 
دستش رو بر روي ِدست پيرمرد قرار داد و جلوي ِ حركت . ميكشيد ، كاالهان به صورت اون نگاه ميكرد 

 "من و برادرمو. اون مارو بزرگ كرده  " عصبي و دائمي اون رو گرفت

اده چه اتفاقي براي ِ والدينيت افت "پرسيدم . دودل بودم ، ميخواستم مودب باشم اما داشتم ميمردم از كنجكاوي 
 " ؟

 " تا حاال هيچ وقت پدرم رو نديدم. سالم بود مادرم فوت كرد  8وقتي  "

 " برادرت چطور ؟ اونم اينجا زندگي ميكنه ؟ ". كاالهان سرش رو تكون داد.  "متاسفم  "

مكث كرد و  " فقط من موندم. دوره ... اون . فكر كنم اون سمت غرب باشه  "صورت كاالهان سخت شد 



 . زرگش نگاه كرد صورش نرم تر شدوقتي به پدرب

ناگهان ، با وجود دعواهاي ِ دائم ِ مامان و بابا ، و انتقاد هاي ِ ممه ، خانوادم زيادي . اب دهنم رو قورت دادم 
و خوهر هام ، البته ، اون عشق قديمي  ...دختر عمه كيتي ِ بدجنس  ... عمه ها و عمو ها. خوب به نظر اومدن

 . حتي تصور اينكه از اونها دور باشم هم برام غير ممكن بود. ه دوتاشون داشتم و وحشي اي كه نسبت ب

 " متاسفم "دوباره با حالتي تقريبا زمزمه وار گفتم 

به كمپ . بيسبال بازي كردم . خوب ، من بچگيه نرمالي رو داشتم  "كال به من نگاه كرد و بعد اندوه وار خنديد 
 " ي ِ معموليه پسرانهو اين جور كارها. ماهيگيري. رفتم

به نظرم كاالهان . انكارش نميكنم . صداي ِ خنده ي كاالهان در سينم پيچيد . گونه هام ميسوختن  "خوبه  "
 . اوشي خيلي خيلي جذاب بود

 " چه وقتايي به اينجا مياي ؟ "پرسيد 

هر دوشنبه ، از ساعت . يم با دوستم جوليان به بزرگساال اموزش رقص ميد. اه ، معموال يكي دوبار در هفته  "
و ببينه كه وقتي با دامنم ميچرخم و افراد اونجا رو خوشحال ميكنم . شايد اونم بياد . لبخند زدم  " 9تا  7.30

  __ شايد. ، چقدر بامزه ميشم 

 " كالس رقص ، هاه ؟ بهت نميخوره "

 " و اين يعني چي؟ "

 " بدنت مثل رقاص ها نيست "

 " اال ديگه بايد ساكت شياحتم "نصيحتش كردم كه 

 " گوشتت يه كم بيشتر ازاون دخترايي ِ كه تو تي وي نشون ميدن "

 . خنديد. بهش خيره شدم  "االن ديگه بايد ساكت شي  "

 " و مگه رقاص ها دلپذير نيستن ؟ تمايل ندارن كه ادما رو با چنگگ و اين چيزا بزنن "ادامه داد 

 " باالخره من تا حاال وايات رو نزدم. ست داره با چوب بزنتش شايد تو يه چيزي داري كه ادم دو "

چشم هاش يه حالت تمسخر  " به هرحال ، اين مرد ِ كامل كجاست ؟ هنوزم اين دور و بر نديدمش. بله  "
براي اينكه هيچ ادم ِ عاشق گربه ها ، خوش قيافه  .داشت ، جوري كه انگار خوب ميدونه چرا اون اينجا نيست 

كودكاني عاشق يه معلم تاريخ با موهايي وحشي نميشه كه دوست داره در اخر هفته تظاهر كنه كه تا و جراح 
 . قبل از اينكه مغزم شانسي داشته باشه ، غرورم جواب اون رو داد. سر حد مرگ ازش خون رفته

.  "سال ارائه ميده  10و داره يه پروتوكل درمان جديد در مورد بچه هاي ِ زير . وايات اين هفته تو بوستونه  "
اين يكي رو ديگه از كجا اوردم ؟ ظاهرا اون همه برنامه هايِ تلويزيوني كه درباره ي بهبود . خداي بزرگ 



 . بيماري ها ديده بودم داشت خودش رو نشون ميداد

ت كه اينجا دليل ديگه اي هم هس ". يا من اين طور فكر ميكردم .... به نظر تحت تاثير قرار گرفته بود  "اوه  "
 " باشي ؟

وقتي نوه ي دلرباتون اين دور و بر نبود . خداحافظ اقاي الرنس. پس . هيچي . نه  ". داشت مرخصم ميكرد 
 " ادامه ي كتاب رو براتون ميخونم

از اتاق ) و دلپذير ، لعنتي ( اما من جواب ندادم و به جاش با حالتي اراسته  "خداحافظ گريس "كاالهان گفت 
 .خارج شدم

با اين كه كاالهان اوشي كامال حق داشت كه به . وقتي داشتم به سمت خونه ميروندم اعصابم بهم ريخته بود
مطمئنا ، يه چنين مردي وجود داشت كه بتونه از من  . وجود وايات دان شك كنه ، اين منو اذيت ميكرد

بيرون يه جراح كودكان واقعي با  اين قدرم غير ممكن نبود ، درسته ؟ شايد ، فقط شايد ، اون. خوشش بياد 
  . لبخندي عالي و چاه زنخدان وجود داشت

 . نه فقط يه شعبده باز كه تمايل به اتش زني داره يا يه خشك مذهب و يا يه مجرم سابق كه زيادي ميدونه

. ه خدا حتما وقتي داشت سگ ها رو خلق ميكرد به فكر زن هاي ِ مجرد بود. حداقل انگوس من رو ميپرستيد 
من هديه ي اون رو كه يه رول دستمال توالت درب و داغون و كفش هاي ِ جويده بود رو قبول كردم ، و ازش 

 . تشكر كردم كه چيز ديگه اي رو خراب نكرده و بعد اماده شدم تا به رختخواب برم

 __روز بد ميخونده  اينكه چطور به اين. تصور كردم كه درباره ي اتفاق هايه امروز با وايات دان صحبت ميكنم 
اون ميخنده و ما حرف ميزنيم . اما بازم __البته اگه ما واقعا با هم قرار ميزاشتيم ، هيچ روز ِ بدي وجود نداشت 

به ندرت با . ما يه رابطه ي ماليم ، دوست داشتني و عاقالنه با هم داريم . و درباره ي اخر هفته نقشه ميكشيم 
حتي موهاي من رو هم . نه كه من دوست داشتني ترين موجود توي ِ دنيام اون فكر ميك. هم دعوا ميكنيم 
 . و فقط براي ِ اينكه بدونم كه به ياد ِ منه ، برام گل ميفرسته. تحسين ميكنه

دوست پسر ِ خيالي ِ . و با اين كه خيلي خوب ميدونستم اون واقعيت نداره ، با اين حال حس ِ بهتري داشتم
اگه . من ميدونستم كه يه ادم خوب ، باهوش و با ارزش هستم . عي خودش رو ميكرد قديمي من داشت تمام س

چشمه ي قرارهاي عاشقانه توي ِ كانكتيكات خشك شده بود ، خوب چه ضرري داشت كه ادم يه كم تصور 
ا كنه ؟ مگه ورزشكاران المپيك اين كارو نميكردن ؟ اينكه يه شيرجه يا اسب سواري ِحسابي رو تصور كنن ت

 . بتونن بهش برسن ؟ وايان دان هم همين طوري بود

  . و من مطمئن بودم كه ، اين كه همش تصوير كاالهان اوشي جلو روم راه ميره ، كامال تصادفي بود



 " جِب استوارت كيه ؟ "تامي ميچنرپيشنهاد كرد 

. بود ، از غرور قرمز شد  هم تيمي هاش تشويقش كردن و تامي ، كه كاپيتان تيمش.  "درسته ؟  "با خنده گفتم 
 " يكي ديگه انتخاب كن تام "

  " من رهبران جنگ داخلي رو انتخاب ميكنم خانم ام "گفت 

اين نايب رئيس اتحاديه ، كل زندگيش رو بيمار بود و هيچ وقت وزنش از هزار . هزار امتياز براي رهبران  "
 " پوند بيشتر نشده

 " جفرسون ديويس كيه ؟ "زد  مالوري حدس. تيم هانتر سروصدا كردن 

بچه ها دور هم جمع . "تامي ، تيمت ميتونه حدس بزنه ؟ . نه عزيزم ،متاسفم ، اون خود رئيس اتحاديه بود  "
 .شدن و شروع به مشورت كردن

من كاري كرده بودم . اما كرك ، دانش اموز روزانه ي مدرسه كه از تامي خوشش ميومد ، در گوشش زمزمه كرد 
اَلك استفنز  "اما گفت . تامي از اون يه سوال پرسيد و اما هم سرش رو تكون داد . ا حتما هم تيمي بشن كه اون

 "كوچك كيه ؟ 

 " كارت خوب بود. درسته اما  "

و با اين كارش باعث شد اون از خوشحالي از }  ^__^به حالت بزن قدش { تامي دست هاشو به دست اما زد 
 . جاش بپره

به ساعت نگاه كردم و شكه شدم كه . موفقيت اميز بود ! بحث مسائل جنگ داخلي . زام نگاه كردم به دانش امو
اماده هستين ؟ اين نويسنده برنده ي جايزه . همگي! اوكي ، مسئله ي اخر  ". تقريبا ديگه وقتي باقي نمونده بود 

يك زن است و هيچ وقت هم كتاب ي پاليتزِر شده ، و كتابش درباره ي افت و خيز هاي ِ جنوب از ديدگاه 
 " ديگه اي رو ننوشته

گروه تامي خوب داشت . موضوعات مربوط به مسئله رو با اشتياق زمزمه ميكردم و بين گروه ها راه ميرفتم 
پيش ميرفت ، هرچند كه دانش اموز مورد عالقم ، داشت جلوي ِ كري كه تو يه گروه ديگه بود ، خودنمايي 

 .گزينه ها شرط ميبست ميكرد و سرِ همه ي 

شرط بنديتون ؟ اوه ميبينم كه روي ِ  . هزار امتياز داره 9اوكي ، هانتر ، تيم تو . خودكاراتون رو بزارين كنار  "
 " جوابت لطفا ؟. اوكي هانتر . چه جسورانه . مزرعه شرط بستين 

جواب اين . متاسفم هانتر  . نه ". خودم رو عقب كشيدم . اون تخته ي مربوط به گروه خودش رو باال برد 
البته ، اون داستان ِ نشان سرخ شجاعت رو نوشته كه درباره ي جنگ ِ چنسلورسويل . سوال استفان كرين نيست 

 " تامي ؟ تو سرِ چي شرط بستي ؟. ِ، در نتيجه تالش خوبي بود 



لبخند اما . كرد و چشمك زد  و برگشت ، به كري نگاه "ما سر ِ همشون شرط بستيم خانوم ام  "با افتخار گفت 
  . از بين رفت

 " و جوابت تامي؟ "

كيه  { ^__^ نويسنده ي برباد رفته{ مارگارت ميچل  "با هم گفتن . تامي به سمت هم گروهي هاش برگشت 
  " ؟

  " درسته "با فرياد گفتم 

. ني اي چيزي بردن جوري از خوشحالي فرياد ميزدن كه اگه يكي ميومد فكر ميكرد كه اينا يه جام جها
  . در همين حال ، گروه هانتر استون غرغر ميكردن. ميرقصيدن و همديگرو بغل ميكردن

گروه  ". و اونا بيشتر تشويق كردن و دست زدن .  "شما تكليف خونه ندارين ... گروه تامي  "اعالم كردم كه 
شرم اوره اگه تا حاال بر باد رفته رو  صفحه درباره ي مارگارت ميچل ، و واقعا 3. هانتر ، متاسفم بچه ها 

  " كالس تمومه! اوكي  .نخونده باشين 

 _دقيقه ي بعد ، در هال لهرينگ ، با بقيه ي همكاران ِ دپارتمان تاريخ ، توي ِ اتاق كنفرانس نشسته بودم  10
سانه اسمش واين كسي كه بدشان/ در جايگاه بعد از اون قرار داشت : پاول بوكانيو / رئيس : دكتر اكخارت 

 .ادمِ دنبال سكس: اوا ميچنر / جديدترن معلممون كه درست سال پيش استخدام شده بود  : ديگلر بود

. به نظر امروز كالست از كنترل خارج شده بود  "اوا ميچنر با صداي ِ سكسيه مخصوص خودش زمزمه كرد 
 " نبچه هاي كالسم به زور ميتونستن تمركز كن! خيلي شلوغ پلوغ بود 

داشتيم  "با لبخند گفتم .گرفتن نياز به اين كارام دارن  20تو دلم غرغر كردم ، نه اينكه حاال كالست براي ِ 
  " خيلي روح بخش بود. درباره ي مسائل بازي ميكرديم

 . وبله ، اينم سوميش... يكي ديگه ... يه چشمك سرزنش اميز  "خيلي پر سروصدا هم بود  "

راس ميز رفت و نشست ، فعاليتي كه به طور قابل مالحظه اي زمان برد ، و همينطور دكتر اكخارت به سمت 
. بعد با خونسردي ِ مخصوص خودش يه سرفه كرد كه باعث شد سال اولي ها از جاشون بپرن باال . تالش 

ونيفرم دكتر اكخارت ، يه جنتلمن واقعي، كه متاسفانه از حموم روزانه بدش ميومد ، از زماني كه بچه ها ي
ميپوشيدن و اگه كار بد ميكردن ممكن بود در يه اتاق دربسته حبسشون كنن يا اينكه بزننشون ، اينجا كار ميكرد 

  .همچنين ، مرد ِ با استعدادي بود . اون اغلب افسوس اون زمان ها ي شاد رو ميخورد . 

تون شنيدين ، امسال اخرين ساليه كه همونطور كه مطمئنا هم ". االن دست هاي ِ ارتروزيش رو باز و بسته كرد 
 " من رياست دپارتمان تاريخ رو در منينگ بر عهده دارم

ديگه كي مخفيانه . نميتونستم تصور كنم كه ديگه دكتر اكخارت پير در منينگ نباشه . اشك در چشمام جمع شد 



مديران داشتيم صحبت كنه ؟  با من جلسه ميزاشت تا درباره ي عملكردهاي ِ متواليان يا ناهار ترسناكي كه با
 بچه هاشون بپرسن از من دفاع ميكرد ؟  18ديگه كي وقتي كه والدين عصباني زنگ ميزدن تا درباره ي نمره ي 

مدير استانتون ، از من خواسته كه دنبال يه جانشين بگردم ، و البته همونطور كه مينينگ هميشه به پيشرفت  "
به هر  "من من كرد  "رو تشويق ميكنم تا براي اين سمت درخواست بدين داخلي افتخار ميكرده ، من همتون 

اغلب وقتي اوضاع باب ميلش پيش نميرفت ،  " واين".  "حال من مثل اكسترنيستم و به اينجا برنميگردم 
 . بار ميزد 2ميگفت كه اينجا رو ترك ميكنه ، و اين حرف رو هفته اي 

دكتر اكخارت يه لبخند به من زد و  . " شحال كننده به كارتون ادامه بديناقاي ديگلر ، لطفا تا اون روزِ خو "
و اينم به خاطر . اينكه من با دكتر ميانه ي خوبي داشتم اصال چيزه مخفي اي نبود . دوباره يه سرفه ي بلند كرد 

  . براوني هاي غني از شكالت هميشگيم و عضويتم در گروه برادر بر عليه برادر بود

پاول يه مرد جسور، با استعداد و .  "درحقيقت ، بحثه فيليپ اكستر شد  "يه كم قرمز شده بود گفت  پاول كه
 . عينكي بود كه تقريبا هيچ چيز از يادش نميرفت

 " اه عزيز، به ترتيب بايد تبريك بگيم ، اقاي باكوني؟ "دكتر اكخارت اه كشيد 

 " متاسفانه همينطوره "پاول خنديد 

بود كه معلم هايه مدارس مقدماتي از جاهاي ِ ديگه دعوت به كار بشن ، و پاول هم سابقه ي اين غير عادي ن
و به اين ها بايد . و مخصوصا اينكه اون قبل از اينكه معلم بشه در دنياي واقعي كار كرده . فوق العاده اي داشت 

و اصال جاي تعجب نداشت  _طر خدا استنفورد ، به خا/ ييل _دانشگاه هاي ِ تاثير برانگيزش رو هم اضافه كرد 
  . كه اونو بقاپن

در نتيجه  ". اونم در پاسخ يه چشمك به من زد . من واقعا پاول رو دوست داشتم .  "خيانتكار "زمزمه كردم 
خيلي خوب خانم ها ، انتظار دارم  ". دكتر اكخارت خس خس كرد .  "تا همكار خانم ارجمندم  2فقط ميمونه 

درخواستتون رو در كاغذ بنويسين ، نه ازاين كامپيوتر بازي هاي ِ مسخره ، لطفا . رو ارائه بدين كه درخواستتون 
  " ، وضعيتتون را با جزييات كامل بنويسين و همينطور پيشنهاداتتون براي پيشرفت دپارتمان تاريخ در منينگ

و مثل اسكارلت اوهارا مژه  "بان ممنون براي اين فرصتي كه در اختيارمون قرار دادين قر "اوا زير لب گفت 
 . هاش رو بهم زد

جستجو رو از هفته ي بعد اغاز ميكنيم ، وقتي كه . خيلي خوب "دكتر اكخارت لباسش رو مرتب كرد و گفت 
  " به طور مناسب شروع برنامه رو اعالم كرديم

 " دلمون خيلي خيلي براتون تنگ ميشه دكتر اكخارت "با صدايي گرفته گفتم 

  " ، ممنون گريساه  "



  " اينجا بدون شما مثل قبل نخواهد بود. اوه بله  "اوا بعدش با عجله گفت 

 به زور اب دهنم رو قورت دادم. با سومين تالش از روي ِ صندليش بلند شد و به سمت در رفت .  "درسته  "

. 
برنده اين شغل رو بگيره ،  اگه خواستين با هم كشتي بگيرين و. موفق باشين دخترا  "پاول با خوشحالي گفت 

  " من خوشحال ميشم كه داورتون باشم

 " دلمون براي ِ تو هم تنگ ميشه "با يه لبخند گفتم 

  " ون وودوارد ناهار خوردم.وقتي در جورج تاون بودم ، با سي. اين خيلي غيرمنصفانست  "واين غريد 

نه اينكه بخوام به  ". حرفم باعث شدم پاول خُرخر كنه و با اين  "منم با كن بِرنز سكس داشتم  "با كنايه گفتم 
ساله  11. اين قسمتش حقيقت داشت .  "اين حقيقت كه من در اون ماجراي باشكوه حضور داشتم اشاره كنما 

بودم و بابا من رو به استربريدج برده بود تا ما هم جزئي از جمعيت شلوغي باشيم كه شاهد صحنه ي حركت 
 "اضافه كردم  "اون بهترين لحظه ي دوران بچگيم بود  ". ست به سمت جنوب باشيم ماساچو 54دسته ي 

 " حتي بهتر از وقتي كه اون يارويي كه از مكگيوِر بود يه فروشگاه جديد باز كرد

 " تو رقت برانگيزي ". واين غرغر كرد

 " مان رو بگردونيتو هنوز صالحيت پيدا نكردي كه بخواي يه دپارت. بزرگ شو مرد كوچك  "اوا گفت 

  " و تو اين صالحيت رو داري مرلين مونرو ؟ من زيادي براي اينجا خوبم "

.  "وقتي روي ِ اون صندلي نشستم ، خوشحال ميشم كه نامه ي استعفات رو قبول كنم  "سپاسگذارانه گفتم 
 . واين دست هاش رو به روي ميز كوبيد و بعدش هم پاهاش رو كوبيد ، و بعدشم رفت

 . و رياكارانه لبخند زد.  "برات ارزوي موفقيت دارم گريس . خوب  "اه كشيد  اوا

مدارس مقدماتي يه دنياي كوچك بودن ، در نتيجه دور از  _من واقعا از اوا بدم نميومد .  "همينطور براي تو  "
كه بخوام زيردست اون كار اما فكر كردن به اين. بقيه ي دنيا بود كه در اون همكار ها با هم مثل يه خانواده بودن 

نگاه كردم كه با پاول از در خارج شد . كنم ، و اون بخواد درباره ي برنامه ي درسيم نظر بده ، منو عذاب ميداد 
 . دندون هام محكم به هم سابيده شدن. ، و باسنش در زير دامن ِ به شدت تنگش باال پايين ميرفت 

اينكه من رئيس . نس نشستم و به خودم اجازه دادم كه يه كم رويا ببافمبراي يكي دودقيقه ، تنهايي در اتاق كنفرا
. برنامه ي اموزشي رو بازسازي ميكردم . يه معلم عالي استخدام ميكردم كه بتونه جاي پاول رو بگيره . شدم 

تش گرفتن در منينگ فقط مخصوص اونايي باشه كه لياق 20انقدر سطح درس دادن ها رو باال ميبردم كه ديگه 
و يه كم پول . تعداد بچه هايي كه تست اي پي رو ميدادن و در اون قبول ميشدن رو باال ميبردم . رو دارن 

 . بودجه رو باالتر ميبردم تا بچه ها رو به گردش ببرم



 20لباس تنگ و . خوب ، بهتره همونطور كه دكتر اكخارت پيشنهاد كرده بود ، زودتر درخواستم رو اماده كنم
ي اي كه اوا به بچه ها ميداد رو بذاريم كنار ، اون باهوش بود و خيلي خيلي بيشتر از من از سياست سر هايه ابك

حاال ارزو ميكردم كاش توي ِ مهموني اي كه پاييز گذشته . درمياورد ، كه درنتيجه خيلي بهش كمك ميكرد 
اط تاريك تاريخ با پاول و دكتر برگذار شده بود ، به جاي اينكه قايم شم و مرلوت بنوشم و درباره ي نق

  . اكخارت بحث كنم ، يه كم بيشتر با بقيه گرم ميگرفتم

عاشق بچه ها بودم وهمينطور كار كردن در اين محوطه ي زيبا ، مخصوصا در اين موقعه . من عاشق منينگ بودم
ازه جوانه زده بودن برگ ها ت. سال ، كه تازه درخت ها شكوفه ميكردن و انگليس در بهترين حالت خودش بود

و هنوز اونقدر سبز نشده بودن ، نرگس هاي زرد ، چمن هاي ِ به رنگ سبز زمردي رو پر كرده بودن و بچه ها 
با لباس هاي ِ با رنگ روشنشون ، بر روي چمن ها ، ميدويدن ، ميخنديدن و ميپريدن باال و پايين و بازيگوشي 

  . ميكردن

. سرش پايين بود و به نظر توجهي به زيبايي روز نداشت . اهرو عبور ميكنه ديدم كه يه پيكر داره از كنار ر
مارگارت به من ميل زده بود تا بگه براي يه چند مدت مياد پيش من ، در نتيجه من وسايلي كه بهتر . استوارت 

 . بود جلوي چشم نباشن رو جمع كرده بودم

  .استوارت بيچاره
 " رد مناسب خوش امديدبه كالس مالقات با م "معلممون گفت 

باورم نميشه تا اين حد خودمون رو پايين  "در گوش جوليان كه داشت با نگراني به من نگاه ميكرد ، اروم گفتم 
  " اورده باشيم

ساله كه ازدواج كردم و از ازدواجم هم كامال راضي  16و من . اسم من لو است  "معلممون دلچسبانه ادامه داد 
همه ي ادما ميخوان كه نيمه ي  ". لو به ماها نگاه كرد . ه االن بايد تشويقي چيزيش كنيم مونده بودم ك "هستم 

 " __من ميدونم كه فليسياي من . كسي كه باعث ميشه ما احساس كامل بودن بكنيم . گمشدشون رو پيدا كنن
فليسياي من اين  "دوباره مكث كرد ، بعد ، وقتي هيچ كس از خودش خوشحالي اي بروز نداد ، ادامه داد 

 . " احساس رو به من ميده

 4مرد كامل كيكي ، در روز  ) . من ، جوليان و كيكي ، در كالسي در مركز اجتماع بلينزفورد نشسته بوديم
تا زن ديگه  2) . بار به تلفنش زنگ زده بود ، باهاش بهم زده بود  14ساعت  1شنبه ، وقتي كيكي در عرض 

 1سالگي با يه حلقه كه در حدود  40ه ي لو ، كه يه مرد خوش چهره بود در دهه هم اونجا بودن ، به عالو
ريتم حرف زدنش باعث ميشد فكر كني كه . اينچ عرضش بود ، تا اين جوري هيچ كس برداشت اشتباهي نكنه 

رد كه اصال يه نگاه محكوم كننده به جوليان انداختم و اونم تظاهر ك. يه سفيد پوسته شهريه كه داره رپ ميخونه 



  . متوجه چيزي نشده

شما همتون به يه دليلي اينجا هستين و  ". لو مثل واعظ هاي مذهب مورمن ، يه لبخند درخشان به ما زد 
ام ، دارم درست فرض ميكنم كه شما ... شما يه مرد ميخواين . تصديق كردن اونم اصال باعث شرمساري نيست 

 . رسيد و اهنگ حرف زدنش رو قطع كرد تا به جوليان نگاه كنهاين رو پ "هم يه مرد ميخواين ، اقا ؟ 

جوليان كه يه لباس طرح دار صورتي پوشيده بود با شلوار مشكي براق و خط چشمم كشيده بود ، به من نگاه 
 " درسته "زير لبي گفت . كرد 

. در همه موارد تاثير دارن . ...ام  .... اين متد ها براي! هيچ چيز اشتباهي در اين مورد وجود نداره ! خوبه  "
پس بهتره با هم . پس بياين اول خودمون رو معرفي كنيم ، باشه ؟ ما اينجا با هم صميمي و محرم هم ميشيم 

 " كي دوست داره اول خودش رو معرفي كنه ؟ "لو با خوشحالي ما رو راهنمايي كرد  "دوست هم باشيم 

موهاي . اون قد بلند و به اندازه ي كافي جذاب بود .  "م من كارن هست. سالم  "زني كه اونجا بود گفت 
من طالق گرفتم ، و باورتون  ". سال سن داشت  45تا  40شايد در حدود . يه ژاكت پوشيده بود . مشكي 

اخرين مردي كه باهاش بيرون رفتم ازم پرسيد كه ميتونه . نميشه كه با چه ادماي عجيب غريبي مالقات كردم 
فهميدين ؟ وقتي مخالفت كردم بهم گفت كه من يه فاحشم با يه . اونم تو رستوران . رو مك بزنه انگشتهاي پام 

  " و من مجبور شدم كه پول غذا رو بدم. تمايل جنسي كم و گذاشت رفت 

 " واووو "زمزمه كردم 

 " فهميدين ؟. تازه اين بهترين قراري بود كه در طول يه سال داشتم  "

 زياد طول نميكشه كه همه چي عوض شه. ديگه اين طور نخواهد بود كارن  "س زياد گفت لو با يه اعتماد بنف

" 
و هر قرارم با يه نفر . تا قرار رفتم  67ماه گذشته سره  4سالمه و در  42. من ميچل هستم  "زن بعدي گفت 

. ت احمق بودن چون همشون يه مش. ميدونين با كدومشون سر ِ قرار دوم رفتم ؟ هيچ كدوم. متفاوت بوده 
سالشه ، اوكي ؟ ولي من يه  23زنش . با بامبي ، يه پيشخدمت از هوترز. شوهر سابقم ، دوباره ازدواج كرده 

 " پس منم دركت ميكنم كارن. مرد خوبم نتونستم پيدا كنم

 . كارن با همدردي سرش رو تكون داد

خوب هيچ وردي ، نذري نيست كه . م تو يه مدرسه ي محلي درس ميد. سالم ، من كيكي هستم "دوستم گفت 
 " بشه باهاش اعتماد به نفس پيدا كرد ؟ مثل اين كه ديگه هيچ كس من رو تو خيابون ترك نميكنه ؟

اما اگه اين جوري راحت  .اين كه به اين كالس اومدين اصال شرم اور نيست كيكي  ". لو با خوشحالي خنديد 
چي باعث شده به اين . لطفا ادامه بده . ورت مخفي نگه داريم نيستي هممون ميتونيم ثبت ناممون رو به ص



 " سال داري ؟ ميترسي كه هيچ وقت يه مرد مناسب رو مالقات نكني ؟ 30كالس بياي ؟ بيشتر از 

يه كم عجله به ... شايد  ...فقط اينكه من . من هميشه اون كسي كه فكر ميكنم عاليه رو مالقات ميكنم. نه  "
من اونا رو ميترسونم و  ". ه من نگاه كرد و منم در حمايت از اون سرم رو تكون دادمب "خرج ميدم ؟ 

  " فراريشون ميدم

. سال پيش 8من فقط يه دوست پسر داشتم ، اونم در حدود ... من . من جوليان هستم  "نفر بعدي جوليان بود 
 "هميشه ازم دعوت ميشه كه برم بيرون ....نمنه اينكه نميتوم با يه مرد مالقات ك. ترسيدم ... من فقط يه جورايي 

 قيافش مثل جاني دپ بود و ، همين االنشم ميتونستم تفكر رو تو چشم هاي كارن ببينم. البته كه اين طور بود 

..... 
خوب اگه سعي نكني كه شكست . ميترسي كه همه چيز درست پيش نره . پس ميترسي كه ارتباط برقرار كني "

 و شما خانم ؟ اسم شما چيه ؟ "لو بدون اينكه منتظر جواب بشه ادامه داد  "! خيلي خوب  درسته ؟. نميخوري 

" 
در حال حاضر دارم تظاهر ميكنم كه دوست پسر  "مكث كردم  "اسم من گريس ِ  ". يه نفس عميق كشيدم 

ا اين قضيه ندارم ، به خواهرم با نامزد سابقم قرار ميزاره ، و براي اينكه بقيه فكر كنن كه من مشكلي ب. دارم 
خيلي رقت برانگيزه ؟ مثل تو كارن ، منم يه چند تا قراره خيلي . خانوادم گفتم كه با يه مرد بينظير قرار ميزارم 

بد داشتم ، و دارم يه كم عصبي ميشم ، براي اينكه رابطه ي خواهرم و اندرو داره جدي ميشه ، و من واقعا 
  " خيلي زود. زود . دوست دارم كه يه نفر رو پيدا كنم

 .براي يه لحظه همه ساكت بودن

بهترين مردي كه باهاش قرار گذاشتم . منم براي خودم دوست پسر بافتم "كارن با تكان كوچك سرش گفت 
 " . همش ساخته پرداخته ي ذهنم بود

 " ممنون "گفتم 

دقيقا همون . خوشگل بود  . حتي براي خودم حلقه ي نامزدي هم خريدم. منم اين كارو كردم "ميچل گفت 
. به همه گفتم كه ميدونم به زودي ازدواج ميكنم. ماه ، اون حلقه رو دستم كردم 3براي . چيزي كه ميخواستم 

با اين حال ، وقتي به ياد اون روزا . واقعا ديوونه بودم. انقدر پيش رفته بود كه اخر هفته ميرفتم لباس ببينم
  " ين زمان هاي زندگيم بودميوفتم ، ميبينم كه يكي از شادتر

مردا عاشق زنايي ميشن كه يكي ديگه قراره صاحبش . اين يكي از استراتژي هاي من رو ميطلبه  "لو اعالم كرد 
اين بهترين راهه كه يه مرد رو فريفته . بشه ، پس گريس ، اين حيله ي كوچيكت اونقدرم ايده ي بدي نيست 

 " نشون دهنده ي اينه كه اون زن جذاب و خواستينهيه زني كه مرداي ديگه دنبالشن . كني 

 "يا شايدم نشون دهنده ي صادق نبودنشه  "پيشنهاد كردم 



فكركردم . معذرت ميخوام  " در گوشي گفت. جوليان كه كنار من نشسته بود تكان خورد . لو از ته دل خنديد 
 " اين كالس ارزش امتحان كردن رو داره

  " تازه ميتونيم بعدش مارگاريتاي مجاني بخوريم. ر كه بيشتر نداديم دال 60 "منم در گوشش گفتم 

يه سري از اين چيزا ممكنه احمقانه ، شايدم يكم از مد افتاده به نظر بيان ، اما . بياين كالس رو ادامه بديم  "
ن ، من زياد براي تو ، جوليا "مكث كرد  "اسم كالس مالقات با مرد مناسب است ، و متد هاي منم موثر هستن 

 " مطمئن نيستم ، اما يه سعي اي بكن و به من بگو كه چه نتيجه اي داد ، اوكي ؟

  " حتما "جوليان با حالتي افسرده و ملول گفت 

براي يه ساعت بعد ، لبم رو گاز گرفتم تا خروپف نكنم و به جوليان هم كه مثل من داشت كلنجار ميرفت، نگاه 
انگار برگشته . اونم از نوع بدجورش. ه جوليان ميگفت احمقانه به نظر ميومد خيلي خوب ، هر چيزي ك. نكردم

تصويري از من كه داشتم كاالهان . زنانه و مطبوع و شايسته باش. يا يه همچين چيزي 1950بوديم به دهه ي 
شتر از يه فحش نده ، سيگار نكش ، مشروب بي. بسيار شايسته ، و بسيار زنانه . رو ميزدم تو ذهن ادم ميومد 

تا ميتوني خودت رو . كاري كن مردا احساس قوي بودن بكنن. ليوان نخور ،و همون يه ليوانم تا تهش رو نخور 
. بخند اما نه با صداي بلند . لبخند . قابل نزديك شدن باش. دامن بپوش. هميشه ارايش داشته باش .جذاب كن

از مردا . از خودت وقار و فريبندگي تراوش كن  . اغلب شيريني بپز. هي مژه هات رو بهم بزن و عشوه بيا 
  .كمك بخواه و درباره ي نظراتشون تملق كن

 . عجبا

تظاهر كنين كه . تو اون مغازه كلي مرد كار ميكنه . براي مثال ، بايد به مغازه ي هاردوِر برين  "لو گفت 
 " رسينو نظر اون مردا رو بپ. نميدونين كدوم المپ رو ميخواين انتخاب كنين 

كي يه زني رو كه نميدوني كدوم المپ رو ميخواد رو ! لو ، لطفا  ". اين حرف يهو از دهنم پريد  "! ياال  "
 " انتخاب ميكنه ؟

ولي بيا . اين كه اين من نيستم. من ميدونم كه تو به چي داري فكر ميكني گريس  "لو با اهنگ صداش گفت 
 " درست ميگم ؟. ديگه به اين كالس نمياي  "تو  " ميكني ، يااين كارا رو ن "تو  ". باهاش مواجه شيم 

  " اين يكي رو داره درست ميگه "كارن با يه اه از سر ِ افسوس گفت 
واقعا  "يه ساعت بعد ، وقتي در رستوران بلكي نشسته بوديم و مارگاريتا ميخورديم ، با تقليد صداي لو گفتم 

  " كار درستي نبود

  " وم شدحداقل تم ": جوليان 

شما دو تا ، بس كنين  " كيكي كه داشت يكي از برگه ها رو كه دست به دست شده بود رو ميخوند ، گفت



وقتي در يه بار يا رستوران هستين ، شونه هاتون رو راست . اينو گوش كنين . اون داره درست ميگه . ديگه 
من خواستني ترين زن ي هستم كه االن تو اين  كنين ، با دقت يه نگاه به اطراف بندازين ، و به خودتون بگين ،

كيكي تمركز  "اين باعث ميشه از خودتون اعتماد به نفس تراوش كنين و توجه مردها رو جلب كنين . رستورانه 
  .كرده و اخم كرده بود 

 " من خواستني ترين زن ِ اينجا هستم "جوليان با يه اشتياق تمسخر اميز گفت 

  " مشكل اينجاست كه هستي "م و گفتم با ارنج به دنده هاش زد

  " وگرنه من و تو ميتونستيم با هم بخوابيم. خيلي بده كه مثل بقيه مردا نيستي  "كيكي گفت 

اگه مثل بقيه مردا بودم كه تا االن من و گريس با هم  "جوليان بازوهاش رو به دور من انداخت و دليرانه گفت 
  " متا بچه داشتي 6ازدواج كرده بوديم و 

  " تا ؟ زياد به نظر مياد 6. اه ه ه  "سرم رو روي شونش گذاشتم و گفتم 

تكليف ِ خونمونه ديگه ، درسته ؟ پس در نتيجه اينجا هيچ كاري نبايد . من ميخوام امتحان كنم  "كيكي گفت 
خنديد و .  "رون راستي ، من خواستني ترين زن اينجا هستم و دارم هي از خودم اعتماد بنفس ميريزم بي. بكنيم 

بلند شد ، بعد به سمت بار رفت ، جوري به پيشخوان تكيه داد كه سينه هاش مثل امواج اقيانوس در طوفان ، باد 
  . كردن و اومدن باال

  . برگشت ، قدرشناسانه لبخند زد و چيزي نگفت. يه مرد درجا توجهش جلب شد 

  . اون كاالهان اوشي بود

اينجوري . 1: خدا دهان ِ كيكي رو ببنده كه چيزي درباره ي كالس نگه ، چونكه.  "لعنت  ". صورتم قرمز شد 
اگه كيكي ميخواست ورق زندگيش رو درباره مردا .... خوب  . 2كاالهان ميفهميد من با كسي قرار نميزارم ، و 

ميدونست كه كيكي عوض كنه ، نبايد ميدونست كه كاالهان به تازگي از زندان ازاد شده ؟ و ايا كاالهان بايد 
 وقتي موضوع مردا باشن يه كم رم ميكنه ؟ 

اون همسايه ي  "و چشمم رو از اون دوتا برنداشتم  "شايد بايد بهش اخطار بدم  "زمزمه وار به جوليان گفتم 
 . قبال درباره ي گذشته ي كاالهان به جوليان گفته بودم.  "مجرم سابق . منه 

و خداي . اختالس اونقدرم بد به نظر نمياد . آه نميدونم "ش رو نوشيد و گفت جوليان يه جرعه از پيناكوالدا 
  " به من نگفته بودي كه انقدر سكسيه. من گريس 

كيكي يه چيزي گفت ، كاالهانم جوابش رو داد ، و كيكي سرش رو عقب . صدام قطع شد  ".... اره ، خوب  "
  " ردماالن برميگ... من  ". چشام چپ شد . برد و خنديد 

به سمت همسايم .  "كيكي ، ميتونم يه ثانيه باهات صحبت كنم ؟  "به سمت بار رفتم و بازوي كيكي رو گرفتم 



چون . لعنت . نميدونستم موهام چه شكلي بود . همين االنشم قرمز شده بودم  "سالم كاالهان  "برگشتم 
  . نظر بيامكاالهان اوشي داشت به من نگاه ميكرد دوست داشتم كه خوشگل به 

 . اون مرد به طرز غيرمنصفانه اي جذاب بود. فقط يه كم ، اما كافي بود ... لبخند زد .  "سالم گريس  "گفت 

 " اوه ، شما دوتا همديگه رو ميشناسين ؟ "كيكي پرسيد 

  " اون تازه نقل مكان كرده. خونه هامون كنار همه . بله  "

من بودم دلم نميخواست . ما من و كيكي سالها بود كه باهم دوست بوديم ا. دودل بودم كه ايا كارم درسته يا نه 
كه بدونم ايا مردي كه بهش عالقه دارم تازه از زندان خارج شده ؟ اگه ميدونست ، ميتونست تصميم خودش رو 

 درسته ؟ . بگيره 

  . خوام بگمسر ِ مزرعه شرط ميبندم كه ميدونست چي مي. لعنت . كاالهان داشت به من نگاه ميكرد 

  " كيكي ، من و جوليان يه سوالي داريم "باالخره گفتم 

اممم ،  "در گوشش گفتم  . يه چند قدم كشيدمش ، و به كاالهان نگاهم نميكردم.  "حتما  "نامطمئن گفت 
 . لبم رو گاز گرفتم "برايه اختالسي بيشتر از يه ميليون دالر . اون يارو تازه از زندان خارج شده . كيكي 

البته كه خيليم . لعنت . ديگه عادي نشده ؟ من فقط دست رو مجرما ميزارم . اه ، لعنت  ". تكون خورد 
 " خوشگله ، درسته ؟

 " من فقط فكر كردم كه تو بايد از اين موضوع خبر داشته باشي.... خوب ، اون .... و اون  "

درسته ؟ نياز ندارم كه با يه مجرم سابق قرار همين جوريشم زمان سختي رو دارم ، . نه ، درست ميگي گريس  "
  " بزارم

كاالهان داشت مارو نگاه  . با يكي دو قدم پشت سر ِ كيكي ، به سمت بار برگشتيم و اون نوشيدنيش رو گرفت
  " كال ، از ديدينت خوشحال شدم "كيكي مودبانه گفت . لبخندش رفته بود . ميكرد 

 "گفت . ميدونم موضوع از چه قراره ، ولي فقط مودبانه سرش رو خم كرد  يه نگاه به من انداخت كه انگار من
. برگشت و بازي بيسبال رو كه از تلويزيون باالي بار در حال پخش بود رو نگاه كرد  "شب خوبي داشته باشي 

  . من و كيكي به سمت ميزمون برگشتيم

دن كرده بود ، و با چشم هاي ِ كولي مانند ِ با گنگر فرنگيمون رو اورده بودن ، و جوليان از قبل شروع به خور
 . روحش ، به يه مرد خوش قيافه ي بلوند خيره شده بود و اون مرد هم به همون شدت نگاهش ميكرد

  " تو خواستني ترين زن اينجا هستي .تو ميتوني  "به سمتش سر تكون دادم و گفتم 

  " رادليهشبيه اون بازيكن فوتبال ، تام ب " جوليان زمزمه كرد

 " تو از كجا ميدوني كه تام برادلي كي هست ؟ "پرسيدم 



 " همه ي مرداي هم جنس باز امريكا ميدونن كه اون كي هست "

كاري كن . برو جلو و يه امتحاني كن . تو كه نميتوني مطمئن باشي . شايدم خود ِ تام برادلي باشه  "كيكي گفت 
  " هاي ِ زنانه استفاده كن از اون حيله. احساس مردانگي و قدرت كنه 

وقتي . نه "گفت . براي يه لحظه به نظر اومد كه جوليان ميخواد اين كارو بكنه ، بعد ، شونه هاش افتاد پايين 
 " شما دوتا زن خوشگل رو كنارم دارم ، چرا بايد به يه مرد نياز داشته باشم ؟

داشت همبرگر ميخورد و بازي بيسيال رو تماشا  بقيه ي شب رو ، كوچولو كوچولو به كاالهان اوشي ، وقتي كه
  . اون يه نگاهم به سمت ما ننداخت. ميكرد ، نگاه كردم 

صبح روز شنبه ، دوباره با صداي پارس هيستريك انگوس ، وحشيانه از رو تختم پريدم پايين و تلو تلو خوران 
ه كيف دستي به دنبالش ، و يه اخم روي ِ اين بار ، مارگارت پشت در بود ، با ي. به سمت در رفتم تا بازش كنم

  . صورتش

 " قهوه داري؟. من اينجام  "گفت 

ديشب تا دير وقت .  "حتما ، حتما ، بزار درست كنم  "در حالي كه هنوز چشم هام نيمه باز بود جواب دادم 
م ، و وقتي ژنرال دقيقه ي با شكوه برنامه ي خدايان و فرماندهان رو نگاه ميكرد 229بيدار بودم و به مدت 

جكسون اخرين فرمان هاي هذيانيش رو به ويرجينياي اول ميداد ، منم اون ها رو باهاش تكرار ميكردم و اشك 
فكر كنم منصفانه بود كه بگيم يه خماري ِ متحد و هم پيمان رو داشتم ، و مارگارت با همه ي . ميريختم 

همونطور كه به سمت اشپخونه . اخخخخخخخخ... ..بدخلقي ِ باشكوهش ، اول صبحي دم در ِ خونم بود 
 . ميرفت ، منم به دنبالش راه افتادم

 " خوب چه اتفاقي افتاده ؟ "همونطور كه داشتم اندازه ميگرفتم كه چقدر قهوه بريزم ، پرسيدم 

ت هيچ وقت با مردي كه مثل برادر. بزار بهت بگم گريس  "مارگارت با صداي ارباب و فرماندهيش جواب داد 
 " دوسش داري ازدواج نكن ، باشه ؟

  " گرفتم. برادري بده  "

ديشب به  " . خم شد و انگوس رو كه داشت كفشش رو ميجويدو بلند كرد "جدي دارم ميگم نابغه  "
 "استوارت گفتم كه ، چرا ما هيچ وقت روي ميز اشپزخونه با هم سكس نداريم ؟ و ميدوني اون چي گفت ؟ 

  . من خيره شدمارگارت متهمانه به 

  . و پشت ميز در كنارش نشستم "چي ؟  "پرسيدم 

اصال .  "فكر نكنم كه زياد بهداشتي باشه  " ". صداش رو پايين تر اورد تا صداي شوهرش رو تقليد كنه 
باورت ميشه يه چنين جوابي به من بده ؟ چند تا مرد هست كه شانس سكس روي ميز اشپزخونه رو رد كنه ؟ 



 " دوني من و استوارت كيا اين كارو ميكنيم ؟دوست داري ب

  " اصال و ابدا دلم نميخواد بدونم "جواب دادم 

  " دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه و شنبه "با شتاب گفت 

 " ___ به نظر خوبه كه. واووو  "

انجام . تيك .مقاربت با همسر . يه ستاره ميزاره تا يادش نره  9تو قسمت ساعت . اين تو برنامه ي روزانشه  "
  " شد

 " __ اما با اين حال ، اين خوبه كه "

  " در نتيجه من االن اينجام. اونقدر اشتياق و عالقه ي شديدي وجود نداره . و كل مشكل من همينه گريس  "

  " نه كه اينجا خونه ي اشتياق و شهوته "زمزمه كردم 

االن زياد به اين ! شايدم نه ! يشتر به من توجه كنه شايد االن يه كم ب! خوب ، ديگه نميتونستم اونجا بمونم  "
اشكال ! دوست دارم روي ميز اشپزخونه سكس داشته باشم  .سالمه  34گريس ، من . موضوع اهميت نميدم 

 " داره ؟

كاالهان اوشي در چهاچوب در . هردومون برگشتيم .  "من مطمئنم كه مشكلي نداره  "يه صدايي گفت 
انگوس مثل هميشه درنده خويي و صداش در اومد و سعي ميكرد تا از اغوش . بود اشپزخونه وايستاده 

  " همسايه ي خوش قيافه. كاالهان هستم . سالم . من در زدم  "كال با يه لبخند گفت . مارگارت بيرون بياد 

پا خيره شده  حالت مارگارت از عصبانيت به درنده خويي تبديل شد ، مثل يه شيري كه به يه بچه گوره خر ِ سه
  " من مارگارتم ، خواهر شهرتي "بيشرمانه گفت  "سالم كاالهان ، همسايه ي خوش قيافه  ". باشه 

كال ، خواهرم ، كه سالهاست  .مارگارت با كاالهان اوشي اشنا شو . خواهر شهوتي ِ ازدواج كرده  "اضافه كردم 
  " ساله 7من بهش ميگم خارش ِ با خوشحالي ازدواج كرده ، و به تازگي دچار دردي شده كه 

 " ساله ازدواج كردم ، مگه نه ؟ پس تو اون مختلصي ، درسته ؟ 7هي ، من  "مارگارت با نگاه شهوانيش گفت 

 " زياد به درد يه همراهي نجيبانه نميخورم ، مگه نه گريس ؟ "سرش رو خم كرد و به من نگاه كرد  "درسته  "

  . حالت كاالهان سرد بود. كي و اون اخطار اه ، بله ، كي. صورتم اتيش گرفت 

  " اگه ميخواي ، ميتونم همين امروز شروع كنم. گريس ، ديروز بعدا از ظهر پنجره هات رسيدن  "

. چشم هام رو بستم و سعي كردم تصور كنم كه اين يارو داره كلكسيون ِ مقدسان ِ دوران ويكتورينم رو ميدزده 
  " حتما "

ره فقط زمان هايي كار كنم كه تو اون دور و بر باشي ؟ اين جوري حواست به دسته چك و چطو "پيشنهاد كرد 
  " ميراث خانوادگيت هست ، شايدم بتوني قبل از اينكه برم منو بگردي



  " من ميتونم اين بگردمت "مارگارت داطلبانه گفت 

  " زياد طول ميكشه ؟. پنجره ها رو نصب كن . خيلي خنده دار بود  "گفتم 

اگه امروز دوست پسرت اين  . بستگي داره كه اون قبليها چقدر كهنه و قديمي باشن.  5روز ، شايدم  3 "
 " دور و بر هست ، شايد به كمكش نياز داشته باشم

يه نگاه . مارگارت تند و تيز به من نگاه كرد . خداي من ، تقريبا دوست پسر ِ مزاحمم رو فراموش كرده بودم 
  " اون سر ِ كارشه. هممم " مارگارت انداختم و گفتم هشدار دهنده به

بازوهاي بزرگش رو تا كرد و يه ابروش رو باال .  "از اون چيزي كه من ميبينم ، اون زياد اين دور و بر نمياد  "
  . برد

 " اون خيلي سرش شلوغه "گفتم 

 " يه بار ديگه بگو اون چه كارست ؟ "كاالهان پرسيد 

  " جراح كودكان "ميكردم كه كاش يه شغل ضعيف تري رو انتخاب كرده بودم ارزو  ".... اون  "

  " خيلي باشكوه و شريف "مارگارت با خنده اي پشت ليوان قهوش ، زير لبي گفت 

موهاي كاالهان به يه سمت رفته بود و من دوست داشتم بدونم كه چه احساسي داره اگه انگشتهام رو به درون 
  . به انگشتام گفتم كه انقدر تو روز روشن خيال نبافن . دوست داشتني و بدرفتار ببرماون موهاي ابريشمي ، 

 " دوست داري قبلش يه كم قهوه بخوري ؟. پس ، خيلي خوب ، اوكي ، ميتوني امروز شروع كني كال  "گفتم 

شروع كنم ؟ و  دوست داري از كجا ". از سر ِ صلحي كه داشتم عرضه ميكردمم زيادي بود .  "ممنون . نه  "
 " دوست داري قبلش اتاق ها رو تمييز كني ؟

ولي تو واقعا . معذرت ميخوام ار اين كه به دوستم گفتم كه تو تازه از زندان خارج شدي . اوكي ، گوش كن  "
  " ... يه مجرمي ، پس

 " پس ؟ "

  " فكر كنم ، پس ميتوني از اينجا شروع كني ". اه كشيدم 

  . برگشت و به سمت در ورودي رفت.  "شروع ميكنم باشه از اشپزخونه  "

شماها با هم  ". وقتي از در خارج شد ، تا احتماال اولين پنجره ام رو بياره ، مارگارت به سمت جلو خم شد 
من در عرض يه ثانيه باهاش حال . دعوا دارين ؟ و چرا بهش گفتي كه دوست پسر داري؟ اون خوشگله 

  " ميكردم

  " و بله ، اون خوشگله ، اما اين هيچ ربطي نداره. به زور همديگه رو ميشناسيم ! وا نداريم ما با هم دع "

 " چرا ؟ فكر كردم دنبال يكي ميگردي تا باهاش بخوابي ؟ "



  " بهش گفتم كه با يه نفر قرار ميزارم. صداتو بيار پايين ! ششششش  "

 " رف رو بهش زدي ؟چرا اين ح "مارگارت يه جرعه از قهوش رو خورد و گفت 

مارگارت ، موجودي  "... اخر هفته ي گذشته ، ناتالي اومده بود اينجا ، و درباره ي وايات پرسيد  ". اه كشيدم 
كه از همه مخلوقات كمتر خيال و اوهام برش ميداشت ، هيچ وقت درك نميكرد كه دوست پسر ِ خيالي من 

م زياد بد باشه كه اون فكر كنه يه مردي هست كه گهگاهي به فكر نكن. به هرحال  ". چقدر به من ارامش ميده 
  "فقط در موردي كه بخواد ارتكاب جرم كنه به درد ميخوره  . من سر ميزنه

. درسته  "يه نگاه كثيف بهش انداختم  "اگه بخواد در مورد من ارتكاب جرم كنه ، من اصال ناراحت نميشم  "
  " عشقبازي با زن يكي ديگه هست يا نهنميدونم اهل . اون خيلي سكسيه . خوب 

  " ! مارگارت

  " شوخي كردم. اروم باش  "

مارگز ، حاال كه حرفش پيش اومد ، مگه قرار نبود من رو با يه بِلك اسميتي جور كني ؟ من دارم يه كم  "
  " افسرده ميشم

 " بهش زنگ ميزنم. عجيبه . لستر . متال اسميت . درسته ، درسته  "

  " نميتونم صبر كنم. عاليه  ". ردم غر غر ك

اوه ، و من يه كم . چيزي داري بخوريم ؟ از گرسنگي دارم ميميرم  "مارگز يه جرعه ديگه از قهوش رو خورد 
من فقط . از لباس چرك هام رو هم اوردم ، اميدوارم عيب نداشته باشه با لباسات بندازي تو ماشين لباس شويي 

 " و اگه استوارت زنگيد ، نميخوام باهاش صحبت كنم ، باشه ؟. ج شم ميخواستم از اون خونه خار

 " امر ديگه اي نيست عاليجناب ؟. حتما  "

مارگارت از اون ادمايي  " ميشه شير كم چرب بگيري ؟ اينايي كه نه كم چربن نه پر چرب رو دوست ندارم "
 . دست ميده بود كه پنير بدون چربي ميخورد و نميدونست كه چه چيزيو داره از

  . كاالهان با يه پنجره ي جديد به اشپزخونه اومد و اون رو به ديوار اشپزخونه تكيه داد

 " همسايه ي خوش قيافه ، تو ازدواج كردي ؟ "مارگز پرسيد 

  " داري بهم پيشنهاد ميدي ؟. نه  "

  " شايد ". مارگز شرورانه پوزخند زد 

  "بيخيالش شو ! مارگز  "

بدون اينكه چشم هاش رو از پشت كال برداره ،  "براي چه مدتي تو زندان بودي ، ال كاپون ؟  "مارگز پرسيد 
  " خداي من ، باسنش رو نگاه توي اون شلوار جين "در گوشم گفت 



  " بس كن ديگه "در گوشش گفتم 

  . ض شدو با اين كارش رحم من منقب. يه چشمك به مارگارت زد  "و ممنون . ماه  19 "كال جواب داد 

 " سال ؟ 5تا  3ماه در  19 "مارگز پرسيد 

خواهر زيبا ، مو قرمز و فوق العاده . خواهر ِ زيباي من . و به خواهرم لبخند زد  "خوب تحقيق كردي . بله  "
  . باهوش من با درامد زياد

  " يميترسيد كه تو امنيتش رو تهديد كن. خوب ، گريس ازم خواسته بود كه دربارت تحقيق كنم  "

 . قرمز شده بودم.  "بس كن مارگز  "

 " بازم سوالي هست ؟ "كال مهربانانه پرسيد 

 " از وقتي از زندان خارج شدي تا حاال با يه زن بودي ؟ "مارگز با نگاه به ناخن هاش پرسيد 

  " ! خداي من "جيغ زدم 

  " يا نه ؟ منظورت اينه كه سر ِ راهم يه سر به فاحشه خونه ي محلي زدم "كال پرسيد 

  . فرياد من رو نديده گرفت "درسته  "مارگز تصديق كرد 

  "با زني نبودم . نه  "

  . چشم هام رو بستم.  "توي ِ اون خونه ي بزرگ چي ؟ دوست دختري داري ؟ . واوووو  "پرسيد 

  " اون جا مثل بقيه ي زندان ها نبود "هر چند كاالهان خنديد 

  " بايد تنها باشي "ه به پشت كاالهان گفت مارگارت با يه لبخند شروران

  " بازجوييش تموم شد ؟ مارگارت اون بايد به كارش برسه "گفتم 

. من يه وكيلم كاالهان . و من بايد به دفترم برم . اما درست ميگي . پارتي ِ ادمو خراب ميكنيا  ": مارگارت 
 " هت بدم ؟دوست داري كارتم رو ب. گريس بهت گفته بود ؟ وكيل مجرمين 

 . خنده اي كه قول ِ هر نوع رفتار ِ ممنوني رو ميداد. و خنديد .  "من كامال خودم رو اصالح كردم  "

مراقبت رفتارت . درحقيقت خيلي خوب ميشناسمشون . من ادماي دفتر عفو مشروط رو خوب ميشناسم  "
 " . هستم

  " همين كارو بكن "كال جواب داد 

و مارگارت رو از صندليش بلند كردم و ساكش  "نم كه وسايلت رو جابه جا كني كمكت ميك "پيشنهاد كردم 
و . اون فوق العادست . تو به استوارت خيانت نميكني مارگز  "وقتي به طبقه ي باال رفتيم گفتم . رو برداشتم

 قشنگ خدايي اگه بگم توله سگ اصال{ من قبال تو مدرسه ديدمش ، و اون مثل يه بچه سگي . قلبشم شكسته
  " بود كه دور انداخته باشنش { ^_^ نيست



  " حداقل االن به من توجه ميكنه. خوبه  "

  " تو خيلي لوسي. اه ، به خاطر خدا  "

براي شام ميبينمت ، باشه ؟ حال غذا درست كردن . من بايد به دفترم برم  "حرفم رو نديده گرفت و گفت 
  " داري ؟

  " ي شام اينجا نيستمبرا. اوه  "يه نفس عميق كشيدم 

 " چرا ؟ با وايات قرار داري ؟ "يكي از ابروهاش رو باالبرد و گفت 

ما براي شام داريم ميريم . خوب ، اره . نه .اممم  ". دستم رو به سمت موهاي گير كردم بردم تا صافش كنم 
  " نفره 4يه قرار . خونه ي نات 

  " ريسيا مريم مقدس باكره ي ابدي ، گ "خواهرم غريد 

 " خدا قلب با استعدادش رو حفظ كنه. وايات قراره تو اتاق اورژانس گير كنه . ميدونم. ميدونم  "

هي ، ممنون كه . تو يه احمقي  "گفت . مارگز دم ِ در اتاق مهمان ، به زور يادش افتاد كه بايد سپاسگذار باشه
 " گذاشتي رو سرت خراب شم

  " انم برداردست از سر ِ كااله. خواهش ميكنم  "

. يه دوش گرفتم . در چند دقيقه بعد ، طبقه ي باال براي خودم كار درست كردم و از همسايم دور موندم 
بلوزش . همونطور كه اب گرم بر بدنم ميريخت ، داشتم فكر ميكردم كه چي ميشد اگه كاالهان اوشي ميومد تو 

من رو در ميان  . رمياورد و در كنارم قرار ميگرفترو درمياورد ، كمربندش رو باز ميكرد ، شلوار جينش رو د
محكم چشم هام رو به هم زدم ، اب رو يخ كردم و  __بازوان ِ قهوه ايش ميگرفت ، دهانش داغ و نيازمند، 

  . سريع حمومم رو تموم كردم

كم افسرده مارگارت به سمت دفتر كارش رفت ، و با خوشحالي از من و كاالهان خداحافظي كرد ، و به نظر يه 
از لپ تاپم استفاده كردم نه كامپيوتر بزرگه كه در طبقه ي پايين بود و براي . بود از اينكه شوهرش رو ترك كرده

از طبقه ي پايين يه ريز . انشاهاي سال دومي هام رو تصحيح كردم . بچه هاي سال سوميم سوال طرح كردم 
االهان ، تبديل به يه صداي ناهنجار ولي خوشايند صداي اره و چكش ميومد و تركيبش با صداي سوت زدنه ك

  . شده بود

انگوس با اين كه هنوزم از خشم ناله ميكرد ، ديگه سعي نميكرد تا از زير در ِ اتاق خوابم يه تونل درست كنه و 
. در زير نور افتاب ، به پشت دراز كشيده بود و دندون هاي نامرتب پاينيش خيلي دوست داشتني شده بودن 

واسم رو جمع كار ِ دانش اموزام كردم ، در حاشيه ها يادداشت نوشتم ، در اخر نظرم رو دادم ، تميزي ِ ح
  . نوشتنشون رو ستودم ، و اون نقاطي كه نياز به تمرين بيشتر داره رو براشون مشخص كردم



كال به . صب شده بودن پنجره ي طبقه ي پايين ن 8تا از  4. بعد از يه چند دقيقه اي كه گذشت ، رفتم پايين 
اگه پنجره هاي طبقه ي باال هم . فكر نكنم نياز باشه كه اون تير پايه ها رو عوض كنم ". سمت من نگاه كرد 

  " مثل اين پاييني ها راحت باشن ، دوشنبه يا سه شنبه كارم تمومه

  " اونا عالي به نظر ميان. باشه . اه  "

  " خوشحالم كه ازشون خوشت اومد "

و نگاه كرديم و بازم به هم نگاه . منم نگاهش كردم. ن اينكه لبخند بزنه يا حركت كنه ، به من نگاه كرد بدو
اون چشم ها . صورتش نيرومند ، و بله ، زيبا بود ، اما اين چشم هاش بود كه توجه منو جلب كرده بود . كرديم 

  . ، يه داستاني براي خودشون داشت

داره گرم  _و بقيه ي قسمت ها  _شده بود ، و من ميتونم حس كنم كه صورتم به نظر فضاي بينمون سنگين 
  . ميشه

  . فقط همين. و پشتش رو به من كرد  "بهتره برگردم سر ِ كارم  "گفت 
  13فصل 

 
 
 
 

اپارتمانش بوي ِ . درست لحظه اي كه وارد خونه ي ناتالي شدم ، فهميدم كه نات و اندرو با هم زندگي ميكنن
يداد ، همون بوي ِ خوبِ شامپو بچه ، و اين فهميدن ِ غيرقابل انكار ، مثل يه سيلي بود كه تو گوشم اونو م

 . خواهرم رو بغل كردم و موهاي نرم و صافش رو نوازش كردم "سالم  "گفتم  . خوابيده باشه

 " جاست ؟وايات ك "محكم بغلم كرد و بعد خودش رو عقب كشيد  "اوه ، از ديدنت خوشحالم ! سالم  "

  " سالم گريس "اندرو از اشپزخونه صدا زد 

 . خيلي راحت. اندرو توي ِ خونه ي ناتالي . شكمم پيچ خورد 

. صدام اروم و كنترل شده بود  "تو بيمارستان يه كاري براي وايات پيش اومد ، يه كم دير مياد . سالم اندرو  "
 . گردن كلفت شده بودم

 . ابروهاش از نگراني درهم كشيده شد "ولي مياد ديگه ؟  "نات گفت 

  " فقط يه كم دير مياد. اه ، حتما  "

ميخواستم تاثير خوبي روش بزارم ، . من يه تارت كرم خيلي عالي براي دسر درست كردم  "نات خنديد 
 " ميدوني؟



كار ميكرد دور  اپارتمان ناتالي در تقاطع نهم نيو هاون بود ، يه بخش امن شهر كه زياد از موسسه اي كه توش
. البته كه اينجا اومده بودم ، اون مجسمه ي اسب اهني رو به عنوان كادوي خونه ي جديد بهش داده بودم . نبود 

هفته ؟ با اين حال تمام وسايلش اين و  6چند وقت بود كه اندرو و ناتالي با هم زندگي ميكردن ؟ يه ماه ؟ 
كفش ورزشيش دم در بود ، ژورنال قانون نيويورك هم نزديك يه ژاكت رو جالباسي ،  ....اونور خونه بود 

  . اونم زياد. اگه اينجا زندگي نميكرد ، اينجا ميمونده . شومينه بود 

يه بغل سريع منو كرد ، و من ميتونستم اون گوشه گيري ِ . و از اشپزخونه خارج شد  "سالم  "اندرو گفت 
  . ز احساس زننده اي داشتگوشه گيري اي كه امرو. اشناي اون رو حس كنم

 " حالت چطوره ؟ "و دهانم رو به خنده باز كردم  "سالم  "

چشم هاي سبز و شاد اندرو از پشت  "نوشيدني ميخوري؟ يه وودكا ؟ اپلتيني ؟ وايت راشن ؟ ! عالي  "
هم ياد  اون هميشه افتخار ميكرد به اينكه در راهه وكيل شدنش ، متصدي بار بودن رو. عينكش ميخنديدن 

  . گرفته

دوست دارم يه كم مشروب  "فقط براي اينكه خوشحاليش رو در درست كردن يه كوكتيل نديده بگيرم گفتم 
  " بخورم

  " سفيد يا قرمز ؟ ما يه كابرنت ساويگنان خيلي خوب رو باز كرديم "

  " داره ولي وايات كابرنات دوست "لبخندم خيلي سفت و محكم به نظر ميومند  "سفيد لطفا  "

اين شب ، بدون ِ اون افتضاح بود ، حتي با وجود . در اين لحظه من واقعا قدردان وايات دان ِ پزشك هستم 
بي اراده به سمت راحتي رفتم ، ناتالي داشت درباره ي اين صحبت . اينكه اون در دنياي مادي وجود نداشت 

كنه ولي نتونسته ، و مجبور شده بره فيرهاون ، به يه ميكرد كه چطور امروز همه جا رو گشته تا يه تيالپيا پيدا 
مجبوري با تصور ناتالي ، يه زيباي باشكوه ، كه بر روي دوچرخه . ماهي فروشي اي كه پايين رودخونه بود

نشسته و به سمت مغازه هاي ِ ايتاليايي ميره ، جايي كه بدون شك صاحبش به خاطر زيبايي ناتالي هل ميشه و 
. ناتالي با موهاي ِ عالي و شغل باورنكردني. سكوييت رو ميريزه، اه حسرتم رو در سينه حبس كنميه چند تا بي

ناتالي با نامزد سابقم ، كه به من ميگه چقدر دوست . ناتالي با يه اپارتمان دوست داشتني و ناتالي با مبلمان زيبا 
 . داره تا بتونه مرد خيالي ِ من رو ببينه

دروغ ميگفتم  _و مادر و پدرم ، مادربزرگم و حتي كاالهان اوشي  _دم كه داشتم به ناتالي من از اين لذت نميبر
از نظر اخالقي خوب . ، اما بهتر از اين بود كه گريس بيچاره اي باشم كه اونو به خاطر خواهرش دور انداختن

دالنه بود ، من ميگم كه اون بار اگه دروغ گفتن ، فقط براي يه بارم كه شده عا! نيست كه ادم دروغ بگه ، اما هي 
 .االنه



كاالهان اوشي در كنارم . براي ِ يه لحظه ي كوتاه ، يه سناريو ي ديگه به سلول هاي ِ پير مغزم خطور كرد 
نشسته بود ، و چشم غره ميرفت به اين كه اندرو در اشپزخونه بود و داشت مثل يه ميمون عنكبوتي ، جعفري 

باورم  " ، بازوهاي بزرگ و عضالنيش رو به دور شونم مينداخت و در گوشم ميگفتاون كاالهان . خرد ميكرد 
  " نميشه كه با اون احمق استخووني نامزد بودي

ميشدم و اينم ميفهميدم كه من بچه ي } يه نوع بازي { اين اتفاق ميوفتاد و بعد من برنده ي لوتو . درسته 
 . حاصل از عشق مارگارت ميشل و كالرك گيبل هستم

ناگهان نگاهم بر روي طاقچه . براي اينكه حواسم رو پرت كنم ، يه نگاه به دور و بر اتاق نشيمن ناتالي انداختم 
اندرو ، اين همون  "صدام مثل بچه ها كيپ شده بود  "من اين رو يادمه  "گفتم . ي باالي شومينه ثابت موند 

 "ساعتيه كه من بهت دادم ، درسته ؟ واووو

يه ساعت ِ دوست داشتني به رنگ ِ ويسكي با ظاهري روغني و اعدادي با جزئيات استادانه و يه . خودش بود 
توي ليچفيلد اون رو در يه مغازه ي عتيقه فروشي پيدا كرده بودم و دو سال پيش . كليد برنجي براي پيچوندش

ست هاش كه باهم همكار هم دو. در يه پيكنيك در فارمينگتون . سالگيه اندرو بهش داده بودم  30براي تولد 
و همينطور اوا ، پاول ، كيكي و دكتر اكخارت ، مارگارت و  _اون زمان ، دوست هاي هردومون بودن  _بودن 

استوارت ، جوليان ، مامان و بابا ، و پدر و مادر ِ پرافاده ي اندرو كه يه كم از اين ايده كه قراره روي يه ميز 
البته ، اين مال ِ اون موقعيه كه . عجب روزي بود . بودن هم اونجا بودن  پيكنيك عمومي غذا بخوريم ترسيده

  . قبل از اينكه اون خواهرم رو ببينه. هنوز ما همديگرو دوست داشتيم 

  . و يه ليوان مشروب به دستم داد "من عاشق اون ساعتم . بله . اوه  "به طور عجيب و ناشيانه اي گفت 

  " در نوع خودش يكه. چون يه عالم قيمتش بود . خوبه  "فتم با زخمي ناشي از لذتي خشن گ

  " اون خوشگله... و اون  "اندرو من من كنان گفت 

تو االن اينجا زندگي ميكني  . شما دوتا خيلي با هم راحتين. خوب "پرسيدم . ميدونم كه خوشگله احمق جون 
  .صدام يه كم از حالت طبيعي بلند تر بود  "اندرو ؟ 

اون و ناتالي يه نگاه سريع و  "در نتيجه نه ، نه واقعا . هنوز يه چند ماه از اجارم مونده ... نه ... ، اه  خوب "
  . عصبي به هم انداختن

و يه جرعه از كاردوني خودم رو  ".... اما واضحه ، از اونجايي كه وسايلت به اينجا منتقل شدن . هممم  -ممم "
  . خوردم

بيخودي . خوبه  ". و با اطمينان از اينكه صدام بشاش به نظر برسه ادامه دادم. ي نزدن هيچكدومشون ، هيچ حرف
كي بود كه عاشق . اما خوب ، اونا عاشق هم بودن. و سريع  " خيلي منطقيه. پول اجاره ي اضافي هم نميدين 



. باهوش تر. زيبا تر . د تر بلن. بلوند ، با چشم هاي ابي . ناتالي ، گل سرسبد خانواده نشه ؟ نات جوان تر بود 
هر چيزي ، جز ! ارزو ميكردم كاش كاالهان اوشي اينجا بود ! خدايا ، ارزو ميكردم كاش وايات دان واقعي بود 
دهنم رو شل كردم و روي صندلي نزديك خواهرم نشستم و . اين طنين احساس رد شدن ، كه از بينم نميرفت 

  " هم نيستيم ، مگه نه ؟ خدايا ، ما شبيه "گفتم . نگاهش كردم 

گريس ، يادته وقتي كه دبيرستاني بودم و . به جز رنگ موهامون . اوه ، من فكر ميكنم شبيهيم  "مشتاقانه گفت 
خنديد و دست هاش رو روي زانوهام  "موهام رو مجعد كرده بودم ؟ و بعد موهام رو رنگ قهوه اي كردم ؟ 

 " م شبيه موهاي تو نشدخيلي ناراحت شدم از اينكه موها " گذاشت

بيشتر شبيه اين بود كه من هرگز اجازه نداشتم كه از . نميتونستم از دست ناتالي عصباني باشم. و گير افتادم
. ياد روزي افتادم كه داشت بهش اشاره ميكرد. منصفانه نبود ، اما كامال درست بود. دست ناتالي عصباني باشم

، اون موهاي باحال و دوست داشتني رو مجعد كرد و بعدشم يه رنگ موهاش رو مجعد كرده بود ، خيلي خوب 
ساله بود ، و از اون جايي كه مواد شيميايي ، موهاش رو اونجور كه  14اون موقع . قهوه اي بيريخت بهش زد

 يه هفته بعد موهاش دوباره صاف شد ، و تو مدرسه اون تنها مو. ميخواست درنياورده بود ، تو اتاقش گريه كرد 
اون فكر ميكرد كه ما شبيه هم . اون ميخواست كه شبيه من بشه . خرمايي اي بود كه ريشه ي موهاش بلوند بود 

پوند سنگين تر بودم و موهام نفرين شده بود و چشم هاي خاكستريه  15اينچ كوتاه تر ،  3من ، كه  _هستيم 
  . معمولي اي داشتم

مني كه اينجا نشستم ، . فكر كردم كه ، گمشو رفيق .  "ود داره قطعا بينتون يه شباهت هايي وج "اندرو گفت 
سرِ كالس هاي ِ مالقات با همسر رفتم ، تو اينترنت با مردا قرار گذاشتم ، نسبت به يه مجرم احساس شهواني 

 حدس ميزنم. خوب  .رو داشتي و نديده گرفتي}  ^__^مرواريد { داشتم ، و توي ِ بي لياقت ِ احمق ، اين در 
  . حداقل اون عصبانيتي كه نسبت به اندرو داشتم از بين نرفته. كه هنوزم عصبانيتم از بين نرفته 

به نظرم بدون دعا كردن قرار نيست ضخيم تر از اين . بهتره برم يه سر به ريزوتو بزنم  ". به نظر فكرمو خوند 
  . با اين حرف ، مثل يه ترسو ، سريع به اشپزخونه رفت "بشه 

 " گريس ، همه چيز مرتبه ؟ "ي اروم پرسيد ناتال

  " خوب ، من و وايات يه دعواي كوچولو با هم داشتيم "مكث كردم  "اوه ، حتما  ". يه نفس كشيدم 

  " اوه ، نه "

خوب ، اون خيلي خودشو وقف بچه ها . اره  ". واقعا داشتم دروغ گوي ِ قهاري ميشدم . چشم هام رو بستم
. منظورم اينه كه ، اون فوق العادست  "گريس ، جراح كودكانت ادمه ازاردهنده ايه . بله  " كرده ، ميدوني كه ؟

  " اما به زور ميتونم ببينمش. من ديوونشم



  . چشم هاش پر از دلسوزي و همدردي بود "به نظر كارش خيلي پرمشغله است  "ناتالي زمزمه كرد 

  " اره "

صبحانه در . و من جواب دادم كه ، بله ، البته كه اين كارو ميكنه  "نه ؟ اما اميدوارم كه اون جبران ك "پرسيد 
گل ... توت فرنگي ، و وافل ها يه كم له شده بودن ، خيلي بامزه بود ، اون مثل بچه ها شده بود... رختخواب 

ه به من جوري ك . ( در حقيقت من واقعا براي خودم يه چند تا گل فرستاده بودم( هايي كه برام ميفرسته 
روسري ِ خوشگلي كه هفته ي پيش برام . عاشق اينه كه درباره ي كالس هاي ِ درسم بدونه ...گوش ميده 

در حقيقت ، من واقعا يه روسري جديد خوشگل داشتم ، به جز اينكه خودم اونو روزي كه با جوليان ( خريده 
  .( رفته بوديم بيرون خريدم

 . و بحث رو عوض كردم "براي رياست دپارتمان تاريخ درخواست بدم ؟  اه ، هي ، ميدوني كه ميخوام "گفتم 

اگه تو انتخاب بشي ، من ! تو اگه رييس بشي خيلي كارا ميتوني بكني . اه گريس ، اين عاليه  "خواهرم فرياد زد 
  " واقعا سرحال ميشم

. رو دراوردم و روشنش كردم بلند شدم ، جيبهام رو گشتم ، تلفنم . بعد ، درست همون لحظه تلفنم زنگ زد 
  . و به نات لبخند زدم "واياته  "گفتم 

  . و شروع به بلند شدن كرد "يه كم تنهاتون ميزارم ! اوكي  "

 ...باالخره اون بايد اين مكالمه رو ميشنيد . و بعد به سمت تلفنم برگشتم  "نه بشين  "به حالت دستوري گفتم 

  " سالم عزيزم ". به هر حال پايانش رو بايد ميشنيد 

  " دارم فكر ميكنم كه اسمم رو عوض كنم. سالم ، عزيز  "جوليان گفت 

و به ياد اوردم ، همونطور كه در راه اينجا ، جلوي اينه تمرين كرده بودم ، با  "حالش خوبه ؟ ! اوه ، نه  "گفتم 
  . نگراني اخم كنم

  " تو چي فكر ميكني ؟. يا جك يه چيزي مردانه تر ، ميدوني ؟ مثل ويل  "جوليان گفت 

  . و به خواهرم لبخند زدم "فكر كنم اون خوش شانسه كه تو دكترشي  "محكم جواب دادم 

  " مامانم منو ميكشه. خوب ، احتماال اين كارو نميكنم. يا مك . شايد مايك. شايدم يه كم زيادي مردونست  "

! نه ، هردوشون ميدونن كه كار ِ تو چي هست ! كه همينطوره  البته. من درك ميكنم! نه ، نه عيب نداره عزيزم  "
تو جون ادم ها رو . يه مكانيك. نجار يا همچين چيزي كه نيستي  " مكث كردم "... اين طور نيست كه تو 

  " نجات ميدي

  " بيخيال دختر ": جوليان 

  " تو درست ميگي "گفتم 



 " ناهار چي دارين ؟ "دوستم پرسيد 

  " و يه تارت خوشمزه كه خواهرم درست كرده. سپاراگوس و تيالپيا ريوتو ، ا "

 " يه كم ميدم گريس برات بياره "ناتالي كفت 

يه كم ديگم بايد حرف بزنيم ؟ . خودم به دستش اوردم . يادت نره اون تارت رو برام بياري  "جوليان گفت 
 " ميخواي ازت خواستگاري كنم ؟

  " شب خوبي داشته باشي. نه ، نه عزيزم ، عيب نداره  "

  " حاال توام اينو به من بگو. عاشقتم  "جوليان گفت 

حتي . نميخواستم به يه دوست پسر خيالي ابراز عشق كنم __ صورتم داغ شد "اوه ، اممم ، منم همينطور  "
جراحي . ياد خوب ، اون نميتونه ب ". بعد تلفن رو خاموش كردم و اه كشيدم . منم تا اون جاها پيش نميرفتم 

پيچيده تر از اوني بود كه فكرشو ميكرد ، و اون ميخواد تا وقتي اون پسر بچه جراحيش تموم نشده كنارش 
  " بمونه

اوه ، گريس ، واقعا متاسفم كه نميتونه بياد ، اما  ". ناتالي اه كشيد ، قيافش تبديل شد به يه چيزي مثل پرستش 
 " خدايا ، اون خيلي عالي به نظر مياد

  " واقعا هست. هست  "گفتم 

خوب ، خيلي متاسفم كه نتونستم وايات رو  "گفت . بعد از شام ، ناتالي تا محل پارك ماشينم همراهم اومد 
  . صداش توي پاركينگ بزرگ منعكس شد " اما خيلي خوبه كه تو اومدي پيشمون. ببينم 

مل تيكه ي بزرگي از تارت براي جوليان بود رو در تاپروير رو كه شا. و در ماشين رو باز كردم "ممنون  "گفتم 
 " خوب ، روابط بين تو و اندرو جديه؟ " . صندلي عقب گذاشتم و به سمت خواهرم برگشتم

  " اميدوارم از نظر تو اشكالي نداشته باشه. اره  ". مكث كرد 

ورم اينه كه ، اون درد اوره ، منظ . خوب ، من نميخوام كه بعدا دور انداخته بشي نات "يه كم تند جواب دادم 
  " اين خوبه. خوشحالم... ميدوني ؟ من فقط 

  " مطمئني ؟ "

 " مطمئنم. بله  "

ميدوني ، وقتي باالخره وايات رو ديدم حتما . ممنون  ". اون لبخند ِ متين و سعادتمند خودش رو . لبخند زد 
اون  .اشنا نميشدي ، من با اندرو بهم ميزدم اگه بخوام حقيقت رو بگم ، اگه تو با كسي. ازش تشكر ميكنم 

 " جوري خيلي اشتباه به نظر ميومد ، ميدوني ؟

  " ممنون از شام عاليت. باي ناتالي . من بايد برم ... خوب ، من .اممم  "گفتم 



ديد  وقتي به سمت خونه ميروندم ، بارون ِ تندي گرفت و برف پاك كن بيچارم ، دليرانه مبارزه ميكرد تا بتونه
شب ِ بدي بود ، سرد تر از روز عادي ، بادي و وحشي ، خيلي شبيه اون شبي كه الستيك ماشينم . رو باز كنه 
  . با اين فكر غريدم. شب اولي كه با وايات دان اشنا شدم . پنچر شد

. م براي يه لحظه ي رضايت بخش ، تصور كردم كه زمان عروسي ِ كيكي ، دهنم رو تو دستشويي باز نميكرد
ميزاشتم تا احساس گناه كار خودش رو بكنه و تصديق ميكرد كه ، بله ، اين اشتباهه ، يه زن نبايد با مردي قرار 

اندرو براي هميشه از زندگيم دور ميموند و من مجبور . بزاره كه يه زماني قرار بوده با خواهرش ازدواج كنه
يه  _كنه با اون حالت قدرداني و تعجب روشن شه نبودم كه ببينم چشم هاش وقتي به صورت ناتالي نگاه مي
نه ، وقتي اندرو به من نگاه ميكرد ، در چشم هاش تاثير . حالتي كه ميتونستم صادقانه بگم كه قبال نديده بودمش 

همه ي چيزاي خوب اما نه اون جرقه ي اي كه بگه . ، شوخ طبعي ، احترام و راحتي ديده ميشد 
  . ولي اون به اندازه ي من دوسم نداشت. بودم  من عاشقش. بلهههههههههههه

وقتي برگشتم خونه ، با وجود اينكه مارگارت تو اتاق مهمان خوابيده بود ، و با اين كه انگوس تمام تالشش رو 
اگه االن اون دوست . كرد تا به من بفهمونه كه من جالب ترين موجود عالمم ، بازم به نظرم خونه خالي بود 

يه ليوان مشروب ميدادم . اگه فقط اون االن تو راهه اومدن به اينجا بود . بون رو كنارم داشتم پسر دكتر مهر
شايد روي راحتي با هم عشق بازي . دستش و شونه هاش رو ميماليدم ، و اون سپاسگذارانه به من لبخند ميزد 

و گاز نميگرفت ، چون انگوس ، انگوس هم اونقدر وايات دان ر. ميكرديم ، و بعد به سمت اتاق خواب ميرفتيم 
 حداقل توي اين تخيل ، خوب ميتونست درباره ي شخصيت ادما قضاوت كنه و اون وايات وايات رو ميپرستيد

.  
و به موهام دهن كجي كردم ، و احساس كردم كه اون زيرشيرووني نياز به .مسواك زدم ، صورتم رو شستم 

ه ، با وجود اينكه بارون شديد در هارتفورد بند اومده بود و فقط يه كم باالخر. البته كه داشت. بله . سرزدن داره 
  .مطمئنا كاالهان اوشي روي سقف خونش نبود. هوا مه الود و مرطوب بود ، هنوزم بيرون خيس بود

  . ممكن بود دوباره بارون بياد. كي ميدونه. شايد يه پنجرَش باز بود ... باالخره صاحب خونه بود 

از اونايي نبود كه بزاره اب و هواي انگلستان . فكر كردم كه خوش به حالت كال . شي اون بيرون بود كاالهان او
  . اونو از كارش متوقف كنه

مسلما اون تو كالب فدرال بوده ، ظاهرا ، ولي وقتي . وقتي تو زندان بوده بايد دلش براي بيرون تنگ شده باشه 
فيلم هاي . ( ا سفيد و مشكي توي ِ سلولي با ميله هاي اهني بود تصورش كردم ، اون با يه لباس نارنجي ي

 (زيادي نبودن كه كالب فدرال رو نشون بدن ، در نتيجه تنها ندامتگاه شاوشانگ در ذهن من بود

براي يه لحظه ، تصور كردم كه چه حسي داره كه اون پايين با كاالهان اوشي باشم ، بازوهاش به دور من ، سرم 



، و اونقدر اين تصور قدرتمند بود كه من ميتونستم حتي ضربان قلبش رو زير دستم و بازي كردن روي شونش 
گهگاه يكي زير گوش اون يكي زمزمه ميكنه ، اما اغلب ، ما فقط سكوت . انگشت هاش با موهام رو حس كنم

 . ميكرديم

دان هم ، اون جوري نيست كه تو حتي بدون سابقه ي زن. اينقدر وقتت رو تلف نكن  "حكيمانه به خودم گفتم 
اينم بهش اضافه كن كه من . تازه ، صداي ِ دروني ِ ازار دهندم گفت ، اون حتي از تو خوششم نمياد  "ميخواي 

من راحتي ، امنيت و ثبات . نه ... در كنار اون مرد عضالني و بزرگ ، احساس اشفتگي ميكردم و راحت نبودم 
حاال مهم نيست كه از اينجا چطور به نظر . ي جنسي و كشمكش جنگي  نه يه احساس جذبه. رو ميخواستم

  . مياد
  " گريس ؟ "

داشتم تو پاسيوي ِ پشتي ، بنفشه ها رو درون . انگوس وحشيانه غريد و بعد رفت تا به يه پروانه حمله كنه 
هان اوشي برگشته و تو صبح يكشنبه بود و كاال. چشم از گل ها برداشتم و باال رو نگاه كردم . گلدون ميزاشتم

اون امروز صبح يه سر رفته بود سر كارش ، مارگارتم . اشپزخونه در كنار درِ شيشه اي كشويي وايستاده بود 
، و در نتيجه ، ) اون دوئه ماراتون ميكرد و هيچ كس نميدونست كه كي برميگرده (رفته بود تا يه كم بدوئه 

  . دور و بر بپلكه و حرف بزنهظاهرا دليلي وجود نداشت كه كاالهان اين 

  " كوچيكتو جابه جا كني ؟.... ميخواي وسايل ِ . من بايد قفسه ي كتاب رو از جلوي پنجره كنار ببرم  "

  . بلند شدم و دست هام رو به هم زدم "حتما  "

يه قوطي ... بدون هيچ حرفي ، وسايل رو روي راحتي گذاشتم . وسايم اكثرا دي وي دي ها و كلكسيونم بود 
كوچك،يه مجسمه ي چيني از اسكارلت اوهارا در لباس سبز } جنگي {، يه توپ  1880تنباكو مال دهه 

  . مخملي كه از پرده درستش كرده بود ، و يه دالر كنفدراسيون قاب شده

شكوه ، كوهستان .  "فكر كنم از جنگ داخلي خوشت مياد  "همونطور كه جلد فيلم ها رو نگاه ميكرد گفت 
رد ، نشان سرخ شجاعت ، شناندوئا ، شمال و جنوب ، جسي والز متمرد ، خدايان و فرماندهان ، گتيزبرگ ، و س

 . مستند كن برنز ، دي وي دي با ويرايش مخصوص ، كه هديه ي كريسمس از طرف ناتالي بود

  " من يه معلم تاريخ هستم "گفتم 

بيشتر از يه كپي ازش . بر باد رفته تا حاال باز نشده  "نگاه كرد و دقيق تر به فيلم ها  "حاال فهميدم . درسته  "
 " داري ؟

{ مامانم اون رو بهم داده ، ولي من هميشه فكر كردم كه بايد اول اون رو روي پرده ي بزرگ . اه ، اون  "
 { ^__^ منظورش سينما نيست ، فيلم هاي قديمي رو تو يه پاركي جايي روي پرده هاي بزرگ نشون ميدن



  " ببينم ، ميدوني ؟ تا ارزش فيلم رو حفظ كرده باشم

  " پس تا حاال نديديش ؟ "

 " تو خوندي كتابشو ؟. بار كتابش رو خوندم  14ولي . نه  "

 . يه لبخند كوچك زد "من فيلمش رو ديدم  "

  " روي پرده ي بزرگ ؟ "

  " از تلويزيون. نه  "

  " اون كه حساب نميشه "

كاالهان اره ي خودش رو  . قفسه ي كتاب رو جابه جا كرديم. خنديد و شكم من جمع شد  يه كم "فهميدم  "
  .من كنار نرفتم. برداشت و صبر كرد تا من از جلو راهش كنار برم 

 " چرا يه ميليون دالر اختالس كردي ؟... خوب كال  "پرسيدم 

 " دزدي ميكنه ؟چرا يه نفر  "اره رو به برق وصل كرد  "ميليون دالر  6. 1 "گفت 

 " تو چرا اين كارو كردي ؟. نميدونم  "جواب دادم 

يه چيزي تو . منم منتظر موندم . با اون چشم هاي ابي تيره به من نگاه كرد ، داشت جوابش رو ميسنجيد 
داشت من رو برانداز . صورتش بود كه يه داستاني براي خودش داشت ، و من ميخواستم كه اون رو بشنوم 

  . صبر كردم. فكر ميكرد كه چي بگه و چطور بگه  ميكرد، و

مارگارت ، عرق كرده ، قرمز شده و زيبا ، اونجا وايستاده بود . در جلويي باز شد  "من برگشتم . سالم عزيزم  "
تقريبا . عجله كن. ماشينش رو تو شيريني فروشي الال ديديم . مامان داره مياد اينجا . خبر بد دارم رفقا  ". 

  " جهاني رو زدم تا زودتر از اون برسم اينجا ركورد

  " كاالهان ، يه كم به ما كمك كن "مارگارت دستور داد . خواهرم و من يه راست به سمت انبار رفتيم 

 "اوه ، خداي من  ". رو پله هاي زيرزمين يهو خشكش زد . و دنبالمون راه افتاد  "موضوع چيه ؟  "كال پرسيد 
  . كرداروم اطراف رو نگاه 

مامان ، آه ، در مورد كارهاي هنريش بخشندگي به خرج داده بود ، و در . زيرزمين من يه مخزني از مجسمه بود 
  . نتيجع زيرزمين من پر از اندام هاي دخترانه ي شيشه اي بود

  " عاشق اينجام "كاالهان از دور گفت 

االن وقت صحبت كردن نيست  .يار طبقه ي بااليه چند تا مجسمه بردار و ب. ساكت باش "مارگارت دستور داد 
خواهرم ،  ". تجربه دارم كه ميگم . مامان اگه بفهمه كه گريس كارهاش رو مخفي كرده پدرمون رو در مياره . 

  . رو برداشت و از پله هابه سمت باال دويد) تخمدان (  12و اشيانه ي شماره ي ) يه رحم ( خونه ي زندگي 



 " نجا رو اجاره ميدي ؟اي "كاالهان پرسيد 

يه . فقط اينا رو بيار باال و بزارشون رو يه قفسه اي جايي "نميتونستم خندم رو مخفي كنم  "بس كن  "گفتم 
بايد  __سنگين بود . سينه هاي ابي رو دادم دستش  "كاري كن يه جور بنظر بياد كه انگار هميشه اونجا بوده 

. سينه از دستش لغزيد ، و من گرفتمش ، و همنطور كاالهان هم گرفتش  بهش هشدار ميدادم ، و براي يه ثانيه ،
و نتيجه ي اخر اين شد كه ما هردومون يه جورايي اون رو نگه داشته بوديم ، و براي نگه داشتن مجسمه ، 

  . سرم رو باال اوردم و به چشم هاش نگاه كردم ، و اون لبخند زد . دست هامون روي هم ديگه بود

  .يوهووووو

اون بوي چوب و صابون و قهوه ميداد ، و دست هاش بزرگ و گرم بود ، و خدايا ، . عمال زانوهام خم شدن 
جوري كه اون چشم هاي ابي پايين رو نگاه ميكرد و گرماي بدنش ، به من اشاره ميكرد كه روي اون سينه ي 

يداد كه اون سابقا يه مجرم بوده ؟ اينكه واقعا ، كي اهميت م.... فقط .... ميدونين كه ... ابي خم بشم و فقط 
با اين كه ميدونستم ،احتماال بايد قيافم رو از حالت شهوت خالص به يه چيز ديگه كه شبيه  .دزدي كرده 

  . همسايه ي بشاش باشه تغيير بدم ، اما انگار فلج شده بودم

به پارس كرد ، و از اون جايي كه  طبقه باال ، انگوس مثل يه توفان كوچك شروع. صداي بوق يه ماشين اومد 
  . صداي چماق مانندي ميومد ، معلوم بود كه داره خودش رو به در جلويي ميكوبونه

  " اونو كه ميشناسين. زود بياين باال  "مارگارت فرياد زد 

منم همين كارو كردم و . كال مجسمه رو گرفت ، يكي ديگه رو هم برداشت و رفت باال . طلسم شكسته شد 
  . نوزم صورتم سرخ بوده

گنج پنهان رو پرت كردم تو قفسه ي كتاب و سياهرگ سبز رو هم گذاشتم رو ميز قهوه خوري كه اونو خيلي 
  . زشتش كرد

  " پارس نكن. اروم عزيز. بس كن. نه . اروم عزيزم . بشين . بشين. انگوس . سالم  "مامان از ايوان گفت 

  " چي شده اومدي اينجا ؟! سالم ماما  ". قلبم هنوزم تند تند ميزد . سگم رو برداشتم و در رو باز كردم 

استوارت گفت كه تو رو اينجا پيدا  . كي پسره خوبيه ؟ سالم مارگارت ، عزيزم! سالم انگوس . شيريني خريدم 
  " شما كي هستي ؟. و اه ، سالم . ميكنيم 

. مامان ، همسايم كاالهان اوشي  " . وايستاده بودكال در چارچوب در ِ اشپزخونه . پشت سرم رو نگاه كردم 
  " كاالهان ، مادرم ، كسي كه مجسمه ها رو ساخته ، نانسي امرسون

كال با مامانم دست داد ، و مامان يه نگاه پر از سوال به  "من يكي از طرفداراي كارهاتونم . افتخاري براي من "
  . من انداخت



  " تا پنجره ها رو عوض كنه بابا استخدامش كرده "توضيح دادم 

  " فهميدم "مامان با شك گفت 

گريس ، من بايد برم خونم و بعدش سريع برم مغازه ي سخت افزار  "كال به سمت من برگشت و گفت 
  " چيزي نياز نداري ؟. فروشي 

  . ودو هنوزم صورتم سرخ ب "چيزي به ذهنم نمياد . اممم ، نه  ". من نياز دارم كه يكي منو ببوسه 

و ما هر سه تامون داشتيم نگاه ش ميكرديم ،  "از اشناييتون خوشحال شدم خانم امرسون . پس بعدا ميبينمت  "
  .وقتي كه از در جلويي خارج شد

بياين تو اشپزخونه . بياين دخترا  . خوب مارگارت ، ما بايد با هم حرف بزنيم "مامان اول از همه شروع كرد 
  " عزيزم اينا كارهاي هنرين. خنده دار كه نيست  !ين نبايد اينجا باشه اوه گريس ، ا. بشينيم 

مارگارت زد زير خنده و  .كاالهان اوشي سينه ي ابي رو گذاشته بود تو ظرف ميوه وسط پرتقال ها و هلو ها 
 " يكي ميخواي گريس ؟. اوه ، چه خوب  ". جعبه ي شيريني رو باز كرد 

 " ميشه بگي موضوع اين جدا شدن از استوارت چيه ؟. مارگارت . بشينين دخترا  "

مارگارت از بچگي ملكه ي . من دخترِ دور از دردسرش بودم . ماما نيومده بود اينجا كه منو ببينه . اه كشيدم 
، پر از طغيان هاي نوجواني ، اطمينان دانشگاهي ، مدارك اكادميك ويه ) و مفتخرا هنوزم بود ( نمايش بود 
ناتالي ، البته از همون موقع كه به دنيا اومده بود ، درخشنده ترين بود و از موقعي . ي براي معاهده استعداد ذات

  . كه از مرگ نجات پيدا كرده بود ، هر قدمي كه برميداشت يه معجزه محسوب ميشد

ئنا خانوادم من رو مطم . تا حاال ، تنها مورد استثنايي كه در مورد من اتفاق افتاده بود ، جداييم از اندرو بود
پدر زماني كه اعالم كردم كه از دانشگاه حقوق ( دوست داشتم ، با اين كه فكر ميكردن معلم شدن خيلي اسونه 

اون ادمايي كه ميتونن ، انجامش ميدن ،  "چشم پوشيدم و ليسانس تاريخ گرفتم به اين اميد كه معلم بشم گفت 
واقعا كار  "تونا كه بيكار بودم باهام مثل يه توهين به ادمايي كه تابس) .  "اونايي كه نميتونن ، معلم ميشن 

اين حقيقت كه من مثل يه برده در طول سال تحصيلي كار ميكردم و برنامه ي درسي  . رفتار ميشد "ميكردن 
ميريختم و درست ميكردم ، بيشتر از ساعات مدرسه ميموندم تا دانش اموزها رو در دفترم مالقات كنم ، تيم 

نازعه رو رهبري ميكردم ، به رويدادهاي مدرسه ميرفتم ، رقص ها و مسافرت ها رو همراهي ميكردم ، خودم م
رو ميكشتم تا در تدريس پيشرفتي حاصل بشه و با والدين حساسي كه انتظار داشتن بچه هاشون تو همه چيز 

  . ، بي ربط محسوب ميشدن در مقايسه با تمام تعطيالت دوست داشتنيم __برتر باشن ، سرو كله ميزدم 

  " ! خوب ؟ حرف بزن مارگارت "مامان به پشتيه صندلي تكيه داد و به بزرگترين بچش نگاه كرد 

اينجا در كمين ... من فقط  "يه گاز بزرگ از شيرينيش زد  "من هنوز كامل تركش نكردم  "ماگارت گفت 



  " نشستم

تا حاال ديدي فرار كنم برم . شكالت خودمون رو داريم من و پدرت مسلما م. خوب اين خيلي مسخره است  "
  " خونه خاله ماويس ؟

گريس به زور نصف اون رو . اين به خاطر اينه كه عمه ماويس رو اعصاب ادم راه ميره  "مارگارت گفت 
  " اعصاب ادم راه ميره ، درسته گريس ؟

ه لباس چركات افتاده دور و بر اتاق مهمان ، چه و بزار ببينم اين كه هر روز صبح ببينم ك. اه ممنون مارگز  "
  " من بايد رخت ها شما رو هم بشورم عاليجناب ؟. خوبيهايي داره 

 " خوب از اونجايي كه تو يه شغل واقعي نداره ، اره حتما "گفت 

  " __ شغل واقعي ؟ اين خيلي بهتره از اينه كه با يه مشت دالل مواد مخدر "

 " واقعا داري استوارت رو ترك ميكني ؟. ترا بسه دخ "مامان پرسيد 

  " نميدونم "مارگارت چشم هاش رو بست 

همينجوري كه . تو باهاش ازدواج كردي مارگارت . خوب ، من فكر ميكنم كه اين خيلي مسخره است  "
  " ميموني و همه چيز رو مرتب ميكني تا دوباره شاد باشي. نميتوني تركش كني

  " گريس ، تو اين كارو ميكني ؟. ما و بابا ؟ پس االن من رو بكش مثل ش "مارگارت گفت 

صداش قطع شد و انگار كه ناگهان سپيده زده باشه ، به ايوان قهوه اش نگاه  "... من و پدرت ، كامال با هم  "
  . كرد

 " شايد توام بايد بياي با گريس زندگي كني "مارگارت يه ابروش رو باال برد و پيشنهاد كرد 

 "جدا مامان  "يه نگاه تهديد اميز به مارگارت انداختم  "تو نميتوني مامان . نه . اوكي ، خيلي خنده دار بود  "
  " تو و پدر عاشق هم هستين ، درسته ؟ فقط از دعوا كردن خوشتون مياد "اروم گفتم 

 " عشق اين وسط چي كارست؟. اه گريس  "اه كشيد 

  " ا ترنرممنون تين "ماگارت با كنايه گفت 

  " اميدوارم عشق اين وسط خيلي كاره باشه "اعتراض كردم 

  .دست هاش رو تكون داد "كي ميدونه عشق چيه ؟  "مامان اه كشيد 

  " عشق ، ميدون ِ جنگه "مارگارت زمزمه كرد 

  " عشق تمام اون چيزيه كه بهش نياز داري "باهاش مقابله كردم 

  " عشق بو ميده "اونم جواب داد 

  " مامان ؟ داشتي ميگفتي ؟. خفه شو مارگز  "گفتم 



بعضي وقتا دلم ميخواد كه پدرتون رو با يه چاقو . نميدونم ... وقتي خيلي به يه نفر عادت ميكني  "اه كشيد 
ايده هاش درباره تفريح اينه كه بخوابه و توي اون جنگ . اون يه وكيل مالياتي پير و خسته كننده است . بكشم 

  " قانه ي داخلي ، نقش يه مرده رو بازي كنههاي احم

  . ولي اون منو نديده گرفت "من عاشق اون جنگ هاي احمقانم . هي  "مداخله كردم 

باالخره ما سوگند خورديم كه همديگرو دوست داشته . ولي همينجوري همه چيز رو ول نميكنم مارگارت  "
  ."باشيم و گرامي بداريم ، حتي اگه اين مارو بكشه

  " چه جمله ي قشنگي. خداي من "مارگارت گفت 

اون چي كار ميكنه ؟ با لباس هاي مسخره اين ! اما اون رو اعصاب من راه ميره ، و به كارهاي هنريم ميخنده  "
من قادرم كه خودم . من فُرم يك زن رو تجليل ميكنم. من خلق ميكنم. ور اون ور ميدوه و گلوله شليك ميكنه 

  " __ من. يشتر از ناليدن و طعنه زدن نشون بدم رو با چيزايي ب

 " بازم قهوه ميخواي مامان ؟ "مارگز گفت 

  . ولي از رو صندليش تكون نخورد "نه ، من بايد برم  "

چرا تو ، اه ه ه ، همونطور كه گفتي ، فرم بدن يك زن رو تجليل ميكني ؟ چطور يه . مامان  "محتاطانه پرسيدم 
سال اخر . مارگارت يه نگاه تند و تيره به من انداخت ، اما من يه كم كنجكاو بودم  "؟ چنين چيزي شروع شد 

  .دبيرستان بودم كه مامان خودش رو كشف كرد

من سعي داشتم كه يكي از اون حباب هاي شيشه اي درست كنم . حقيقت اينه كه ، تصادفي بود  ". لبخند زد 
ميدوني كه ؟ و من براي درست كردن تهش يه كم مشكل داشتم ،  كه به در يا درخت كريسمس اويزون ميكنن ،

پس منم بهش گفتم كه درسته ، و اونم كامال صورتش . و پدرت اومد تو و گفت كه اون مثل نوك سينه ميمونه 
بنفش شد ، و من فكر كردم كه چرا نه ؟ اگه پدرت يه چنين عكس العملي رو نشون داده ، بقيه چه فكري 

 " تيجه به چيمرا بردمش و اونا عاشقش شدنميكنن ؟ در ن

  " چيشو ميشه دوست نداشت ؟. همم  "زير لبي گفتم 

پيشروان هارتفرد من رو يه فمنيست پوستمدرن با طبع ظريف ماپلتورن و اوكفين بر روي . واقعا ميگم گريس  "
  " اسيد ناميدن

  " اصل شدنهمشم از تزئينات خراب شده ي كريسمس ح "مارگارت مداخله كرد 

من . بقيشون تجليلي از يه معجزه ي فيزيولوژيك يه نام زن بود . اوليش تصادفي بود مارگارت  "مامان گفت 
من يه شغل جديد . عاشق كارم هستم ، حتي اگه شما دخترا نتونين بطور شايسته اي قدر هنر من رو بدونين 

  " ن رو ازار ميده ، اين ديگه مشكل خودشهو اگه اين موضوع پدرتو. دارم و مردم من رو تحسين ميكنن 



  " چرا پدر اذيت نشه ؟ اون فقط همه چيز بهت داده. اره  "مارگز گفت 

خوب ، مارگارت ، عزيزم ، جوابت اينه كه اون كسيه كه همه چيز رو گرفته ، و بين همه ي ادما ، تو كسي  "
پدرت خيلي خوشحال بود . كاغذ ديواري شده بودم دخترا ، من يه . هستي كه بايد از موقعيت من قدرداني كني 

كه بياد خونه ، يه مارتيني بهش داده بشه و شامي رو بخوره كه من ساعت ها تو خونه مثل برده ها كار كردم تا 
اماده بشه و بچه هايي باهوش ، خوشرفتار و خوشگل داشته باشه و بعدم بپره رو تخت و از يه سكس پر سرو 

  " صدا نيرو بگيره

  . من و مارگارت با ترسي مساوي پس نشستيم

پس مارگارت . اون كامال لوس شده بود ، و من نامرئي بودم  "ماما خيلي سرد و نامطبوع به مارگارت نگاه كرد 
 "، اولين زاده ي دوست داشتني من ، اگه من دارم اون رو ازار ميدم ، از بين همه ي ادما ، تو بايد بگي كه 

چون باالخره اون االن داره به من توجه ميكنه ، و من حتي مجبور نيستم كه به خونه ي  "ادر كارت خوب بود م
  " . خواهرم فرار كنم

  . عجيب بود كه اون داشت لبخند ميزد.  "من خونريزي دارم گريس . اوچچچچ "مارگارت گفت 

. تو ، اممم ، تو به چشم مياي . ميكنيم مامان ، ما خيلي بهت افتخار . شما دوتا ، لطفا ديگه دعوا نكنين  "گفتم 
  " واقعا

قراره تو كتابخونه درباره ي هنر و الهاماتم . خوب ، االن ديگه بايد برم . ممنون عزيز  "مامان بلند شد و گفت 
  " صحبت كنم

و انگوس رو از رو پاي من  "حدس ميزنم كه فقط بزرگساال حضور داشته باشن  "ماگارت زير لبي گفت 
  . شت و صورتش رو جوري كرد كه انگار داره ميبوستشبردا

 " با من تا ماشين بيا ، باشه ؟. گريس ، اون باال تار عنكبوت بسته  "مامان اه كشيد و به سقف نگاه كرد 

 . فرمانبرداري كردم و مارگارت رو كه داشت با دستش يه كم شيريني به انگوس ميداد ، رو ترك كردم

  " ون مردي كه اينجا بود كيه ؟گريس ، ا "مامان گفت 

  " بهت گفته بودم كه. همسايمه  ". سرش رو تكون داد  "كاالهان ؟  "پرسيدم 

 " خوب فرصت هايه خوبت رو با عاشق يه كارگر دم دستي شدن هدر نده عزيزم. خوب  "

  " اون خيلي خوبه! تو كه حتي اون رو نميشناسي ! خداي من ، مامان  "

  " كه تو يه رابطه ي دوست داشتني با اون دكتر خوب داري ، مگه نه ؟ فقط دارم ميگم "

  " اون فقط يه نفره كه پدر استخدامش كرده. من قرار نيست با كاالهان قرار بزارم مامان  "مختصر و مفيد گفتم 

اونم . شنيده از قيافش معلوم بود كه . البته كه شنيد . اه لعنت ، اون اونجا بود و داشت سوار ماشينش ميشد 



  . " اون خيلي خوبه "رو ، نه اون قسمتي كه گفتم  "يه نفر كه پدر استخدامش كرده  "قسمت 

فقط اينكه ، از وقتي تو و اندرو از هم جدا شدين ، تو مثل يه . خوب ، خوبه  "مامان با صداي اروم تري گفت 
دوست پسر جوونت باعث شده يه كم گونه  و اين خيلي خوبه كه ببيني. روح اين ور و اون ور ميرفتي عزيزم 

  " هات سرخ بشن

  " من فكر كردم شما فمنيست هستين "گفتم 

  " هستم "

شايد فقط موضوع اينه كه زمان گذشته و من تونستم بدون كمك هيچ ! خوب ، ميتونستي من رو گول بزني  "
يد من اين روزا اوقات خوبي رو سركار شا. شايد به خاطر اينه كه االن وقت بهاره . كسي اون رو فراموش كنم

شنيدي كه ميخوام براي رياست دپارتمان درخواست بدم ؟ شايد من خودم تنهايي دارم اوقات خوبي . ميگذرونم
  " . رو ميگذرونم و اين هيچ ربطي به وايات دان نداره

 " خداحافظ. من بايد برم عزيزم . خوب حاال هرچي  "

  " البته اگه اول من اون رو نكشم. من رو ميكشه اون  "وقتي برگشتم تو گفتم 

  . مارگارت زد زير گريه

 " مارگز ، موضوع چيه ؟! منظوري نداشتم . واي خداي من "گفتم 

  . هق هق كرد و با دست هاش اشك هاش رو پاك كرد "شوهر احمقم  "

طور كه انگوس با خوشحالي اشك يه دستمال بهش دادم تا فين كنه و همون "اروم باش . باشه ، باشه عزيزم  "
  " واقعا چه اتفاقي افتاده مارگز ؟ "هاش رو ليس ميزد، اروم زدم روي شونش 

  " اون ميخواد كه ما بچه دار شيم "يه نفس لرزان كشيد 

  " اوه "گفتم . دهنم باز موند 

براي تنفس تقال در حقيقت اون ميگفت كه خاطره ي ناتالي كه . مارگارت هيچ وقت دلش بچه نميخواست 
اون هميشه به نظر ميومد كه بچه ها رو به اندازه كافي . ميكرد ، همه ي غريزه هاي مادريش رو خدشه دار كرده 

تو مالقات هاي خانوادگي ، بازيگوشانه بچه هاي دختر عمه ها رو بغل ميكرد ، و با بچه هاي  _دوست داره 
ولي اون اولين نفري بود كه گفت كه خيلي احمقه اگه . ميكرد بزرگتر به طور خوشايندي مثل يه بزرگسال رفتار 

  . بخواد مادر بشه

 " خوب دربارش حرف زدين ؟ احساس تو چيه ؟ "پرسيدم 

من تو خونت قايم شدم ، با همسايت الس ميزنم ، با شوهرم حرف . افتظاحه گريس  "با حالتي نيش دار گفت 
  " تابلو نيست كه چه احساسي دارم ؟! ن نطق ميكنه نميزنم ، و مامان درباره ي ازدواج براي م



من به كسي . بريزش بيرون ، عزيزم . همچنين تو داري پشت موهاي سگ من گريه ميكني . نه  "محكم گفتم 
  " نميگم

مثل اينكه اون بگه من به براش . خيانت ميكنم ... يه كم احساس  ". نگاهي قدردان و خيس به من انداخت 
دوباره نفسش شروع به گرفتن  "اون واقعا ميتونه ازار دهنده باشه ، ميدوني ؟ ... و ميدوني ، اون . كافي نيستم 

  " اون هيجان برانگيز ترين ادم دنيا نيست ، هست ؟ "كرد 

  .زير لبي گفتم نه ، البته كه نبود

  " و در نتيجه من احساس ميكنم كه انگار اون زده تو سرم "

  " ي مارگز ؟ فكر ميكني كه ممكنه دلت بچه بخواد ؟خوب تو چي فكر ميكن "

بلند شد ، سگم رو كه اخرين قطعه ي شيريني كه  "من بايد يه دوش بگيرم . اه ، لعنت ! شايد ! نميدونم! نه  "
 اينجوري همدردي خواهرانه ي ما تموم شد. تو بشقابم بود رو به دندان گرفته بود رو داد دستم 

................  
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باالخره زنگ زده بود و به اندازه كافي . عصر روز چهارشنبه ، داشتم براي قرارم با لستر آهن ساز آماده مي شدم
با اسمي مثل لستر ، عضو بودن در شركت تعاوني صنعتي و قيافه  . اما صادقانه بگم. معمولي به نظر مي رسيد 

 .خب ، اونقدر توقع چنداني نداشتم ... كه در نوع خودش جذاب بود اي كه به طور مختصري ميشه گفت 

اينجوري ميتونستم حيله هاي زنانه ام رو روي . با اين حال ، به اين نتيجه رسيدم كه به بيرون رفتنش مي ارزه 
رانگيخته ميتونستم بعضي از اون تكنيك هايي كه لو ، در جلسه مالقات با آقاي مناسب ، در ما ب. اون تمرين كنم

  .آره ، من تا اين حد نا اميد بودم. بود رو امتحان كنم

 
از زمان صحبتمون در آخر هفته ، اون سعي مي كرد مامان رو از موضوع شوهر  –مارگارت داشت كار مي كرد 

به  با يه دامن... آنگوس، من رو درحالي كه توصيه هاي لو رو با انگيزه دنبال مي كردم تماشا مي كرد . دور كنه



يه مقدار رژ لب ، يه كم . اندازه اي كوتاه تا به خوبي اونارو نشون بده ، بله ، من پاهاي شگفت انگيزي داشتم
پشت هم انگوس رو بوسيدم و ازش خواستم كه احساس . آب مقدس به موهام ، و من آماده رفتن بودم

او تماش كنه و پيتزا سفارش بده ، و  حسادت ، تنهايي يا افسردگي نكنه، همينطور بهش گفتم كه ميتونه اچ بي
 .فهميدم كه همينجوري بيشتر و بيشتر شبيه اين زناي عجيب غريبي ميشدم كه همدمشون يه سگه و زدم بيرون 

شب خيلي . من و لستر قرار بود در رستوران بلكي همديگر رو مالقات كنيم و من تصميم گرفتم كه پياده برم 
د ،در غرب ، نوار نازك قرمزي بود كه در حين غروب خورشيد به تدريج بلند فقط يه كم سرد بو. قشنگي بود 
چراغ تيفاني رو براي آنگوس روشن گذاشته بودم و همينطور چراغ . يك لحظه به خونه ام نگاه كردم. تر مي شد

ا يه كمي يك هفته ي... غنچه هاي گل هاي صد توماني با قول و قرار بسته بودند . ديواري ايوان هم روشن بود
بعدتر ، اونا باز و به گل هاي خوشبويي تبديل مي شدند ، شكوفه هاي با طراوتي كه تمام خونه رو معطر مي 

پياده رو سنگي پر بود از سرخس و علف هرز كه در اطراف پايه جعبه پستي من هم به صورت توده ي . كردند 
 .سبزي متراكم شده بودند

فقط جاي . دنج ، صميمي ، بي نظير . كه بتونه روي جلد مجله قرار بگيره  خونه تمام عياري بود ، اونقدر خوب
... من هميشه پيش بيني مي كردم كه اين اتفاق بيفته . اون خانواده ستودني . بچه ها. شوهر –يك چيز خالي بود 

  .وليبه تدريج اين تصور داشت سخت تر و سخت تر مي شد

خب اونجا به هر . خونه رو بعد از اين كه اندرو از من جدا شد نفروختم چرا من: شما ممكنه به اين فكر بيفتين 
تصور . اونجا مزيت هاي خيلي زيادي داشت. با اين حال من دوستش داشتم . حال قرار بود خونه ما باشه 

 ...نشنيدن صداي آروم رودخونه فارمينگتون از دور ، يا كاشتن پياز و سرخس جلوي ايوان توسط يك نفر ديگه 
و بله ، من مي خواستم اون آخرين چيزي كه از اندرو و من باقي مونده بود رو . من نميتونستم اين اجازه رو بدم

 ... ما مي خواستيم اينجا حسابي خوش باشيم. حفظ كنم

اونجا من رو از غم و ناراحتي دور كرد و . پس بيشتر به جاي اين كه اونجا خونه ما بشه ، خونه من شد
بهش سر و سامون مي دادم اون رو به يه پناهگاه راحت و زيباي و جايي براي دلخوشي هام تبديل همينطور كه 

به اين فكر ميكردم كه . همونطور كه حدس مي زنين من تصور مي كردم كه دارم از اندرو انتقام مي گيرم . كردم
دتر، بامزه تر ، ثروتمندتر، خوش يه آدم بهتر ، باهوشتر ، بلندق. باالخره من كس ديگه اي رو مالقات مي كنم 

اين ميتونست يه ضرر احمقانه . و اندرو شاهد اين قضيه باشه. كسي كه لياقت من رو داشته باشه ... قيافه تر و 
  .براش باشه و اون براي بقيه عمر مزخرفش بايد تنها و بدبخت مي موند

ه دوست پسر خيالي يه طرف ، يه آهن ساز يه طرف من اينجا توي پياده رو بودم با ي. مشخصاً ، اين اتفاق نيفتاد
 . ديگه و در پس زمينه يه سابقه دار كه قسمت هاي زنونه من رو به هيجان مي آورد



مارگارت اين روزها يه مقدار مشكل عشقي داشت ولي اين دليل نمي شد كه .  "راه بيفت  "من به خودم گفتم 
فقط به هيجان اومدن براي چنين شخصي يه كم . ر آهن ساز لست. آدم بدي رو براي من در نظر گرفته باشه

 ! نه ، هيچي... لس  ...لستر . سخت به نظر مي رسيد

من . رستوران بلكي پر بود و من بالفاصله از جايي كه براي قرار مالقاتمون انتخاب كرده بودم پشيمون شدم 
ا مي پرسيدم كه آيا لستر آهن ساز هستند يا چي كار بايد مي كردم ، مي رفتم و از همه مردهاي حاضر در اونج

  . هيچ آهن سازي توي ساختمون هست ؟ لطفاً اگه شما يه آهن ساز هستيد به سرعت گزارش بديد! نه ؟

 " چي براتون بيارم ؟ "وقتي جلوتر رفتم ، متصدي بار ازم پرسيد 

 " . اگه ميشه يه جين و تونيك "

 " همين االن "

مثل يك شخص . بار ديگه براي اينكه شخصي با اعتماد به نفس و با جذبه به نظر بيام  خب من اينحا بودم ، يه
خوشحال كه ناظر زندگي اي عالي بود و نشون نمي داد كه مشتاقانه دنبال يه دوست پسره تا با خواهري كه داره 

. لعنتي . اتفاق افتادنه  با نامزد قبليش عروسي مي كنه تنها نمونه ، چيزي كه به زودي به نظر مي رسيد در حال
  . البته به اضافه يه رقصنده خوب

 " . ببخشيد ، شما گريس هستيد ؟ من لسترم "صدايي از پشت سرم اومد 

بار در دقيقه  180قلبم به كلي از تپش ايستاد و بعد ضربانم به . چشم هام از تعجب گشاد شدند. برگشتم
 .رسيد

 " گريس هستي ، درسته ؟ "دوباره پرسيد 

. درواقع بله . سالم  ". بعد دهنم رو بستم و لبخند زدم "! خدايا ممونم  "درواقع .  "ممنون  "من زمزمه كردم 
 " . مرسي. خوبم . من گريس هستم 

خداي مهربونم ، واي مارگارت ، ممنون ! شما چي ؟ وقتي چنين شخصي رو ببينين . من يه پرحرف احمق بودم 
چشمهاي وحشي مشكي . موهاي مشكي . بود كه هر زني آرزوشه باهاش باشه  چون جلوي من مردي ايستاده! 
بلوز بازي كه پوست سبزه ش رو نشون مي . چاله هاي گونه اي كه هر كسي رو به خودكشي وا مي داشت . 

تقريباً يه جورايي مثل جوليان ولي خطرناك تر و كمتر قابل ستايش . داد و گردني كه آدم رو به هوس مينداخت
 . ستودني . عالقه مند به جنس مخالف. بلندقدتر . سبزه تر  .

 . بقيه ش مال خودت "زير لب گفتم . دالر بهش دادم  20متصدي بار نوشيدني رو به من داد و من با گيجي 

" 
 " بريم ؟. اون طرف ، عقب رستوران . من يه ميز گرفتم  "لستر گفت 



. ه راهمون رو باز مي كرديم من ميتونستم به باسنش نگاه كنم اون راه رو نشون داد ، پس درواقع همينطور ك
داشتم توي فكرم از . بايد براي مارگارت گل مي فرستادم ، لباساش رو مي شستم و كيك درست مي كردم 

جذاب در نوع  "مارگارت تشكر مي كردم كه من رو با لستر آهن ساز آشنا كرد ، كسي كه خيلي بيشتر از 
 ! بود خوش قيافه "خودش 

وقتي مارگارت زنگ زد من خيلي  "لستر نشست و همونطور كه داشت آبجويي رو مزه مزه مي كرد، گفت 
 " . اون خيلي عاليه. هيجان زده شدم

من خيلي . اون خيلي خوبه . آره ... ام ! اوه  "گفتم . من هنوز هم به به طرز وحشتناكي احمق به نظر مي رسيدم
 " . خواهرم رو دوست دارم

 .وزخند زد و من از گلوم ناله اي بلند شدپ

 " پس تو توي مدرسه كار مي كني ؟ "گفت 

 " . من معلم تاريخ توي آكادمي منينگ هستم. آره  "من به خودم اومدم و جواب دادم 

. اون مرد به طرز غير قابل باوري خوش قيافه بود . چند جمله درباره كارم گفتم اما نمي تونستم آروم باشم 
دست هاي شگفت انگيزي . ي پرپشت و تقريباً بلندش روي صورتش به طور برازنده اي ريخته شده بود موها

قدرتمند و تيره با انگشتهاي بلند و زخمي كه درحال خوب شدن بود و من آرزو مي كردم كه مي . داشت 
 .تونستم ببوسمش تا بهتر بشه

 " ر آهن سازي هستي ؟خب لستر ، تو چه جو "آب دهنم رو قورت دادم و پرسيدم 

دستش رو  ". يه جور هديه براي تشكر ازت به خاطر مالقات با من . خب ، من برات يكي از كارام رو آوردم "
  .توي يك كيف چرم قديمي كرد و به دنبال چيزي مي گشت 

 .البته اون يه چيزي ساخته بود! من مثل يك تكه گذاخته آهن ذوب شدم ! آه ! يه هديه 

 .رو بلند كرد و اون شيئ رو روي ميز گذاشتلستر سرش 

آدمي كه از رذالت دور ميشد ، آهن به طور برازنده اي با قوس هاي ماليم . ساخته شده از آهن . اون زيبا بود 
پيچ خورده بود ، دست هاي بلند شده به طرف بهشت ، موهاي آهني اي كه كه به طور جالبي پراكنده شده بود 

 ". نفسم رو بيرون دادم . يد كه انگار با باد ماليم روزهاي تابستاني مواجه شده استو طوري به نظر مي رس
 " ! واقعاً قشنگه! واي خداي من 

البته . خيلي خوب دارن مي فروشن . يكي از مجسمه هاي مجموعه جديد منه دارم روش كار مي كنم. مرسي  "
تو  ". تيره به من نگاهي انداخت و ادامه داد با اون چشم هاي. مكثي كرد  ". براي تو مخصوص بود گريس 

 " . يه جورايي اين هديه تقدير به ما هستش. اميدوارم كه بتونيم با هم باشيم  . فوق العاده اي گريس



 . مثل اينكه بگم آره من با تو ازدواج مي كنم و برات چهار تا بچه سالم ميارم ". آره ! اوه  "گفتم 

  . وان نوشيدنيم رو نگاه كردمدوباره پوزخندي زد و من لي

 " .منوببخش. بالفاصله برمي گردم. يه لحظه اجازه مي دي ؟ من بايد به يكي زنگ بزنم  "لستر گفت 

مي تونستم از اون زمان براي جمع و جور كردن خودم  ". اوه ، نه ، اصالً مشكلي نيست  "من جواب دادم 
كي ميتونست منو سرزنش . ي خوردم و عقب و جلو مي رفتماز شدت شور و هيجان مدام تكون م. استفاده كنم

واقعاً به همين راحتي ؟ . كنه ؟ آقاي خوش قياقه از من خوشش ميومد و ميخواست با من رابطه داشته باشه
فكر كنين من اون رو به عنوان همراهم دفعه بعد كه ! تصور كنين اون رو بيارم تو خونه تا بقيه باهاش آشنا بشن 

اين ! تصور كنين كاالهان اوشي منو با اون پسر خوش قيافه ببينه . اندرو من رو دعوت كردن ببرم  ناتالي و
 ! بهترين چيزي نيست كه ميتونه اتفاق بيفته ؟ خداي من عاليه

 .موبايلم رو از توي كيفم در آوردم و شماره خونه رو گرفتم

اون ! اون فوق العاده ست ! مرسي ! عاشقشم . مارگارت  ". فوري تا مارگارت برداشت شروع كردم به صحبت
 " ! در نوع خوش جذاب نيست ، اون فقط به طور غير قابل باوري خوش قيافه ست

تو واقعا چطوري اين اين چرنديات رو . من همين االن دارم خدايان و ژنرال ها رو مي بينم "مارگارت گفت 
 " تماشا مي كني؟

 " ! اين پسر فوق العاده ست "

اون خيلي  .خوشحالم كه تونستم كمكت كنم. خب  "ت درحالي كه به نظر متعجب مي اومد گفت مارگار
درواقع ، اون اول از من خواست كه بريم بيرون ، اما من حلقه م رو . هيجان زده بود كه ميخواست مالقاتت كنه

  " .االن واقعاً پشيمونم. نشونش دادم

سريع دكمه قطع مكالمه رو فشار دادم و بعد همونطور كه  ". بايد برم. ز بازم ممون ، مارگ. اون داره مياد! اوه  "
  .تمام بدنم از هيجان خواستن به تپش دراومده بود. لستر مي نشست ، لبخندي زدم

درواقع خيلي براي من سخت و خسته كنند بود كه نشون بدم . در نيم ساعت و خرده ي بعدي ما صحبت كرديم
ممنون از هوسي كه توي وجودم حركت مي . لي كه توجه چنداني نشون نمي دادمدرحا. شنونده خوبي هستم

به طور مبهمي شنيدم كه لستر درباره خانواده اش ، چطور يك آهن ساز شده ، كجا كارش رو به نمايش . كرد
رسي از با يك زن ، پس هيچ پروا و ت( همينطور درباره رابطه طوالني اي كه داشته . صحبت ميكنه ...گذاشته و 

حاال اون مي خواست همه چيز رو تنظيم كنه و . ، ولي همه چيز به خوبي پيش نرفته بود) تخت باقي نمي موند 
همينطور بچه هم مي . اون عاشق آشپزي بود و خيلي دوست داشت براي من شام درست كنه. دوباره شروع كنه

 . اون واقعا فوق العاده بود .خواست 



نگاهي به صفحه  " ! اوه ، من واقعا معذرت مي خوام گريس "شرمندگي گفت با . بعد موبايلش زنگ زد
 " .من منتظر اين تلفن بودم "موبايلش انداخت و ادامه داد 

  " . نه ، نه ، راحت باش ، جواب بده "

 . من براي توام. هر كاري مي خواي انجام بده ، عزيزم 

 .صورتش از خشم درهم رفته بود "يخواي هرزه ؟ چي م "با طلبكاري گفت . لستر موبايلش رو روشن كرد

دور و بر ما، هنوز به مشتريان . به سرعت صاف روي صندلي نشستم. من ساكت شدم و عطسه ام رو فروخوردم
 .لستر همه ما رو ناديده گرفت. اضافه مي شد

ستم ، حال به هم من توي بار با يك زن ه ". كمي از من دور شد "خب ، حدس بزن من كجام ؟  "اون داد زد 
صداش همينطور بلند تر و بلند تر و به شدت دو  " ! ميخوام اونو ببرم خونمون و باهاش بخوابم! زن هرزه 

از خيانت خوشت مياد ! روي مبل ، تخت ، كف آشپزخونه ، روي ميز لعنتي آشپزخونه ! درسته  ". رگه مي شد
 " بدبخت ؟

 " خب كجا بوديم ؟ "با ماليمت پرسيد . و لبخند زدبعد مكالمه رو قطع كرد و به من نگاه كرد 

دوست دختر  "پرسيدم . نگاهي به دور و برم كه در سكوت وحشتناكي فرو رفته بود انداختم "... ام  "گفتم 
  " قبليت بود ؟

 .اون ديگه براي من يه ذره هم اهميت نداره، دوست داري بياي خونه من ؟ ميخوام برات شام بپزم "لستر گفت 

" 
يك دفعه به اين نتيجه رسيدم كه من هيچ كدوم از قسمت هاي . تمام اعضاي داخلي بدنم از ترس منقبض شدند
من فكر مي كنم كه تو هنوز احساساتت درگير . لستر  ... ام ". آشپزخونه ي لستر رو نمي خوام ، خيلي ممنون 

 .سعي كردم لبخند بزنم "دوست دختر قبليت هستش ، اينطور نيست ؟ 

من عاشقشم و اين  ! اَه ، مزخرفه ، من هنوز عاشقشم "با ناراحتي و بغض گفت . صورت لستر درهم رفت 
گريه و ناله . صورتش رو پايين آورد و نزديك ميز كرد و چندين بار با صدا به روي اون زد "! داره منو مي كشه 

  .مي كرد و اشك مي ريخت

  " . لطفا يه دونه ديگه "كردم و گفتم  پيشخدمت را خواستم و به نوشيدني ام اشاره

يه ساعت و نيم بعد ، باالخره با لستر تا دم ماشينش قدم زدم و اون همش داشت درباره ي استفانيا ، يه زن ِ 
واينكه چه طور به در خونه ... روسيه بي عاطفه صحبت ميكرد كه اون رو به خاطر يه زن ديگه ول كرده بود ، 

.... بارها و بارها اسمش رو صدا كرده بود تا پليسو خبر كرده بودن و اونام برده بودنش  ي اون زنه رفته بود و
اينكه چطور روي يه نقشه ي عتيقه تو كتابخونه ... اينكه چطور در يه شب هزار و هفت بار بهش زنگ زده بود 



ار ساعت خدمت ي عمومي ، روسيه رو خط خط كرده بود و به خاطر اين كارش مجبورش كرده بودن كه هز
قرار ( سرم رو تكون دادم و زمزمه كردم و الكلي رو كه خيلي بهش نياز داشتم رو نوشيدم . عمومي انجام بده 

همونطور كه داشتم به روده درازيش ) . بود پياده برم خونه ، نه با ماشين ، خوب پس چه ضرري داشت ؟ 
منم ول كرده بودم ، ولي نميديدي كه من بشينم مخ  خب. گوش ميدادم فكر كردم كه امان از دست اين هنرمندا 

  .... شايد كيكي از اين يارو خوشش بياد. يه نفر ديگه رو بخورم 

شب سردتر شده بود ، و دور وبر چراغ  . و دستم رو روي بازوم كشيدم "موفق باشي لس . خيلي خب  "گفتم 
  . ها ي خيابون رو مه گرفته بود

  " چرا االن رو سر من خراب نميشي ؟ من رو بكش دنيا. ز عشق متنفرم من ا "به سمت اسمون گفت 

  "ممنون براي نوشيدني ها . خب... و . بيخيال  "

هر چقدرم كه با لطافت ازم خواسته بود كه منو  _نگاش كردم كه داشت از محوطه ي پاركينگ خارج ميشد 
. شب چهارشنبه  10ساعت . ه ساعتم نگاه كردم اه كشيدم و ب. برسونه ، امكان نداشت كه سوار ماشينش بشم 

  . يه مرد ديگم پريد

. حاال چه سازندش ديوونه بود يا نه ، از اون مجسمه خوشم اومده بود . مجسمم رو تو جا گذاشته بودم . لعنت 
. در يه موسسه ي اهن سازان . در حقيقت ممكن بود كه در اينده ي نزديك ارزش بيشتري هم داشته باشه 

باالخره اون يه وكيل بود . تو ذهنم يادداشت كردم كه تا رسيدم خونه مارگارت رو خفه كنم . متش زياد ميشد قي
  . دفعه بعد كه ميخواست منو با يكي اشنا كنه بهتر بود كه اول سابقه يارو رو بررسي كنه. 

ين جمعيت توي رستوران دوباره برگشتم داخل رستوران ، مجسمه ي كوچكم رو برداشتم ، يه بار ديگه از ب
محكم تر هل دادم و در يهو باز شد و خورد به . گير كرده بود . بلكي گذشتم و در رو هل دادم تا برم بيرون 

  . كسي كه همون موقع داشت ميومد تو

  " اوچچ "گفت 

  " بپا كجا داري ميري "با يه حالت سالم احوالپرسي زير لب زمزمه كردم . چشم هام رو بستم 

  " مست كردي گريس ؟. بايد ميدونستم كه تويي "الهان گفت كا

يه مرد ايرلندي . و تو حق نداري كه انگشت اتهامت رو به سمت من بگيري. خيلي ممنون . سر قرار بودم  "
  " چه باشكوه. توي بار 

. ر چرخيد نگاهش از من به سمت با "اميدوارم كه نخواي رانندگي كني . ميبينم كه دوباره مست كرديم  "
  . يه زن بلوند جذاب ، يه كم انگشت هاش رو براش تكون داد و لبخند زد. برگشتم تا نگاه كنم

بهش بگو دوبرابر سفارش  . از قرارت لذت ببر. قرارم نيست رانندگي كنم ، پس نگران نباش ! مست نيستم  "



 .با اين حرف از كنارش گذشتم و وارد فضاي سرد بيرون شدم "بده 

ان اوشي شايد گستاخ و ازاردهنده باشه ، اما اينم بايد بگم كه درباره ي تواناييم در نگه داشتن الكل ، حق كااله
مسلما ، قصد داشتم كه يه كم غذا بخورم ، ولي وقتي پيشخدمت اومد ، لستر تو اوج سخنرانيش بر . با اون بود 

خب اونقدر مست نبودم ، . حشي سفارش بدي عليه عشق بود ، و به نظر خيلي بد ميومد كه بخواي بال گاو و
  . تازه بوي قوي ياس ها ي بنفش هم ميومد و در واقع يه جورايي حس خوبي داشتم. ولي يه كم گيج ميزدم 

مه داشت بيشتر ميشد ، و فقط ميتونستم تصور كنم كه االن موهام چه جوريه ، ولي ميتونستم حس كنم پخش 
يه كم بيشتر هوايي كه بوي ياس ميداد رو وارد  . دن و بسط پيدا كردنشده و مثل موجودات وحشي زياد ش

اينم نتيجه ي اينكه بخواي چشم بسته تو پياده روهاي كج و موج پترسون  _ سكندري خوردم .شش هام كردم
  . ولي خودم رو كنترل كردم _راه بري

عجب ادم پست و . ه بري گريس نميتونم باور كنم كه دوست پسرت گذاشته با اين شرايط تا خونه پياد "
  " بيفكري

  " اينجا چي كار ميكني ؟. بازم تو  "اخم كردم 

ميبينم كه برنده ي جايزه . تا خونه باهات ميام  "كاالهان سرش رو خم كردم تا بهتر بتونه به مجسمم نگاه كنه 
  " ي امي شديم

  " و نياز نيست تا خونه با من بياي. اون برام خريدتش . از طرف وايات . اين هديه ي خيلي قشنگيه  "

  " جدا اون دوست پسرت كجاست ؟. يكي بايد بياد  "

  " براي همينم رفت. صبح يه جراحي داشت و بايد سر وقت حاضر ميشد  "

  " چرا حداقل تا خونه نرسوندت ؟ يه چند تا گربه هست كه بايد نجاتشون بده ؟. همممم  "كاالهان گفت 

  " تازه ، قرار تو چي ؟ همينجور تو اون بار تنهاش گذاشتي؟. خودم اصرار كردم . بزنم ميخواستم قدم  "

  " من باهاش قرار نداشتم "

  " با اين حال من ديدم كه جوري كه انگار شناخته باشدت برات دست تكون داد "

يه كم با دوست  امشب. حاال حقيقت رو به عمو كاالهان بگو گريس  "خنديد  "مامور عفو مشروطم بود  "
  " پسرمون مرافعه كرديم ؟

 "احتماال االن وقت خوبي بود كه موضوع رو عوض كرد  "و اين حقيقت محضه . نه ، مرافعه اي در كار نبود  "
  " تو واقعا ايرلندي هستي ؟

  " خودت چي فكر ميكني نابغه ؟ "

  . منزديك بود اينو بلند بگ. اوپسس. من فكر ميكنم كه تو يه اشغالي 



  " چقدر مشروب خوردي ؟. شايد بهتره دفعه بعدي كه رفتي بيرون فقط نوشابه بخوري  "پيشنهاد كرد 

. و من زياد نمينوشم ، پس بله ، شايد روم تاثير گذاشته  _در واقع ، يكي و نصفي  _دوتا جين و تونيك  "
  . به ستون روي پل رسيديم كه در تقاطع با خط راه اهن بود "همين 

  " به هر حال وزنت چقدره ؟. پس اونقدر تحمل الكل رو نداري "

  " كال ، اين گناه بزرگيه كه از يه زن بپرسي چقدر وزنشه ، پس بيخيال رفيق "

و همينطور  "عاشق اينم كه من رو رفيق صدا ميكني  ". اون خنده ي جذاب با صداي شيطنت اميز. خنديد 
 شهوت هم صدات ميكنم ، اين چطوره ؟ 

تا خونه چند بلوك بيشتر . گوش كن كاالهان اوشي ِ ايرلندي ، ممنون كه تا اينجا با من اومدي  "لند اه كشيدم ب
  " چرا برنميگردي پيش اون زنت ؟. راه نيست 

  " برا اينكه اينجا اونقدر امن نيست و من نميخوام كه تو تنها بري خونه "

اگه قرار بود مواد مخدري رد و بدل بشه ، درست پايين . ر بود در واقع اينجا يكي از مناطق ناهنجار شه. اه 
زيادي خوش قيافه بودنش رو بزاريم كنار، بايد . دزدكي يه نگاه به صورت كال انداختم . همين پل انجام ميشد 

  . با مالحظه رفتار ميكرد... اين رو تصديق كنم كه داشت 

  " ار داشتي ناراحت نميشه ؟مطمئني كه اون كسي كه باهاش قر. ممنون  "گفتم 

  " برا چي ناراحت شه ؟ من دارم يه خدمت عمومي انجام ميدم "

كاالهان قبل اينكه بخورم زمين ، منو  . همونطور كه داشتيم از پله هاي اهني پايين ميرفتيم ، يه كم سر خوردم
ميتونستم كل شب اون . ن دهنده بازوهايي گرم ، محكم و اطمينا. گرفت ، و براي يه ثانيه ، چسبيدم به بازوش

 . همينطور ، لعنتي بوي خوبي هم ميداد ، مثل بوي صابون و چوب. بازوها رو نگه دارم 

قبل ازاينكه بندازتش براي يه ثانيه . يه برگ ... دستش رو اورد باال و اروم يه چيزي رو از موهام بيرون كشيد 
  . بازوم رو گرفت. بهش نگاه كرد 

قلبم مثل يه  "منظورم اينه كه قيافش خوبه . اون خوب به نظر مياد . اممم . قرارت . خب "كه از دهنم پريد 
  . ماهي در حال مرگ ، تو سينم تاالپ تلوپ ميكرد

  " قبال هم كه گفتم. با اين حال من باهاش قرار عاشقانه نداشتم . اون خوبه  "كال بازوم رو ول كرد 

دلم نميخواست كه . نه . نوهام به طور ناراحت كننده اي به صدا در بيان احساس اسودگي باعث شد زا "اه  "
مه . و حاال اين يعني چي ؟ يه بار ديگه در كنار هم شروع به راه رفتن كرديم . كاالهان اوشي با كسي قرار بزاره 

خوب كال، تو  " . اب دهنم رو قورت دادم. دور و برمون رو فرا گرفته بود و صداي ماشين ها رو خفه ميكرد 
  " با كسي قرار عاشقانه ميزاري ؟... امم... 



  " نه گريس "يه نگاه به من انداخت 

  " فكركنم از اون ادماي اهل ازدواج و اين چيزا نيستي ؟ هنوز نميخواي كه سر و سامون بگيري ؟ "

  " ونيه زن ، چند تا بچه ، يه سقف باالي سرم. خيلي دوست دارم كه سر و سامون بگيرم  "

براي من كاالهان از اون دسته ادمايي به نظر ميومد كه . در واقع به حالت جيغ پرسيدم .  "واقعا ؟  "پرسيدم 
  .هممم. اما اينكه يه سقف باال سر بخواد ؟ هممم . فقط حال ميكنن 

  " اين ؟اين اون چيزي نيست كه تو و اون دكتر فوق العاده ميخو "دستش رو به درون جيبش برد "واقعا  "

باالخره . اين چيزي نبود كه بخوام در حالت مستي دربارش صحبت كنم  "نميدونم . فكر كنم. اه ، حتما . اوه  "
  " سخته كه بخواي با ادمي باشي كه با كارش ازدواج كرده "عاجزانه گفتم 

  " درسته "كال گفت 

  . اين حرفم ، خودم متعجب شدم و با "خوب ميدوني ، همه چيز اونقدر كه بنظر مياد عالي نيست  "

من . لبخند زد ، فقط يه كوچولو ، و من ناگهان پايين رو نگاه كردم . كال برگشت تا به من نگاه كنه  "فهميدم  "
و اين كه دلش .فقط اينكه اون به طور غير قابل انكاري جذاب بود  . هيچ چيزي درباره ي اين ادم نميدونستم

  .اينكه يه مجرم بود و به زندان رفته بود.  ميخواست سر و سامون بگيره

  " هي كال ، از اينكه اختالس كردي متاسفي ؟ "از دهنم پريد كه 

  " اين يه كم پيچيدست "سرش رو خم كرد و منو بررسي كرد 

 " چرا دربارش حرف نميزني ايرلندي ؟ تو چي كار كردي ؟ "

  " با نزديك خونه ايمبه هر حال تقري. شايد يه روزي بهت بگم  ". خنديد 

انگار كه اون ميتونه بياد تو ، و  . انگار كه هر دومون تو يه خونه زندگي ميكنيم. تقريبا نزديك خونه ايم 
و ما ميشينيم فيلم تماشا  _شايدم اون  _انگار كه من ممكنه يه غذايي درست كنم . انگوسم گازش نميگيره 

  . يه كم هيجان زده بشيم. لباسامون رو در بياريم  يه كم. يا شايدم بريم طبقه ي باال . كنيم

نرده ي اهنيه ايوان ، ليز و سرد بود ، و سرديش باعث . و با من تا دم در اومد "بفرما رسيديم  "كاالهان گفت 
دستش رو . يه لحظه صبر كن. واوو. ميشد كه دست هاي كاالهان كه رو پشتم بود ، حتي گرم تر به نظر بياد 

انگار يه خورشيد كوچولو . اون داشت من رو لمس ميكرد ، و خدايا ، واقعا حس خوبي داشت . بود  پشتم
  . اونجا قرار گرفته باشه و گرما رو به بدن من منتقل كنه

ديدن لبخندش و چشم  .البته هيچ نظري نداشتم كه درباره ي چي  _به سمتش برگشتم تا بهش يه چيزي بگم 
  .ال هر چي تو فكرم بود رو پاك كرد هاي دوست داشتنيش ، ك

براي يه لحظه ، ميتونستم حس كنم كه بوسيدن كاالهان اوشي چه . زانوهام سست شدن ، و قلبم به خروش افتاد



لب هام يه كم از هم باز شد ، . حسي داره ، و قدرت اين تخيل اونقدر بود كه شكمم به جنب و جوش دربياد 
  . يه اهنربايي بود كه منو به سمت خودش ميكشيد اون مثل . و چشم هام بسته شدن

  " شب بخير مست كوچولوي من "گفت 

  " ممنون كه تا خونه باهام اومدي. شب بخير رفيق ! عاليه  "چشم هام باز شد 

و با يه لبخند ديگه كه من اون رو تو استخوان هام حس كردم ، برگشت و رفت ، پيش زني كه باهاش قرار 
  . من رو ترك كرد در حالي كه نميدونستم ايا دوباره زنده شدم يا بدجور نا اميد.  عاشقانه نداشت
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سر زدن به خانواده عادت  . " سالم پدر "من يه روز عصر بعد از مدرسه به خونه پدر و مادرم رفتم و گفتم 
نيست ؟ واقعيت اين بود كه بعضي موقع ها شما نمي تونيد از تجربه هاتون درس بگيريد ، اينطور  –من بود 

پدرم خيلي منظم و قابل اعتماد بود ، . پدر و مادرم هر كدوم به طور جداگانه واقعاً آدم هاي خوبي بودند
و مادرم . و عشق اون به جنگ داخلي باعث ميشد كه ما به هم نزديك تر بشيم. همونطور كه پدرها بايد باشن 

طور يك مادر فداكار ، طوري كه براي ما لباس هالووين مي همين. يك زن پر جنب و جوش و باهوش بود 
هميشه اينطور به نظر ميومد كه پدر و مادرم كارهاشون رو جدا از هم .دوخت و برامون بيسكوييت مي پخت

اون ها دوستاني . انجام ميدن؛ من خاطرات خيلي خيلي كمي از بيرون رفتن اون دو تا به تنهايي با هم دارم 
بذارين بگيم ... ندازه كافي اجتماعي بودن ، ولي هيچ عشق پايدار يا شور و هيجاني وجود نداشت داشتن و به ا

 .اگه هم بود به خوبي مخفيش مي كردن

اگه اين چيزي هستش كه ازدواج بهش منتهي ميشه ، خفه و اذيت كردن همسرم در . اين من رو نگران مي كرد
به ممه و سه تا شوهرش كه از . و انتخاب كنم؟ به مارگارت نگاه كنتمام روز ، بهتر نبود يه جور زندگي ديگه ر
 .هيچ كدومشون از روي عالقه ياد نمي كنه

در كنارش قرار ) فقط براي سالمتي ( پدر پشت ميز آشپزخونه نشسته بود و مقدار شراب قرمز روزانه اش 
 .قه ش رو زمين رو ببينهمن قالده آنگوس رو رها كردم تا اون بتونه دومين فرد موردعال. داشت

 ". بعد نگاهش به سگم افتاد " سالم عزيزم "پدر درحالي كه نگاهي از باالي روزنامه به من مي انداخت، گفت 
كي پسر خوبيه ، هان ؟ تو سگ خوبي  ". آنگوس به هوا پريد و با عشق پارس كرد "چطوري رفيق ؟ ! آنگوس 
 " هستي ؟



 " . همون نجاره. همسايه ام رو گاز گرفت. خوبي نيست اون واقعاً پسر "من اعتراف كردم 

 اوه ، پنجره ها چطور پيش مي رن ؟ "پدر همونطور كه آنگوس رو بلند مي كرد تا بهتر ستايشش كنه ، پرسيد 

" 
ديگه كاالهان . و بايد اعتراف كنم كه من از اين جهت نااميد بودم ". اونا درواقع درست شدن و كار تموم شده "

 " . دوباره ممنونم پدر. اون كار رو عالي انجام داد ". به خونه من نميومداوشي 

راستي ، شنيدم كه تو نقش جكسون رو توي ماموريت روساي روستا بر . خواهش مي كنم ". پدر لبخند زد
 " .عهده داري

رادر يك طويله يكي از اعضاي گروه برادر در مقابل ب.  "با اسب و همه چي  "با تواضع لبخندي زدم و گفتم 
  .دار بود كه اسب هاش رو اگه كالس هاي اسب سواري رو مي گذرونديم ، بهمون اجاره مي داد

اون يك يابو چاق و پير سفيد با يال نرم بود كه . افسوس كه من فقط اجازه داشتم برف نوراني رو سوار بشم
ين بود كه وقتي صداي بلندي شدت خواب آلودگيش من رو متعجب مي كرد و يك استعداد شگفت انگيزش ا

و اين باعث شده بود كه متحد كردن سربازان ، يه مقدار سخت تر از اوني بشه . رو مي شنيد ، دراز مي كشيد 
به هر حال نقشم ، كالونل جكسون ، قرار بود در اين نبرد تير بخوره پس تا حدودي . كه پيش بيني مي كرديم 

 .ت به درد بخورهاين خواب آلودگي برف نوراني مي تونس

. پدر با تصديق سر تكون داد و روزنامه رو ورق زد "راستي شما هم توي اجرا خيلي بي پروا بوديد  "من گفتم 
 " مامان كجاست ؟ "

 ". توي گاراژ "پدر پاسخ داد 

نيم متنفر اون از اينكه ما اونجا رو گاراژ صدا ك –صداي مامان كامالً واضح از كارگاه ميومد  "! كارگاه هنري  "
  .بود ،حس مي كرد اينطوري ما كارش رو تحقير مي كنيم

خدايا كمكم كن،  " . روزنامه رو روي ميز انداخت "! اون توي كارگاه هنريه  "پدر پشت سرش داد زد 
 گريس ، اگه من مي دونستم كه مادرت چنين بحراني رو بعد از اينكه شما بچه ها به كالج رفتيد خواهد داشت

... " 
 " ... مي دونيد پدر ، شما ميتونيد تالش كنيد تا يه مقدار از مادر حمايت كنيد "

صورتش به خاطر گرماي آتش شيشه بري، قرمز به نظر مي . مادر جلوي در ايستاده بود "! اينا آشغال نيستند  "
 .آنگوس به طرف گاراژ دويد و بر سر آثار هنري پارس كرد. رسيد

 " مجسمه ها چطور پيش مي رن ؟...  سالم مامان ، ام "من گفتم 

من دارم سعي مي كنم كه از شيشه سبك تري استفاده  ". گونه ام رو بوسيد  "سالم عزيزم  "مامان جواب داد 
. پاوند وزند داشتن ، ولي با اين شيشه هاي سبك سريع مي شكنند  19رحم هاي قبلي كه فروختم حدود . كنم



 " ! شو عزيزم از اون تخم دان دور! آنگوس ، نه 

آنگوس به سرعت به طرف آشپزخونه برگشت و مامان در رو پشت سرش  "! بيسكوييت ! آنگوس  "من گفتم 
نوه ( بعد مامان به طرف شيشه بيسكوييت هاي مخصوص سگ كه براي آنگوس نگه مي داشت ، رفت . بست

 ( اي نداشتند ، متوجه كه ميشيد

مامان . آنگوس نشست ، و سپس دست هاش رو برد باال "! چولوي من بيا اينو بگير ، كو "مامان زمزمه كرد 
 "! تو آنگوس كوچولوي مني ! تو چه پسر خوبي هستي ! آفرين ! اوه عزيزم  ". نزديك بود از هيجان غش كنه 

 خب چي تو رو به اينجا كشوند گريس ؟ ". باالخره مامان سرش رو بلند كرد تا به بچه واقعيش نگاهي بندازه 

" 
آنگوس از اين كه  "اوه ، من فقط مي خواستم بدونم كه شماها اين اواخر با مارگارت حرف زدين يا نه  "گفتم 

از زماني كه . ديگه توجه به سمت اون نبود رنجيد ، به همين خاطر مي خواست بره تا يه چيزي رو داغون كنه
م ، كسي كه داشت خودش را با مارگارت توي آشپزخونه من اشك ريخت من به ندرت با خواهرم حرف زد

 .كار اضافه خفه مي كرد

فكر مي كني بتوني . جيم ، دخترمون اومده اينجا تا ما رو ببينه  "مامان نگاه تندي به پدر انداخت و گفت 
 " روزنامه رو بذاري پايين و يه كم توجه كني ؟

 .پدر فقط آهي كشيد و به خوندنش ادامه داد

 " ! جيم "

 " درسته پدر ؟. پدر راحته و مطمئناً داره گوش ميكنه . ي نداره مامان ، اشكال "

 .پدر سرش رو به نشانه مثبت تكون داد و نگاه خيره اي به مامان انداخت

. چي كار ميتونيم بكنيم ؟ اونا راهشون رو پيدا مي كنن. خب ، درمورد مارگارت و استوارت  "مامان گفت 
مامان ضربه اي به روزنامه پدر زد و درمقابل  ". دت بعداً متوجه ميشي خو. ازدواج خيلي پيچيده ست ، عزيزم 

 " .درسته جيم ؟ پيچيده ست ". فقط نگاه خيره اي نصيبش شد

 " .با تو بله "پدر غرغركنان گفت 

. راستي عزيزم بحث ازدواج شد ، ناتالي مي خواست مطمئن بشه كه همه براي ناهار روز يكشنبه وقت دارن  "
 " ؟بهت گفت 

 " ازدواج ؟ چي ؟ ". صدام درهم شكست

 " چي ميگي ؟ "مامان پرسيد 

 " ، اونا نامزد شدن ؟» بحث ازدواج«شما گفتين  "



 " تو با اين مشكلي كه نداري عزيزم ؟ " .پدر روزنامه رو پايين برد و از باالي عينكش به من نگاه كرد

 " .گفت ؟ اون به من هيچ چي نگفتناتالي بهتون ! خيلي عاليه ! ، البته كه ندارم .آه  "

به نظر  ". مكثي كرد " ... ولي خب ، گريس عزيزم. نه ، نه ، اون چيزي نگفت ". مامان دستي به پشت من زد
 " .مي رسه كه همين كار رو مي خوان بكنن

 " . اونا واقعاً به هم ميان. اميدوارم با هم ازدواج كنن! البته ! اوه ، آره مي دونم  "

 " و تو وايات رو داري ، پس اين خيلي اذيتت نمي كنه ، درسته ؟ "گفت مامان 

مامان ، بابا ، درواقع من چنين  .براي يك لحظه ، نزديك بود واقعيت رو درمورد وايات ، دكتر مهربون ، رو كنم
ه دارم راستي من يه احساساتي درمورد همسايه سابق. آدمي رو ساختم تا يه وقت نات عذاب وجدان پيدا نكنه

ولي خب اونا چه جوابي براش دارن ؟ ميتونم صورت هاشون رو تصور كنم ، تعجب ، نگراني ، ترس . هم دارم 
اطمينان از اينكه من هنوز هم احساساتم درگير اندرو هست و ضربه سختي مي . از اينكه من به زانو در بيام

  .خورم

  " . رگه هايي كه نياز به تصحيح دارهو همينطور ب. درسته ، من وايات رو دارم "آهسته گفتم 

 "دوباره ضربه اي به روزنامه پدر زد و رو به او ادامه داد  ". من هم بايد كار هنريم رو تموم كنم "مامان گفت 
 " .پس بايد شام رو خودت درست كني

 " ! از اون موقعي كه يه هنرمند شدي هنر آشپزيت آب رفته! خوشحال ميشم ! البته  "

و  ". عزيزم ، ما خيلي دوست داريم وايات رو ببينيم ". و مامان به طرف من برگشت ". ازي درنيار جيمبچه ب "
  " .بذار يه روزي رو همين االن مشخص كنيم "به طرف تقويمي كه كنار يخچال آويزون شده بود رفت 

چند روز هفته رو توي بوستون و به اضافه اين ، اون . اون واقعاً سرش شلوغه. اوه، مامان ميدوني كه چطوريه "
تا بعداً يه روزي رو . مي بينمتون. من ديگه بايد برم . مشاوره كودكان. ، براي مشاوره ... كار مي كنه ، ام 
 " . مشخص كنيم

همينطور كه داشتم توي منطقه رانندگي مي كردم و آنگوس هم روي دامنم نشسته بود و بهم كمك مي كرد كه 
. همه توي ذهنم مي چرخيدند –داستان چطور همديگر رو مالقات كرديم  –ستان هاي فرمون رو بچرخونم دا

وقتي پدر يك نجات غريق بود و مامان براي شنا به درياچه وارامينگ اومده و درحال غرق . پدر و مادر خودم
تر از االن سالش بود و اون موقع فقط ول مي گشت و پدر هم كم 16مامان . شدن بود ، همديگر رو پيدا كردند

به هر حال پدر ، مامان رو از توي درياچه بيرون  .دقيق و جدي بود، مگر حتماً متوجه شخصيت مامان مي شد
آورد و متوجه شد كه نزديك بوده خفه بشه ، پس به شدت اون رو تنبيه كرد و مامان هم شروع كرده بود به 

  .و اين بود اولين جرقه عشقشون. گريه كردن 



يه شب سرد . توارت هم در برنامه آماده سازي براي آتش سوزي هاروارد همديگر رو پيدا كردندمارگارت و اس
ستوارت كتش رو دور ماگارت انداخته و گذاشته بود تا . ژانويه بود و مارگز فقط يك لباس خواب پوشيده بود

و ( خوابگاه برده بود بعد اون رو بلند كرده و به . تا كف پاي مارگارت به برف نخوره. روي پاهاش بشينه
 . ( همينطور توي تخت خواب ، و ادامه داستان

اوه ، بابا و من همديگر رو از توي يه وب سايت پيدا  "من دوست نداشتم بگم . من يه داستان مي خواستم
 " يا ". كرديم چون هر دوتامون اونقدر نااميد شده بوديم كه به جز اين به چيز ديگه اي نمي تونستيم فكر كنيم

 " .اون هم از راه سردرگم بودن در مورد اينكه كدوم المپ رو بردارم. من بابا رو گول زدم تا عاشقم بشه

چند نفر مي تونن بگن كه شوهراشون رو زماني . يه داستان فوق العاده. من و اندرو داستان خودمون رو داشتيم
و البته ، همونطور . ؟ به طور احمقانه اي بامزه بودپيدا كردن كه دراز به دراز در يك نبرد روي زمين افتاده بودن 

كه سر آنگوس رو مي زدم كنار كه بتونم جلوم رو ببينم، به سرعت به خودم يادآوري كردم كه ناتالي و اندرو 
من با خواهرش نامزد بودم ، ولي با يه نگاه به ناتالي فهميدم . هم براي خودشون داستان فوق العاده اي داشتند

 ! ها ها ها! ون اشتباهي رو انتخاب كردم كه امرس

حاال حتماً كه نبايد بي عيب و . تو هم يه كسي رو پيدا مي كني. بس كن "با صداي خش داري به خودم گفتم 
ما اينو . و خب به احتمال زياد ناتالي و اندرو مي خوان با هم ازدواج كنن. فقط به اندازه كافي خوب. نقص باشه
 " .اين خبر رو به راحتي قبول مي كنيم. يست تعجب كنيمپس قرار ن. ميدونيم

خريد ، خشك شويي ، گشتن شراب فروشي براي پيدا كردن ( ولي من نمي تونستم همينطور كه ماموريت 
هرجا كه مي رفتم يه . رو انجام مي دادم اين وحشت رو به كمترين حدش برسونم ) ارزونترين چاردوني 

اون به من يه شرابي رو توصيه ميكنه و ما حرف مي زنيم و من شراب : يه مغازه  در. داستان رو تصور مي كردم
 60ولي متأسفانه مردي كه پشت پيشخوان وايستاده . و بعد كار كنار قفسه بندي ها تموم ميشه... رو برمي دارم 

ديگه برخورد ما به هم: در سوپر ماركت . مثل همه زوج هاي ديگه . سالشه و همينطور حلقه ش هم سر جاشه
. مي خوريم و كنار يك قفسه با هم جر و بحث ميكنيم كه وانيل بهتره يا قهوه و آخر سر هم به توافق نمي رسيم

ساله بود كه داشت مقداري دارچين  12ولي ، نه ، تنها فردي كه در اون قسمت مي شد ديد، يك دختر تقريباً 
... و برمي داشت ، من به يونيفرم ژنراليم نياز داشتم اون داشت يه كت شلوار ر: در خشك شويي . برمي داشت

همونطور كه داشت يك . افسوس ، تنها كسي كه اونجا بود صاحب مغازه ، يك خانم مهربون و قدكوتاه بود
 " ! مواظب باش گير نيفتي "لباس رو آويزن مي كرد ، گفت 

 .لبخند اجباري اي زدم ". نكته همينه ، گير افتادن "گفتم 

پنبه رو از آنگوس دور كردم و به جاش جعبه . رسيدم خونه ، خريد ها و مواد غذايي رو ذخيره كردم وقتي 



 " تو با اين مشكلي كه نداري عزيزم ؟ " .پدر روزنامه رو پايين برد و از باالي عينكش به من نگاه كرد

 " .گفت ؟ اون به من هيچ چي نگفتناتالي بهتون ! خيلي عاليه ! ، البته كه ندارم .آه  "

به نظر  ". مكثي كرد " ... ولي خب ، گريس عزيزم. نه ، نه ، اون چيزي نگفت ". مامان دستي به پشت من زد
 " .مي رسه كه همين كار رو مي خوان بكنن

 " . اونا واقعاً به هم ميان. اميدوارم با هم ازدواج كنن! البته ! اوه ، آره مي دونم  "

 " و تو وايات رو داري ، پس اين خيلي اذيتت نمي كنه ، درسته ؟ "گفت مامان 

مامان ، بابا ، درواقع من چنين  .براي يك لحظه ، نزديك بود واقعيت رو درمورد وايات ، دكتر مهربون ، رو كنم
ه دارم راستي من يه احساساتي درمورد همسايه سابق. آدمي رو ساختم تا يه وقت نات عذاب وجدان پيدا نكنه

ولي خب اونا چه جوابي براش دارن ؟ ميتونم صورت هاشون رو تصور كنم ، تعجب ، نگراني ، ترس . هم دارم 
اطمينان از اينكه من هنوز هم احساساتم درگير اندرو هست و ضربه سختي مي . از اينكه من به زانو در بيام

  .خورم

  " . رگه هايي كه نياز به تصحيح دارهو همينطور ب. درسته ، من وايات رو دارم "آهسته گفتم 

 "دوباره ضربه اي به روزنامه پدر زد و رو به او ادامه داد  ". من هم بايد كار هنريم رو تموم كنم "مامان گفت 
 " .پس بايد شام رو خودت درست كني

 " ! از اون موقعي كه يه هنرمند شدي هنر آشپزيت آب رفته! خوشحال ميشم ! البته  "

و  ". عزيزم ، ما خيلي دوست داريم وايات رو ببينيم ". و مامان به طرف من برگشت ". ازي درنيار جيمبچه ب "
  " .بذار يه روزي رو همين االن مشخص كنيم "به طرف تقويمي كه كنار يخچال آويزون شده بود رفت 

چند روز هفته رو توي بوستون و به اضافه اين ، اون . اون واقعاً سرش شلوغه. اوه، مامان ميدوني كه چطوريه "
تا بعداً يه روزي رو . مي بينمتون. من ديگه بايد برم . مشاوره كودكان. ، براي مشاوره ... كار مي كنه ، ام 
 " . مشخص كنيم

همينطور كه داشتم توي منطقه رانندگي مي كردم و آنگوس هم روي دامنم نشسته بود و بهم كمك مي كرد كه 
. همه توي ذهنم مي چرخيدند –داستان چطور همديگر رو مالقات كرديم  –ستان هاي فرمون رو بچرخونم دا

وقتي پدر يك نجات غريق بود و مامان براي شنا به درياچه وارامينگ اومده و درحال غرق . پدر و مادر خودم
تر از االن سالش بود و اون موقع فقط ول مي گشت و پدر هم كم 16مامان . شدن بود ، همديگر رو پيدا كردند

به هر حال پدر ، مامان رو از توي درياچه بيرون  .دقيق و جدي بود، مگر حتماً متوجه شخصيت مامان مي شد
آورد و متوجه شد كه نزديك بوده خفه بشه ، پس به شدت اون رو تنبيه كرد و مامان هم شروع كرده بود به 

  .و اين بود اولين جرقه عشقشون. گريه كردن 



يه شب سرد . توارت هم در برنامه آماده سازي براي آتش سوزي هاروارد همديگر رو پيدا كردندمارگارت و اس
ستوارت كتش رو دور ماگارت انداخته و گذاشته بود تا . ژانويه بود و مارگز فقط يك لباس خواب پوشيده بود

و ( خوابگاه برده بود بعد اون رو بلند كرده و به . تا كف پاي مارگارت به برف نخوره. روي پاهاش بشينه
 . ( همينطور توي تخت خواب ، و ادامه داستان

اوه ، بابا و من همديگر رو از توي يه وب سايت پيدا  "من دوست نداشتم بگم . من يه داستان مي خواستم
 " يا ". كرديم چون هر دوتامون اونقدر نااميد شده بوديم كه به جز اين به چيز ديگه اي نمي تونستيم فكر كنيم

 " .اون هم از راه سردرگم بودن در مورد اينكه كدوم المپ رو بردارم. من بابا رو گول زدم تا عاشقم بشه

چند نفر مي تونن بگن كه شوهراشون رو زماني . يه داستان فوق العاده. من و اندرو داستان خودمون رو داشتيم
و البته ، همونطور . ؟ به طور احمقانه اي بامزه بودپيدا كردن كه دراز به دراز در يك نبرد روي زمين افتاده بودن 

كه سر آنگوس رو مي زدم كنار كه بتونم جلوم رو ببينم، به سرعت به خودم يادآوري كردم كه ناتالي و اندرو 
من با خواهرش نامزد بودم ، ولي با يه نگاه به ناتالي فهميدم . هم براي خودشون داستان فوق العاده اي داشتند

 ! ها ها ها! ون اشتباهي رو انتخاب كردم كه امرس

حاال حتماً كه نبايد بي عيب و . تو هم يه كسي رو پيدا مي كني. بس كن "با صداي خش داري به خودم گفتم 
ما اينو . و خب به احتمال زياد ناتالي و اندرو مي خوان با هم ازدواج كنن. فقط به اندازه كافي خوب. نقص باشه
 " .اين خبر رو به راحتي قبول مي كنيم. يست تعجب كنيمپس قرار ن. ميدونيم

خريد ، خشك شويي ، گشتن شراب فروشي براي پيدا كردن ( ولي من نمي تونستم همينطور كه ماموريت 
هرجا كه مي رفتم يه . رو انجام مي دادم اين وحشت رو به كمترين حدش برسونم ) ارزونترين چاردوني 

اون به من يه شرابي رو توصيه ميكنه و ما حرف مي زنيم و من شراب : يه مغازه  در. داستان رو تصور مي كردم
 60ولي متأسفانه مردي كه پشت پيشخوان وايستاده . و بعد كار كنار قفسه بندي ها تموم ميشه... رو برمي دارم 

ديگه برخورد ما به هم: در سوپر ماركت . مثل همه زوج هاي ديگه . سالشه و همينطور حلقه ش هم سر جاشه
. مي خوريم و كنار يك قفسه با هم جر و بحث ميكنيم كه وانيل بهتره يا قهوه و آخر سر هم به توافق نمي رسيم

ساله بود كه داشت مقداري دارچين  12ولي ، نه ، تنها فردي كه در اون قسمت مي شد ديد، يك دختر تقريباً 
... و برمي داشت ، من به يونيفرم ژنراليم نياز داشتم اون داشت يه كت شلوار ر: در خشك شويي . برمي داشت

همونطور كه داشت يك . افسوس ، تنها كسي كه اونجا بود صاحب مغازه ، يك خانم مهربون و قدكوتاه بود
 " ! مواظب باش گير نيفتي "لباس رو آويزن مي كرد ، گفت 

 .لبخند اجباري اي زدم ". نكته همينه ، گير افتادن "گفتم 

پنبه رو از آنگوس دور كردم و به جاش جعبه . رسيدم خونه ، خريد ها و مواد غذايي رو ذخيره كردم وقتي 



من معموالً يونيفرمم رو . يه گيالس شراب ريختم و با يونيفرم به اتاق زيرشيرواني رفتم. آدامس رو بهش دادم
لي خب امشب فكر خوبي به نظر مي البته معموالً ، و. توي زيرشيرواني ميذاشتم؟ خب ، نه ، تا زمستون نه 

 .چراغ ها رو خاموش كردم ، چون راه رو كامالً بلد بودم. رسيد

  .كاالهان اوشي باالي سقف ، دستهاش رو پشت سرش گذاشته بود و به آسمون نگاه مي كرد. اون اونجا بود

م ميخواد از خونه فكر مي كرد. ما وقتي همديگر رو مالقات كرديم كه من با يك چوب هاكي به سرش زدم
اون فقط كسي بود كه اولين شب بيرون از زندانش رو مي . ولي معلوم شد كه اينطور نيست. همسايه دزدي كنه

 .خب براي چي ؟ اون يه ميليون دالر دزديده بود. گذروند

مياد خونه  تصور مي كردم وايات دان. همونطور كه آه مي كشيدم ، نگاهم رو از اون گرفتم و به طبقه پايين رفتم
ما . آنگوس گازش نمي گيره و حتي پارس هم نميكنه. ، من رو بغل ميكنه ، گونه اش رو هم روي موهام ميذاره

براش يه گيالس شراب مي ريزم ، . روي صندلي هاي نهار خوري كه به ندرت ازشون استفاده كردم ، ميشينيم 
اون رو با تعريف كردن اتفاقاتي كه افتاده بود  من. و اون ازم مي خواد كه درمورد دانش آموزهام حرف بزنم

اينكه چطور كالس رو به دو گروه متفقين و شهروندان متحد تقسيم كردم و از اونا خواستم . خوشحال ميكنم 
و اين كه چطور تمام گروه طرفداران جنوب با صداي كشيده . تا با هم بحث كنند كه كدوم گروه درست ميگه

  .همه خنديدند " ... زر زر نكنيـــ ": اما كريك گفت  اي حرف مي زدند و وقتي

تقريباً باور كرده بود كه وايات در . اين خيال بافي هايي بود كه من با ضربه اي كه به در خورد به ذهنم رسيد
آنگوس ديوانه وار زوزه مي كشيد، پس من از روي زمين بلندش كردم و بعد در . ميزنه ، خواهشاً اينطور باشه

 .صورتم قرمز شد. از سقف اومده بود پايين. كاالهان اوشي بود  .باز كردمرو 

 " سالم "همونطور كه محكم آنگوس رو كه با خشم غرغر مي كرد گرفته بودم ، گفتم 

 " سالم "كاالهان به در تكيه داد و گفت 

 " چيزي شده ؟ ". هوا تاريك بود

اخت و براي اولين بار متوجه شدم كه در رنگ آبي به من با اون اون چشم هاي آبيش نگاهي اند "نه  "
 .بلوز نرم سبزي پوشيده بود و بوي چوب تازه مي داد. چشمهاش رگه هاي طاليي وجود داشت

 " چي كار ميتونم براتون بكنم؟ "محكم پرسيدم 

 " .گريس "

 " بله؟ "نفسم رو حبس كردم 

 " .ازت ميخوام كه ديگه دزدكي من رو نگاه نكني "گفت 

 " ... من... دزدكي ؟ نه «! من با حالت صورتم گند زدم ! ي وا



 " تو مشكلي داري كه من باالي سقف خونه باشم ؟. از توي اتاق زير شيرووني "

حاال . آنگوس داشت سعي مي كرد تا از بغل من بيرون بياد ! يارپ . اررر . ارررر  "... من فقط داشتم ! نه  "
 " .بايد آنگوس رو بذارم توي زيرزمين. يا اينكه بيا تو. يه لحظه صبر كن ". تمدليل خوبي براي طفره رفتن داش

بعد از اينكه آنگوس رو توي زيرزمين گذاشتم ، چند نفس عميق كشيدم و برگشتم تا با همسايه م كه جلوي در 
  . طعنه آميز باشن البته اگه ابروها مي تونن. ايستاده بود و با طعنه ابروش رو باال داده بود ، رو به رو بشم

تو رو ديدم و خب بله فكر كردم كه تو اونجا چي كار . كال ، من فقط داشتم يه چيزايي رو اون باال ميذاشتم "
 " .معذرت مي خوام. مي كني 

 " .فقط راستش رو بگو. گريس ما جفتمون ميدونيم كه تو داشتي دزدكي من رو نگاه مي كردي "

ميتوني بري باال و . كني ولي من داشتم يونيفرم ژنراليم رو اون باال ميذاشتمتو هرجور بخواي ميتوني فكر  "
  .و باعث شدم به باال بپرم. آنگوس از توي زير زمين پارس كرد ". بيبيني

نگاهش به طرف موهام . دقيقا ً ولي شايد من اينطور تصور كردم –كاالن يه قدم جلوتر اومد و به من نگاه كرد 
چيزي كه من ميخوام بدونم اينه كه چرا اون دوست پسرت اينقدر تو  ". لبهام ... اوه خداي من ... رفت ، و بعد 

 .صداش خيلي آروم بود " رو تنها ميذاره ؟

ام ... ما . فكر نكنم خيلي به تفاهم برسيم ... خب ... اوه  ". داغ شدن ، ضربان شديد. پاسخ بدنم خيلي قوي بود
 " .رو ارزيابي مي كنيمخب ما داريم دوباره همديگ.. 

 .فقط بگو تو و وايات از هم جدا شديد. گريس بگو تو تنهايي 

ترس از . تمام بدنم به خاطر نزديكي كاالن و ترس مي لرزيد. راستش ، خيلي ترسناك بود. ولي من اينو نگفتم
كه ميخواستم باهاش كف  البته كامالً ميدونستم دليل ضربان تند قلبم اين بود. اينكه اون ميخواد منو بازي بده

 .خونه كشمكش داشته باشم و لباساش رو پاره كنم

كاالهان من  –اين تصور هيجان آور بالفاصله با يكي ديگه عوض شد ، البته اين صحنه رو اصالً دوست نداشتم 
 .رو كنار بزنه و محكم بگه ، نه ممنون ، و حركتي طعنه آميز با اون چهره جذايش

 " پس ، چيز ديگه اي هم هست آقاي اوشي ؟ ". ن زده بودصدام دو رگه و هيجا

و بذاريد براتون بگم كه ادامه دادن اون ارتباط چشمي به طرز . به من نگاه كرد ، واقعاً نگاه كرد ". نه "
 .من سرخ شده بود و داشتم داغ مي شدم. وحشتناكي سخت بود

 " ميدي؟فه. ديگه دزدكي من رو نگاه نكن "باالخره با ماليمت گفت 

 " .ببخشيد. آره  "من زمزمه كردم 

. و اين چيز خوبي نبود. آره، آره من بايد اعتراف كنم كه به طور نا اميد كننده اي جذب كاالهان اوشي شده بودم



. تنها سابقه دار بودنش نبود . خب... دوم اين كه . اول از همه، مطمئن نبودم كه اون چندان از من خوشش بياد
ولي . اختالس ، بله ، اين هم يه جرم بود. ن با لوله يا يه چيز ديگه كسي رو زده بود وضعش اين نبودالبته اگه او

و به اضافه ، اگه بدهيش رو با خدمت به جامعه و تموم اون ... اونقدرا هم بد نيست ، درسته ؟ اگه پشيمون بود 
 ... پليس ها مي داد

مشكل من اين واقعيت بود كه من . لي به گذشته اهميت ميدمبا اين كه من خي. مشكل من گذشته اش نبود .نه
چيزي . اندرو يكي از اونا بود و ديديم كه چطوري همه چي پيش رفت. در تمام عمرم ميدونستم كه چي ميخوام

 .كه من االن ميخواستم يه اندرو ديگه بود ، فقط بدون پيچيدگي هاي عشق خواهران

اون با احترام به  .فه بود، ولي من هيچ وقت دركنارش آرامش نداشتمكاالهان اوشي به طرز مضحكي خوش قيا
خيلي بزرگ ، خيلي خوش . اَه ، چرنديات ، اون فقط براي من خيلي زياد بود... اون ... اون . من نگاه نمي كرد

اين . من احساسات مختلفي رو وقتي اون كنارم بود حس مي كردم. قيافه ، خيلي جذاب ، خيلي هيجان آور
اون وقتي من ميخواستم شيرين ، دوست داشتني و با آرامش به نظر بيام باعث مي شد . زاحم آرامش من بودم

و من مردي رو ميخواستم كه . خب ، شبيه ناتالي باشم... من دوست داشتم . برعكس عصبي و هيجان زده بشم
وچكترين رازهاي كثيف من رو مي نه مثل كاالهان كه انگار ك. مثل نگاه اندرو به ناتالي ، به من نگاه كنه

 .دونست

يه روز عصر كارم توي منينگ طول كشيد ، داشتم روي ارائه اي كه بايد به اعضاي هيئت امنا مي دادم ، كار مي 
  .تا اينكه استوارت به مالقاتم اومد. كردم

 .بلند شدم تا گونه ش رو ببوسم "! سالم ستوارت  "از روي تعجب فرياد زدم 

 " حالت چطوره گريس ؟ "پرسيد با احترام 

 " قهوه يا چيز ديگه اي ميخواي ؟. بشين . من خوبم  "گفتم 

 " .فقط چند دقيقه از وقتت. نه ممنون "

توي ريشش هم . زير چشمهاش سايه افتاده بود و خيلي خسته به نظر مي رسيد. استوارت افتضاح به نظر ميومد
با اين كه ما هر دومون توي يه مدرسه كار . قبل وجود نداشتندموهاي خاكستري اي ديده مي شد كه چند هفته 

مي كرديم اما دفتر استوارت توي راهرو كيبريج ، كه يه ساختمان جديد تر در قسمت جنوبي محوطه باز بود ، 
به . خيلي دور تر از لهرينگ ، جايي كه بخش تاريخ در قديمي ترين ساختمون قرار گرفته بود . قرار داشت
  .طر خيلي كم با استوارت برخورد مي كردمهمين خا

  " ميخواي درباره مارگارت صحبت كني؟ "به آرومي پرسيدم . پشت ميزم نشستم و نفس عميقي كشيدم

 " از هم دور افتاديم ؟... بهت گفته كه چرا ما  ". سرش رو تكون داد "... گريس  ". به پايين نگاه كرد



 " .يه چيزايي گفت ". ا چه حد ميتونم پيش برم مطمئن نبودم ت. مكث كردم "... ام  "

يه دفعه اينطور  .من موضوع بچه دار شدن رو پيش كشيدم و اون واقعاً منفجر شد "استوارت به سرعت گفت 
من ظاهراً خسته كننده . به نظر ميومد كه ما تمام مشكالتي رو داشتيم كه من قبالً از هيچ كدومشون مطلع نبودم

يا يه . اون احساس ميكنه كه داره با يه غريبه زندگي مي كنه. ه اندازه كافي حرف نمي زنمدرمورد كار ب. ام
ما به اندازه كافي سرگرمي نداريم ، ما يهو يه مسواك برنمي داريم كه بريم به . ساله 90يا يه مرد . برادر

كنم كه يه مسافرتي بريم ، اگه من پيشنهاد ! ساعت كار ميكنه ، گريس  70و همينطور اون هفته اي  –باهاماس 
 " !منو ميكشه

اگه بخوام رو راست باشم بايد بگم كه مارگارت خيلي متغير و دمدمي مزاج . استوارت متوجه نكته شده بود
 .بود

ما تو  . فقط صحبت –تنها چيزي كه من ميخواستم اين بود كه درمورد داشتن بچه صحبت كنيم  ". آهي كشيد
من به اين فكر افتادم كه . اون مال خيلي وقت پيش بود. گريسبچه دار نشيم  سالگي تصميم گرفتيم كه 25

 " .و حاال اون ميگه كه طالق ميخواد. دوباره به اين موضوع فكر كنيم

ولي  "براي يك دقيقه ساكت بودم و بعد گفتم  ". من اين رو نميدونستم استوارت. طالق ؟ اوه  "من فرياد زدم 
من . ساكت شدم "... من شرط مي بندم كه اون ميخواد  .خيلي يهو عصباني ميشه .تو مارگارت رو ميشناسي

با اين حال نميتونستم اون رو تصور كنم كه به اين شكل . هيچ ايده در مورد اينكه مارگارت چي ميخواد نداشتم
ليش ولي خب مارگارت شخصيتش طوريه كه ممكنه يك دفعه تصميمي بگيره و عم. از استورات طالق بگيره

 .كنه و هيچ كس توانايي مقابله باهاش رو نداشت

 " من بايد چي كار كنم؟ "استوارت با صداي شكسته اي پرسيد 

يه چيزي . گوش كن "زمزمه كردم . از پشت ميز بلند شدم و به طرفش رفتم و به پشتش زدم ". اوه استوارت "
شكلكي در ... با هم رابطه برقرا مي كنيد شما فقط در روزهاي خاصي  "... كه اون به من گفت اين بود كه 

روي ميز آشپزخونه  "... شايد همه چيز يه خرده تكراري شده ، هان ؟ انجام دادن كارهاي جديد ... ام  ". آوردم
 " .يه جوري كه نشون بده كه داري بهش توجه مي كني. نميتونه فكر بدي باشه...  "

من بهش توجه  "مردها پاك مي كرد ، با اعتراض گفت همونطور كه با يك دست چشم هاش رو مثل همه 
 " .نمي فهمم چرا اين كافي نيست. من هميشه دوسش داشتم. من دوسش دارم گريس. ميكنم

با . همونطور كه استوارت گفته بود اون خيلي كار مي كرد. خوشبختانه وقتي من به خونه رسيدم خواهرم نبود
  .اال رفتم تا براي رقص با سالخوردگان آماده بشمگيجي شامي درست كردم و بعد به طبقه ب

و من از اون موقعي كه اون من رو براي دزدكي . اين روزها كاالهان داخل خونه ش مشغول به نظر مي رسيد



از پنجره بيرون رو نگاه كردم و ديدم كه سقف رو تخته كوبي كرده و . نگاه كردنش سرزنش كرد ، نديده بودمش
توي اين دو روز قبلي كاالهان روي چيزي در داخل خونه . ست داشتني و زيبا شده بودانحنا سقف خيلي دو

 . اَه. كار مي كرد پس به خاطر همين من نميتونستم ديد بزنم

آنگوس جست و خيز كنان  .وسايلم رو برداشتم و خونه رو ترك كردم ". بيا ، آنگوس ، رفيق بيا بريم "گفتم 
دنده عقب گرفتم و از جاي . سوار ماشين شدم. كه اون دامنم چه معني اي ميده آنگوس ميدونست. دنبالم ميومد

 .كاري كه هزار بار انجام داده بودم. پاركم بيرون اومدم 

 .برعكس اون هزار بار قبلي ، صداي ترسناك خرد شدن آهن رو شنيدم

. درسته ، خيلي نزديك نهخب ، . وانت كاالهان توي خيابون پارك شده بود ، خيلي نزديك به جاي پارك من
اشتباه از من . درسته . قبول ... ولي جايي كه تا حاال كسي پارك نكرده بود ، فكر كنم ، خب من تصور مي كردم 

 .بود

فكر نمي كنم كاالهان وقتي بهش مي گفتم كه چراغ . اوه . از ماشين پياده شدم تا خراب كاريم رو بازرسي كنم
چه خوب كه ماشين خودم تنه محكمي داشت و فقط اون قسمتي كه . ي شدعقبش رو داغون كردم خوشحال م

  .با وانت برخورد كرده بود يه مقدار خراشيده شده بود

 .نفسم رو بيرون دادم و با وظيفه شناسي به طرف خونه كاالهان رفتم تا بهش خبر بدم. نگاهي به ساعتم انداختم

خوبه ، . هيچي "! االهان؟ من همين االن زدم به وانتت ك "صدا كردم . كسي جواب نداد. به سرعت در زدم
بايد سريع تر راه . من خودكاري هم نداشتم و اگه بخوام دوباره برم توي خونه دير به رقص مي رسم. خونه نبود
 .مي افتادم

سريع به طرف ماشين رفتم و آنگوس رو از روي صندلي راننده كيش كردم و به . كاالهان بايد صبر مي كرد
 .رف علفزارهاي طاليي حركت كردمط

همونطور كه مي رفتم و آنگوس روي دامنم نشسته و پاهاي جلوييش رو روي فرمون گذاشته بود ، به اين فكر 
ديگه نيازي به ! ميتونستم برم به يك بانك اسپرم و بينگو . افتادم كه كه كاشكي يك مادر بدون شوهر بودم

 .زندگي خيلي ساده تر ميشد. شوهر نبود

خورشيد داشت غروب مي كرد و يك جفت غاز كانادايي داشتن براي روي زمين  .از كنار رودخونه گذشتم
زماني كه آب رو لمس كردند و . نشستن چرخ مي زدند و گردن هاي دراز برازنده شون رو تكون مي دادند

. عالي بود. كه من ميخواستماين محبتي بود . زيبا بود. بدنشون رو به آب زدند هركدوم مواطب ديگري هم بودند
 .حاال من داشتم به غازها هم حسودي مي كردم

. اينجا براي به روحيه آوردن آدم خوب بود. وقتي توي پاركينگ مالقات كننده ها پارك كردم ، به خودم اومدم



 " .سالم شرلي " همونطور كه وارد مي شدم به مسئول پذيرش گفتم

تو بيسكوييت ! سالم  !سالم عزيزم ! ا كي رو داريم ؟ اوه ، اين آنگوسه و ما اينج. سالم گريس ". لبخند زد
رو قلقلك مي ) كه اينجا واقعاً مشهور بود ( من با خوشحالي شرلي رو درحالي كه داشت سگ من  "ميخواي؟ 

و آنگوس كه ميدونست يه تماشاگر شيفته داره ، پاي راستش رو باال برد و سرش رو كج كرد . داد نگاه كردم
 .شرلي ديگه درحال غش كردن بود

مطمئني اشكالي نداره كه  "همونطور كه آنگوس بيسكوييت هاي پيشنهادي رو ميخورد از شرلي پرسيدم 
  " مواظبش باشي ؟

 " ! من عاشقتم آنگوس! آره ! من عاشقشم ! البته كه نه  "

ما هردفعه مراسم رقص با سالخوردگان وقتي وارد اتاق فعاليت كه . همونطور كه از راهرو مي گذشتم لبخند زدم
 " ! سالم به همه "رو اونجا اجرا مي كرديم شدم ، بلند گفتم 

من همه رو بغل كردم و بوسيدم و به پشتشون زدم و در همين حين  "! سالم گريس  "بقيه هم جواب دادند 
 .احساس خوبي پيدا كرده بودم

دلم برات تنگ شده  "بهش گفتم . بود من رو به گريه بندازهآه رفيق قديمي من نزديك . جوليان هم اونجا بود
  .رقص با سالخوردگان هفته پيش به خاطر برنامه آزامايش فشار خون اجرا نشده بود ". بود ، بد بدقيافه 

اين برنامه ي گذاشتن قرار مالقات براي من اصالً خوب پيش . منم دلم برات تنگ شده بود "جوليان گفت 
 " .به نظرم بهتره فراموشش كنيم .گريس . نميره

 " چي شد مگه ؟ "پرسيدم 

اين نميتونه بدترين چيزي باشه كه اتفاق ميفته ، . انگار قرار نيست من با كسي باشم... فقط . هيچي  "جواب داد 
 " ميتونه ؟

 " فردا براي پروژه بيا ، خب ؟! ابداً . نه "به دروغ گفتم 

 " .د وقته خيلي تنها بودماين چن. مرسي ". لبخندي به من زد

 " .من هم همينطور، رفيق "دستش رو فشردم و گفتم 

 " ! بيا برقصيم. توني بنت ميخواد تو براش آواز بخوني! خب ، چه آدماي خوبي  "جوليان گفت 

من كنار مامان بزرگ  .چند دقيقه بعد سه رقصنده درحالي كه قرمز شده بودن و نفس نفس مي زدن ، نشستند
 " . سالم ممه "گونه اش رو بوسيدم و گفتم . رفتمقرار گ

 " ! تو شبيه يه فاحشه اي "زير لب گفت 

 " ! تو هم امروز خيلي خوشگل شدي! مرسي ممه  "من بلند گفتم 



بهترين خوشيش توي زندگي اين بود كه بقيه رو مسخره كنه ، ولي من ... مامان بزرگ من يه كم عجيب بود 
اون شايد دوست نداره اينو . قع خيلي هم خوشحاله كه من اينجام و همه دوستم دارنميدونستم كه اون دروا

يه جايي توي اون روح خشنش يه ممه مهربون بود . بلند بگه ، ولي اون خوشش ميومد كه من دور و برش باشم
 .دباالخره يه موقعي اين ممه مهربون خودش رو نشون مي دا. ، يه زني كه نوه هاش رو دوست داشت

 " خب چه خبر ممه ؟ "همونطور كه كنارش نشسته بودم ، پرسيدم 

  " تو اهميت ميدي ؟ "جواب داد 

 " .ولي بيشتر اهميت ميدادم اگه شما يه مقدار باهام مهربون تر بوديد. يه ذره اهميت ميدم "

 " .كه چي ؟ تو فقط دنبال پول مني "همونطور كه دستش رو با بي اعتنايي تكون مي داد گفت 

 " .من فكر مي كردم با دويست سال زندگي كردن ديگه پولي براتون باقي نمونده باشه "جواب دادم 

! من سه تا شوهر رو توي گور كردم دختر ، پس براي چي آدم ازدواج ميكنه ؟. خب، ولي من يه مقدار دارم "
 " ! كه پول در بياره ديگه

 " .ام اشك جمع شدهتوي چشمه. اوه ، اين خيلي عاشقانه ست ممه  "

و همينطور تو بايد به من بيشتر احترام . يه زن توي سن تو وقت براي تلف كردن نداره. بچه نباش گريس  "
 " .يه مقدار شيك باش .برو يه كم گشت بزن و براي خودت الماس بخر. بذاري

شايد من اشتباه . مي كردبه جاش ، داشت رقصنده ها رو نگاه . زير لب غرغري كرد ولي به من نگاهي نينداخت
قلبم با احساس دلسوزي  ". پدربزرگت عاشق اين رقص بود " .شايد مامان بزرگم فقط همينطور بود. مي كردم

ويلچر فقط . راستش ممه به راحتي ميتونست راه بره "دوست داري برقصي ممه؟  " آروم پرسيدم. فشرده شد
 .خب شايد اگه انقدر بد دهن نبود تأثير بيشتري ميذاشتولي  –براي اين بود كه روي بقيه تأثير بذاره 

 " رقص ؟ با كي ، يه احمق ؟ "خرناس كشيد 

 " ... خب "

يا عاشق . اون مردي كه همش درموردش حرف ميزني كجاست ؟ فراريش دادي ، نه ؟ يا اينكه ترسونديش "
 " خواهرت شد ؟

 " . خداي من ، ممه "همونطور كه از ناراحتي نزديك بود به گريه بيفتم گفتم 

 " .شوخي كردم. خب بابا ". نگاه تحقير آميزي به من كرد

تنها ممه در بين مامان بزرگ و پدر بزرگ . بلند شدم و يه مقدار با آقاي دمينگ ، والتز رقصيدم. هنوز گيج بودم 
. من ازش خوشم ميومد ولي. اون اولين شوهر ممه بود. من هيچ وقت پدربزرگ واقعيم رو نديدم. هام زنده بود

دوتا شوهر ديگه ممه هم آدمهاي خوبي . پدر يه عالمه قصه هاي جالب از اون داشت كه برامون تعريف مي كرد



سالم بود مرد ، و فرانك پاپا كه وقتي من از مدرسه فارغ التحصيل  12بابابزرگ جيك ، كه وقتي من . بودن
اون ها هم . چند ماه از هم وقتي به دبيرستان مي رفتم از دنيا رفتند پدر و مادر مامانم به فاصله. شدم از دنيا رفت

ولي چون سرنوشت خيلي بي رحم بود تنها كسي كه زنده مونده بود يه آشغال . آدم هاي فوق العاده اي بودند
  .بود

ماشا مي ممه ، من رو ت .وقتي رقص با سالخوردگان تموم شد ، من گونه جوليان رو بوسيدم و خداحافظي كردم
از روي تجربه مي . كرد و مثل يه الشخور منتظر بود تا من بيام و مثل يه برده اون رو به ساختمونش ببرم

ميگفت كه من . دونستم كه اگه قبول نكنم اون من رو با زبون نيش دارش اذيت مي كنه و همه چي بدتر ميشه
دسته هاي ويلچر رو گرفتم و با . ي كردهيچ آدم خوش رويي نيستم و به پدر زنگ مي زد و شكايت من رو م

داره . اديت ، اين نوه منه ، گريس  "ممه نگاهي به يك زن انداخت و بلند گفت . ماليمت از راهرو جلو بردمش
اديت تو هيچ مالقات  "لبخند موذيانه اي زد و پرسيد  ". گريس، اديت تازه اومده اينجا .من رو مالقات ميكنه
 " شتي ؟كننده اي اين هفته دا

 " ... خب ، درواقع پسرم و "

 " گريس هر هفته مياد ، درسته گريس ؟ "

 " .اديت ما خوشحال ميشيم كه تو هم بياي. آره ، من يه كالس رقص اينجا دارم  "گفتم 

 " واقعاً ميتونم بيام ؟! اوه، من عاشق رقصيدنم  "اديت بلند گفت 

 " .فته ديگه منتظرتيمما ه. هفت و نيم تا نه  "با لبخند جواب دادم 

با سرفه سعي كرد . اگه اديت حس مي كرد آدم بي خوديه ، اون بيشتر خوشحال مي شد. ممه ناراحت شده بود
  . توجه رو به خودش برگردونه

  .و ويلچر رو جلو بردم و وارد راهرو بزرگ شديم ". از ديدنت خوشحال شدم "به اديت گفتم 

 " ونجا داري چي كار ميكني؟تو ا! وايسا  "ممه دستور داد 

  .اون كاالهان اوشي بود. يه مرد داشت از يكي از راهرو ها كه به راهرو اصلي ميرسيد پايين ميرفت

و ! اگه فكر مي كني اينجا جاي خوبي براي دزديه بايد بگم كه اينجا دوربين هاي امنيتي داره  "ممه ادامه داد 
 " .پليس بالفاصله مياد! همينطور زنگ خطر 

 " شما دو تا بايد فاميل باشين "كاالهان گفت 

 " .با همسايه من كاالهان اوشي آشنا بشين. مامان بزرگم ، النور وينفيلد  ". من لبخند زدم

چون اون همش رو صرف نوشيدن مشرب . گريس بهش هيچ پولي قرض نده . اوه، يه ايرلندي  "ممه گفت 
 " .اينا همشون دزدن. نه ت بشه ميكنه و به خاطر خدا نذار اون وارد خو



كال هم درمقابل به من لبخند زد و من احساس كردم  ". من اونا رو قبالً شنيدم  "من با لبخند جواب دادم 
  .شكمم داغ شد

. من وقتي بچه بودم يه خدمتكار ايرلندي داشتيم  "ممه درحالي كه به تندي به كاالهان نگاه مي كرد ، ادامه داد 
  " ميشناسيش ؟ . حتماً كالين بود. يا ايرن . بوداسمش الين 

 .و بعد بلند خنديد "مادرمه  "به سرعت با مسخرگي جواب داد 

 " . هفت تا. اون هفت تا از قاشق هاي ما رو قبل از اين كه پدرم بگيرتش ، دزديد "

شون غذا مي خورديم ، باها . ما عاشق اون قاشق ها بوديم ، ما اوقات خوشي رو با اونا سپري كرديم "گفت 
 " .خيلي خوش مي گذشت. تو سر و كله هم ميزديم ، پرتشون مي كرديم طرف خوك ها 

 " .من كامالً جديم. اصالً بامزه نيست مرد جوان  "ممه به خشكي گفت 

خودم رو . خيلي خنديدم . درواقع من از خنده داشتم اشك مي ريختم. ولي به نظر من كه خيلي بامزه بود 
 " اومدي مالقات پدربزرگت كاالهان ؟ "و جور كردم و پرسيدم جمع 

 " .درسته "جواب داد 

 " چطوره ؟ دوست داره من بيام و كتاب دوك و كالريسا رو ادامه بدم ؟ "

 " .مطمئنم دوست داره "كال لبخند زد 

  " .يه لحظه فكر كردم براي وانتت اومدي اينجا ". من هم درمقابل لبخند زدم

 " مگه وانتم چي شده ؟ ". حو شدلبخندش م

 " .چيز خاصي نيست. هيچي ... ام  ". صورتم داغ شد

  .صداش محكم بود "چي ، گريس ؟  "

 "ادامه دادم . اخم كرد " .شايد چراغ عقبت شكسته باشه. فقط يه مقدار تو رفتگي "با من و من جواب دادم 
 " .ه دارمنگران نباش من بيم... درواقع شايد نه ، حتماً شكسته 

 " .تو بايد بيمه داشته باشي "

 " .من رو برگردون به آپارتمانم! گريس "ممه دستور داد 

 " .من دارم با همسايه م حرف مي زنم. آروم باش  "گفتم 

كاالهان هم درمقابل نگاهي كرد و من . نگاهي به كاالهان انداخت ". خب فردا صبح باهاش حرف بزن "
و چنين كسايي زياد پيدا نمي . از مردهايي كه از ممه نمي ترسيدن خوشم ميومد. خندمفهميدم دوباره دارم مي 

  .شد

 " .كال پس تو چه جوري اومدي اينجا ؟ تو رانندگي نكردي "



 " .با دوچرخه اومدم "جواب داد 

 " . ميخواي برسونمت ؟ بيرون تاريكه "گفتم 

مرسي . حتماً  ". تمام قسمت هاي زنانه من به هيجان بيانبعد لبخندي زد و باعث شد . يه لحظه به من نگاه كرد
 " .گريس

 " .اون ممكنه تو رو خفه كنه و بندازتت توي درياچه. تو نبايد اون رو سوار كني "ممه غرغر كرد 

 " اين درسته ؟ "از كاالهان پرسيدم 

 " . داشتم درباره ش فكر مي كردم "كاالهان گفت 

 " .خب ، رازت رو شد "

 " كدوم طرف ، خانم ها ؟ ". بعد دسته هاي ويلچر ممه رو گرفت و حركت كرد ". اجازه بده ". ي زدلبخند

اون ايرلندي داره  "ممه همونطور كه گردنش رو برمي گردوند و سعي داشت پشت رو ببينه ، با اعتراض پرسيد 
 " من رو هل ميده ؟

تو فقط بشين و از . خوش قيافه . با موهاي قهوه اي . اون بزرگه . ممه بي خيال  "به پشت ممه زدم و گفتم 
 " .سواري لذت ببر

وقتي رسيديم . ولي اون تكيه داد و به ما دستور داد تا به آپارتمان ببريمش ". پس شبيه ولگرده  "زير لب گفت 
  .رو بدزدهبه كاالهان زل زد تا اينكه كاالهان موقعيت رو درك كرد و چند قدم دور شد تا وسوسه نشه چيزي 

 " .شب به خير ممه "من با وظيفه شناسي گفتم 

 " .من از نگاهش به تو اصالً خوشم نمياد. به اون پسره اعتماد نكن "زير لب گفت 

 " .باشه ممه ". نگاهي به پايين راهرو انداختم ، خيلي دوست داشتم بپرسم مگه چطور بهم نگاه ميكنه

 " . بانوي شيريني بودچه  "وقتي به كاالهان ملحق شدم گفت 

 " . فوق العاده وحشتناك "اعتراف كردم 

 " زياد مالقاتش مي كني؟ "پرسيد 

 " .آره خب ولي عالقه اي ندارم "

 " چرا ؟ "

 " .وظيفه "جواب دادم 

 " تو خيلي كارها براي خانواده ت مي كني، اينطور نيست؟ اونها براي تو اصالً كاري انجام ميدن؟ "پرسيد 

ما خيلي به هم . اونها فوق العاده ن. آره ". به داليلي حرفش ناراحتم كرد. ه طرفش برگردوندمسرم رو ب
 " .اونوقت اينو نمي گفتي. تو خانواده من رو نميشناسي. نزديكيم



 " . گريس اسير مقدس "ابرويي باال انداخت و گفت 

 " ! من اسير نيستم "

مان بزرگت با تو مثل يه آشغال رفتار مي كنه ، ولي تو برات ما. خواهرت اومده خونه تو و بهت دستور ميده "
 " .بله ، درست مثل يك اسير... تو به مادرت درباره مجسمه هاش دروغ ميگي . مهم نيست

تو اصالً نميدوني داري درمورد چي حرف ميزني، تا اونجايي كه ميدونم تو فقط دو تا فاميل  "اعتراض كردم 
 " پس تو درباره خانواده چي ميدوني ؟! باهات حرف نميزنه اون يكي هم نميتونه داري ، يه كدومشون اصالً 

 " ! گريس عصباني شده! همه نگاه كنين ! خوبه  "گفت 

راحت باش و سوار  .ميدوني ، تو الزم نكرده دعوت من براي رسوندنت رو قبول كني، كاالهان اوشي "
 " .م اهميتي ندارهاصالً برا. دوچرخه ت شو و با يه ماشين تصادف كن

 " خب اگه تو قراره توي جاده باشي به احتمال زياد اين اتفاق ميفته ، درسته ؟ "

 " .يا خفه شو يا خودت تنها برو خونه. من تكرار ميكنم  "

به خاطر اين كه كفش هاي رقصم روي كف زمين صدا ميداد . من تندتر رفتم  ". آروم باش. باشه ، باشه  "
 .اذيت مي شدم

 " پسر خوبي بود؟ "پرسيدم . به طرف ميز پذيرش رفتيم و من سگ كوچولوم رو از شرلي گرفتم ما

 " نيستي؟ "و بعد رو به آنگوس كرد و پرسيد  "! اوه ، اون يه فرشته است  "گفت 

 " چه داروي مسكني استفاده كردي؟ "كاالهان پرسيد 

رش كوچيك مخصوص خودش رو كرد ، به وقتي آنگوس دندون هاش رو به كاالهان اوشي نشون داد و غ
 " .به نظرم به خوبي شخصيت ها رو شناخته. اون فقط از تو خوشش نمياد  "دروغ گفتم 

بوي خوش بارون همه جا رو پر كرده بود و من به اين فكر مي كردم كه تا صبح گل . بيرون داشت بارون ميومد
منتظر شدم ، البته هنوز قهر بودم ، تا اينكه كال قفل . شناينچ بلندتر مي 3) و همينطور موهام ( هاي صد توماني 

من صندوق عقب رو باز كردم و منتظر شدم ، ولي كال . دوچرخه اش رو باز كرد و به طرف ماشين من آوردش
  .همينطور كه داشت خيس ميشد ، به من نگاه كرد. وايستاده بود 

 " . خب ؟ بذارش تو "گفتم 

 " .ميتونم با دوچرخه برم خونه. من عصبانيت ميكنم. رو برسوني گريس تو مجبور نيستي من "

  " .من و آنگوس داريم خيس ميشيم. دوچرخه ت رو بذار توي ماشبن. مسخره نباش. من عصباني نيستم  "

 " .چشم خانم "

اصالً جا نمي . من اون رو درحالي كه دوچرخه رو بلند كرد و داخل صندوق عقب مي گذاشت ، تماشا كردم



بعد با سگم . پس من بايد يواش مي رفتم تا دو تا از وسايل نقليه كاالهان رو توي يه شب داغون نكنم. شد
آهي . نگاهي به خودم از توي آينه انداختم ، بله ، موهام رو شيطان از آن خودش كرده بود. سوار ماشين شدم

  . كشيدم

 " .امزه ميشيتو وقتي عصباني هستي خيلي ب "كاالهان وقتي سوار شد گفت 

 " .من عصباني نيستم "جواب دادم 

 " .اشكالي نداره اگه عصباني هستي "همونطور كه كمربند ايمني رو مي بست جواب داد 

 " ! من عصباني نيستم "داد زدم 

. و يك جريان داغ الكتريسيته از تمام بدنم عبور مي كرد. بازوهاش به بازوهاي من برخورد كرد ". برو . باشه  "
  .جلو زل زدم تا اين احساس از بين بره به

 " وقتي رانندگي مي كني هميشه سگت رو پات ميشينه ؟ ". كال نگاهي به من انداخت

بله ، ( كاالهان لبخند زد و من احساس كردم عصبانيت  "اگه تمرين نكنه پس چطوري ميخواد ياد بگيره ؟  "
با ( من از جاي پاركم . شهوت دوباره برگشت. ز بين رفتكامالً ا ( بله ، مثل اين كه من يه كم عصباني بودم

تركيبشون با بوي چوب  .گرم و باروني. يه مقدار گرم . كاالهان اوشي بوي خوبي مي داد. بيرون اومدم) دقت 
به اين فكر كردم كه آيا ناراحت ميشد اگه من سرم رو . تازه كه مخصوص اون بود فوق العاده شگفت انگير بود

  .مسلماً نبايد اين كار رو درحال رانندگي بكنم .گردنش فرو مي كردم توي گودي 

 " پدربزرگت اين چند روزه چطور بوده ؟ "پرسيدم 

 " .مثل هميشه "همونطور كه بيرون رو نگاه مي كرد جواب داد 

يك  كاالهان براي "فكر ميكني تو رو شناخته ؟  "پرسيدم . فكر كردم اين حرف ها هيچ ربطي به من نداره
  " .فكر نمي كنم ". لحظه جوابي نداد

اون ميدونه كه تو توي زندان بودي ؟ تو قبل از زندان چي كار مي . ميخواستم هزار تا سوال ديگه هم بكنم
 كردي ؟ چرا برادرت باهات حرف نمي زنه ؟ چرا اون كار رو كردي كال ؟ 

 " خونه چطور پيش ميره ؟... خب ، كال  " همونطور كه با كمك آنگوس به خيابون الم پيچيدم ، شروع كردم

 " .بايد بياي و يه نگاه بندازي. خيلي عاليه "گفت 

كاالهان، داشتم فكر مي كردم كه تو  ". بعد تصميم گرفتم كه اون سوال ها رو بپرسم ". حتماً ". نگاهش كردم 
 " قبل از زندان چي كار مي كردي ؟

 " .من حسابدار بودم "بهم نگاه كرد و گفت 

 ". نه يه كار پشت ميزي. مثل گاوبازي ... من فكر مي كردم كه يك كار توي فضاي باز مي كرده  "واقعاً ؟  "



 " نمي خواي دوباره اون كار رو بكني ؟ خسته كننده ست ، نه ؟

 " . من به خاطر شكستن قانون ديگه نميتونم "

 " خب براي چي قانون رو شكستي ؟ "پرسيدم . اوه ، آره 

 " چرا انقدر دوست داري بدوني ؟ "ره بهم نگاه كرد دوبا

 " ! چون كم پيش مياد آدم با يه تبهكار همسايه باشه "جواب دادم 

شايد بخوام من رو به شكل كسي كه االن هستم . شايد من نخوام تو منو به شكل يك تبهكار ببيني گريس "
 " .به االن بچسب. گذشته رو بي خيال شو . ببيني

 " .گذشته براي من خيلي اهميت داره. ولي من يه معلم تاريخم ، آقاي اوشي. ي جالب بود اوه خيل "

 " .مطمئنم كه برات اهميت داره "با صداي ماليمي گفت 

 " .بهترين شاخص براي شناخت آينده چگونگي گذشته ست "

 "كي اينو گفته ؟ اَب لينكولن ؟ "

 .مقابل لبخند نزدولي اون در. لبخندي زدم ". درواقع دكتر فيل "

 " خب تو چي ميخواي گريس ؟ فكر ميكني ميخوام از تو اختالس كنم ؟ "

خب ، تو حتماً اين نياز رو داشتي كه قانون رو بشكني ، خب براي چي ؟ اين همه چي رو معلوم ... فقط ! نه  "
 " ! مي كنه ، ولي تو اصالً حرفي نمي زني پس من نميدونم قضيه چيه

 " ت چه چيزي رو درمورد تو ميگه ؟گذشته  "پرسيد 

حاال اين يعني چي ؟ اين كه من باطن افراد رو نميتونم ببينم ؟ من در مقايسه با ناتالي . گذشته من اندرو بود 
 عالي نبودم ؟ من به اندازه كافي خوب نبودم ؟ اندرو آدم مزخرفي بود ؟ 

 " .رو پرت كني ، بهتره شروع كني اگه تو داري نقشه مي كشي كه من. اونجا درياچه ست  "گفتم 

 .پوزخندي زد ولي چيزي نگفت

 " .فردا به دفتر بيمه زنگ مي زنم. من واقعاً متأسفم . درمورد وانتت ". به خيابون خودمون رسيديم

 " !آهان پس شماره ش رو چون زياد الزمت ميشه گذاشتي دم دست "

 " .خيلي بامزه بود "

 " .ممنون به خاطر رسوندنت گريس "گفت . فشار مياورد خنديد ، صداي خنده اش به شكمم

 " .اگه ميخواي گناهانت رو اعتراف كني من هميشه آماده ام "

 " . شب به خير گريس. حاال تو از يه اسير به يه كشيش تبديل شدي "



بيشتر ، كه شبيه  يه الماس يه قيراطي ، يا شايد يه كم ". قشنگه... اون  "نگاه مختصري به حلقه انداختم و گفتم 
من صاحب يه دونه شبيه . البته ، نه ، اين خيلي درست نيست . درواقع مالكش بودم. عاشقش بودم. مرواريد بود 

اندرو نمي تونست  ! واي خداي من. اين كه االن تو خونه توي جعبه جواهراتم منتظر بود تا بفروشمش ، بودم
اون دو تا خواهر رو براي نامزد شدن باهاشون انتخاب كرد ! اقعاً كه و... يه مقدار مبتكر باشه ؟ منظورم اينه كه 

 ! حداقل ميتونست حلقه هاي متفاوتي بخره... 

ما توي حياط . خوشبختانه نات نميدونست كه ما حلقه هاي يكساني از يك مرد داريم ". ممنونم "نات گفت 
اندرو ، ممه ، مارگارت ،  –افراد داخل بودند بقيه  . پشتي خونه پدر و مادرم نشسته بوديم ، فقط من و نات

  .مامان و پدر

 " مطمئني كه با اين مشكلي نداري ؟ "ناتالي همونطور كه دست من رو مي گرفت ، پرسيد 

بس . من تنها چيزي كه باهاش مشكل دارم اينه كه تو مدام اين رو مي پرسي، ناتالي  "يه مقدار با تندي گفتم 
 . من واقعاً برات خوشحالم "خويي خودم احساس گناه كردم ، دستش رو فشردم و گفتم بعد كه از تند ". كن

" 
 " .بدون هيچ چشم داشتي. تو من و اندرو رو به هم رسوندي . تو فوق العاده اي گريس "

خورشيد به موهاش مي تابيد ،  .آهي كشيدم و بعد نگاهي به خواهر كوچكترم انداختم. تو داري اين رو ميگي
پس شما روزي  "پرسيدم . هاي قهوه ايش همونطور كه به حلقه نگاه مي كرد با گونه هاش برخورد داشت مژه

 " رو مشخص كردين ؟

من و اندرو حس ميكنيم كه . خب ، من ميخواستم نظر تو رو بدونم "همونطور كه به من نگاه مي كرد گفت 
. چيز بزرگي نيست. ي ؟ فقط ازدواج ميكنيمميخوايم سريع از دستش خالص شيم ، ميفهم. هرچي زودتر بهتر

 " نظرت چيه ؟. فاميل و چند تا از دوستها ميان و بعدش هم شام ميخوريم 

 " .فوق العاده به نظر مياد "گفتم 

ميدونم شرايط خيلي  .داشتم به اين فكر مي كردم كه تو ساقدوش بشي... گريس  "اون به آرومي شروع كرد 
ولي از اون موقعي كه بچه . و اگه تو نمي خواي، البته ، من متوجه ميشم. ت بپرسمعجيبه ، ولي ميخواستم از

البته مارگارت هم ساقدوش بايد باشه ، ولي تو به عنوان . بودم ، هميشه تصور ميكردم كه تو ساقدوشم ميشي
  " اولين نفر ، متوجه ميشي ؟

ضربان قلبم يواش ولي محكم بود و اين باعث  ". خوشحالم ميشم. البته  "به آرومي گفتم . نمتونستم بگم نه
 .ميشد حالم بد بشه

براي يه دقيقه ، اينطور به نظر مي رسيد كه ما دوباره  ". ممنونم  "نات همونطور كه بغلم مي كرد زير لب گفت 



بوي شيرين شامپو . بچه بوديم ، صورت گرمش كنار گردنم بود ، من موهاي طالييش رو نوازش مي كردم 
  .ميداد

من . من نميتونم باور كنم كه تو داري ازدواج ميكني "زمزمه كردم . چند قطره اشك روي گونه هام ريخت 
 " .هنوز هم ميخوام كه بهت سواري بدم و موهات رو ببافم

  " .من خيلي دوستت دارم گريس "گفت 

خواهري كه كمك ميكردم  " . من هم دوستت دارم ، ناتي بامپو "با بغض سنگيني كه توي گلوم داشتم گفتم 
حموم كنه و پوشكش رو عوض ميكردم ، كسي كه براش كتاب ميخوندم و بغلش ميكردم ، داشت من رو به 

براي بيست و پنج سال ، من شخص مورد عالقه ناتالي بودم ، و اون  .سخت ترين شكلي كه ميشد ترك ميكرد
اندرو بودم ، بذاريد واقعيت رو بگم ، اندرو نتونسته  وقتي من با. براي من بود ، و حاال اين داشت تغيير مي كرد
ولي ناتالي قسمتي از من ... البته ، من اندرو رو دوست داشتم . بود جاي ناتالي كه صاحب قلبم بود رو بگيره 

  .قسمتي از روح و قلبم ، طوري كه فقط خواهرها ميتونستن. بود

لگي ، وقتي كه جراحي لوزه رو گذرونده بودم ، درحالي من در ده سا. هزاران خاطره از جلوي چشمم رد شدند
كه بي قراري مي كردم و قرص مسكن تأثيري روم نذاشته بود ، ناتالي رو ديدم كه برام هيجده نقاشي اسب 

هرجايي رو كه نگاه مي كردم اسب ها رو مي . كشيده و همه رو روي كف اتاقم ، روي ميز ، صندلي گذاشته بود
وقتي من براي . كوين نيكولز رو به خاطر آدامسي كه توي موهاي اون انداخته بود گاز گرفتم زماني كه. ديدم 

كالج خونه رو ترك مي كردم و ناتالي صورتش رو طوري كرده بود كه انگار داره ميخنده ، درحالي كه داشت 
 .گريه مي كرد

اندرو  –نميذاشتم  –نميتونستم بذارم من . من دوستش داشتم ، هميشه دوستش داشتم ، اونقدر كه اذيتم مي كرد
 .بين ما قرار بگيره

 " .باورم نميشه كه هنوز وايات رو نديدم "گفت . دستم رو فشرد و بلند شد

تقريباً . متأسفانه وايات در انجمن پزشكي سان فرانسيسكو بود  ". ميدونم ، اون خيلي دوست داره ببينتت "
يات از هم جدا شديم ، ولي بعد به اين نتيجه رسيدم كه يه مقدار ديگه ميخواستم به خانواده م بگم كه من و وا

امروز صبح توي گوگل درمورد انجمن هاي پزشكي و جراحان جستجو كردم و يكي رو پيدا  .به اون نياز دارم
 .واقعاً مناسب بود. كردم كه نزديك خليج زندگي مي كرد

 " رابطه ت با وايات خوبه ؟ "نات پرسيد 

تا همه منتظر . ميخواستم موقعيت رو براي اجرا نقشه شرورانه آماده كنم ". ولي خيلي كار ميكنه. ر كنمآره فك "
اون همه چي رو وقف كارش ... اون هميشه توي بيمارستانه ، حاال هم كه بوستون  ". جدايي من و وايات باشن



 " . فكر كنم اين بهترين نمونه شكايت همسر پزشك هاست. ميكنه 

  . اون جمله آخر چي بود كه گفتم ؟ صورت ناتالي درخشيد. اوه 

 " تو فكر ميكني كه قراره ازدواج كنين؟ "

و البته ، من قبالً توي ازدواج . كارش يه چيزيه كه بايد باهم حلش كنيم. خب ، نميدونم... ام  ". اي واي 
 " .شكست خوردم

 .صورتش از ناراحتي درهم رفت ناتالي. نبايد اون جمله آخر رو مي گفتم. دوباره . اوه 

كامالً مطمئن بشم . منظورم اينه كه ، من قبالً انتخاب اشتباه داشتم پس ميخوام اين دفعه خيلي محتاط باشم  "
 " .كه فرد مناسب رو انتخاب كردم

 " فكر ميكني اون فرد مناسب رو پيدا كردي؟ "

باالخره كه قرار بود وايات و من از هم جدا . رفتمسرم رو كج كردم و تا جايي كه ميتونستم سوال رو ناديده گ
با لخندي  "... اون  ". به هر حال من كه نميتونستم تا آخر عمرم به اين وضعيت ادامه بدم. هرچه زودتر . بشيم

. اون خيلي خوبه ، نات "كه فكر كنم اينطور به نظر ميومد كه من دارم با تواضع كسي رو ستايش ميكنم گفتم 
 " .دارم زمان بيشتري رو با هم بگذرونيمفقط دوست 

و ميخوايم . گريس ، همين االن سگت يه تخمدان رو شكوند ". در با صداي بلندي باز و مارگارت ظاهر شد
و اينكه آيا تا به حال فكر  ". مارگارت دست هاش رو جلوي ما مشت كرد ". مامان گفت بيايد. غذا بخوريم

دنهاي شما دو تا حسودي كنم ؟ به خاطر مسيح و پنج دختر زخميش ، كردين كه ممكننه من به اين گپ ز
 " نميشه من هم يه بار به شما ملحق بشم ؟

 " . اون مثل يه راهبه قسم ميخوره "ناتالي زمزمه كرد 

 " .تو بايد به اين فكر كرده باشي كه اون وقت آزادش رو چطور ميگذرونه. آره  "

شما دو تا داريد با هم زندگي مي كنيد پس درمورد گپ زدن . ناله نكن انقدر "نات به خواهر بزرگمون گفت 
 " خب ؟. حرف نزن

خب تو هم  "مارگارت اومد پيش ما و درحالي كه به من تنه ميزد تا بتونه جايي براي خودش باز كنه ، گفت 
 " .اين بيرون خوش ميگذره ؟ من داشتم از توي پنجره ديد ميزدم. بيا اونجا زندگي كن

  .كامالً خوب بود. آره به نظر خوب ميومد ". من ساقدوش اول ناتالي هستم. همه چي عاليه  "تم گف

 " تو ميخواي نامزد قبلي اندرو بشه ساقدوشت ؟! واي خداي من ناتالي  "

 " .البته اگه خودش بخواد. آره  "ناتالي با آرامش جواب داد 

 " .و من ميخوام "ودم گفتم من همونطور كه زبونم رو براي مارگارت درآورده ب



پس من چي اونوقت ناتالي ؟ من ميتونم برات اونجا رو جارو كنم؟ شايد من بتونم ظرف ها رو بشورم و  "
 " .هرچند وقت يه بار يه سر به شما بزنم ، البته اگه فكر نميكني من شاهزاده زيباي شما رو چشم ميزنم ، قربان

 " ميتوني ساقدوش دومم بشي ، خوبه مارگارت عزيزم ؟ واي خداي من چي ميگي ؟ تو "نات گفت 

 " .ساقدوش اول ، هان ؟ احمق "مارگارت نگاه تندي به من كرد و گفت  ". نميتونم صبر كنم. اوه ، ممنون  "

 " مارگز ، تو وايات رو مالقات كردي ، درسته ؟ "ناتالي پرسيد 

 .ام رو بستمچشم ه ". البته "مارگارت بعد از چند ثانيه جواب داد 

اون هميشه عاشق حرف هاي  "تو چي فكر ميكني ؟  "نات راست تر نشست و درحالي كه ميخنديد پرسيد 
  .دخترونه بود

 " .خب ، با ناديده گرفتن اين كه شش تا انگشت پاي چپش ، ميتونم بگه كه خيلي بانمك بود "مارگز گفت 

 " .يهناتالي فقط يه برآمدگي جزئ. خيلي بامزه بود "گفتم 

 " ديگه چي مارگز؟ ". ناتالي داشت مي خنديد

به خصوص وقتي اين كار رو توي . خب ، طوري كه گوش گريس رو ميخوره هم خيلي حال به هم زنه  "
 " .ايش. كليسا ميكنه

من كامالً ! واي مارگارت  "ناتالي همونطور كه نفسش رو بيرون مي داد و چشم هاش رو مي چرخوند گفت 
 " .جديم

 " .ونجور كه چشم هات رو چرخوندي از ترس دارم زهره ترك ميشما "

وقتي مامان اومد بيرون تا ببينه چه چيزي دخترهاش رو بيرون نگه داشته ، ديد كه ما زير درخت از خنده منفجر 
  .شديم

 
رپيچ و خم جاده پ. وقتي با آنگوس از جاده اي در فارمينگتون پياده به خونه ميرفتيم احساس خيلي خوبي داشتم

آنگوس . پشه ها اونقدر بي خطر به نظر ميومدن كه من كامالً ناديده گرفته بودمشون. و درحاشيه رودخونه بود
به همراه قالده بلندش جست و خيز كنان جلو مي رفت و هرچند وقت يك بار دور و بر رو بو مي كشيد و 

يگذشتن بفهمن كه آنگوس مك فانگوس قبالً دستشويي مي كرد تا همه سگ هاي ديگه اي كه بعداً از اينجا م
  .اينجا بوده

چهارم ژوئن، روز بعد از فارغ . ناتالي و اندرو بعد از مطالعه دقيق تقويم مامان، روز رو مشخص كردند
چهار هفته ديگه تا جدايي من و دوست پسر خياليم ، چهار هفته . چهار هفته ديگه. التحصيلي بچه ها در منينگ

به احتمال زياد توي عروسي من به عنوان مركز . يكي رو به عنوان همراهم توي عروسي پيدا كنموقت دارم تا 



  .فكر دنبال كشي گشتن ناخوش آيند بود. اَه . توجه شناخته ميشم

چكمه هاي بلند پوشيده بود ، دسته بلند . اون باال، يكي داشت ماهيگيري مي كرد. آنگوس پارس كرد و لرزيد
لبخندي . نور خورشيد بر روي موهاي آشفته ش مي تابيد. داراي قوس و به شكل مار بودچوب ماهيگيريش 

  .از اينكه همسايه ام رو مي ديدم تعجب نكرده بودم. زدم

 " چيزي گرفتي يا فقط داري تالش ميكني كه خوش قيافه به نظر بياي ؟ "گفتم 

 " .هنوز كه هيجي نگرفتم! سالم همسايه  "اون هم از اونجا گفت 

من رو با اون قالبت كور  ". از بين سنگ ها راهي رو در پيش گرفتم تا بهش نزديكتر بشم ". بينواي آشفته "
 " خب ؟. نكني

چرا؟ به نظر ميرسه من چند تا مشت و كبودي بهت  "همونطور كه آب رو به طرف من مي پاشيد گفت 
 ". تو بس كن "و به آنگوس كرد و گفت كال با عصبانيت ر. آنگوس شروع كرد به پارس كردن ". بدهكارم

 ! يارپ يارپ يارپ يارپ! يارپ يارپ يارپ يارپ ... آنگوس يه لحظه ساكت شد و بعد 

 " خيلي ارتباطت با حيوون ها خوبه ، از ديد تو بچه هاي كوچولو از گريه منفجر ميشن ؟ "گفتم 

 " بيرون چي كار ميكني گريس ؟ ". خنديد

 " .م ميرم خونهاوه ، دار "جواب دادم 

 " .ميخواي اينجا بشيني ؟ من بيسكوئيت دارم "با لحنه اغواگرانه اي گفت 

 " بيسكوئيت هاي خونگي ؟ "پرسيدم 

البته نه در . خوشمزن .اگه منظورت از خونگي اينه كه از شيريني فروشي خريدم ، بايد بگم آره "جواب داد 
 " .مي ارزيد اونقدر زجر بكشم تا اونا رو برام درست كني. ناونا فوق العاده بود. مقايسه با شيريني هاي تو

. روي سنگي كه نزديك رودخونه بود نشستم ". شايد برات بازم درست كردم. خب تعريف خوبي بود. اوه  "
 .آنگوس با ديدن مردي كه در مقابلمون بود غريد. آنگوس رو بلند كردم و روي پام گذاشتم

 " آنگوس رو باز نمي كني ؟ چرا قالده "كال پيشنهاد داد 

 ". آنگوس رو يه مقدار بيشتر به خودم نزديك كردم ". اون يه راست ميفته تو آب و غرق ميشه. اوه ، نه "گفتم 
 " .نميخوايم. ما نميخوايم تو غرق بشي ، ميخوايم كوچولوي من ؟ هوم ؟ نه

من شيريني هاي خوب رو از بد  –ال بود بيسكوئيت ها از شيريني فروشي ال ". يكيمون ميخواد "كاالهان گفت 
خوشمزه . بيسكوئيت هاي بادوم زميني كه شكر به صورت مورب روشون ريخته شده بود. تشخيص ميدم 

 .بودند

طوري كه انگشت كال رو هم . كال يك بيسكوئيت به آنگوس تعارف كرد و آنگوس سريع گازي به اون زد 



بعد انگشتش رو براي اين . آهي كشيد و نگاهي به زخم انداختكال دستش رو عقب برد ، . باهاش گاز گرفت
  .دو قطره خون ديدم. كه منن ببينم جلو آورد

 " زنگ بزنم ؟ 911ميخواي به . اوه چه ناراحت كننده "گفتم 

. سگت داره تهديد كننده ميشه. چرا به يه وكيل زنگ نمي زني ؟ مارگارت خوبه "ابروش رو باال برد و گفت 
 " ! دو تا من نميتونم باور كنم كه هنوز زنده امبين شما 

 " خب ، تو ميخواي تا چند وقت ديگه از اينجا بري ، درسته ؟. واقعاً غم انگيزه "

 " .مطمئنم دلت برام تنگ ميشه. آره "

خورشيد بر روي موهاش ميتابيد و تمام قسمت هاي موهاش رو روشن . من دلم براش تنگ ميشد. آره  .اوه 
عادالنه نبود كه اين شخص اينقدر خوش . و به رنگ هاي قهوه اي و كاراملي و طاليي در مي آوردمي كرد 

آستشين هاش باال داده . اندام فوق العاده ش زير بلوز پشمي و كفش هاي ضد آب پنهان شده بود. قيافه باشه 
. انگيزي جذاب بود  مژه هاش طاليي و بلند و به طور شگفت. شده بود و پوست برنزه ساعدش معلوم بود

 .قسمت هاي زنانه م التماسم مي كردن كه كاري بكنم

خب كال ، عشقي توي زندگيت داري ؟ من يه بار ديگه تو رو با اون دختره بور توي  ". گلوم رو صاف كردم
 " .بار ديدم

  " .دوباره داشتي جاسوسي مي كردي ، گريس ؟ فكر مي كردم با هم به توافق رسيديم "

 .تو بوسيديش ". مكثي كردم ". خب منم چشمم بهش خورد . اون درست جلوي پيشخوون بود ". دمآهي كشي

" 
 " .گونه هاش رو "گفت 

پس اون چمنزاري كه تو ميخواستي  ". چيزي نگفت ". و زنها به نظرشون فوق العاده رومانتيك مياد. اوهم "
 " چمن هاش رو بزني چي شد؟

 " كه بخواي رابطه داشته باشي ، نيستش گريس ؟اين طرز خيلي بدي براي اينه  "

من منظورم اون موقعي بود كه تو گفتي زن و بچه ميخواي ، چمن  ". من ناديده ش گرفتم و بعد زدم زير خنده 
 " .زاري كه نياز به چمن زني داره

  .به من نگاه نمي كرد. دوباره قالب رو به آب انداخت  ". و من دنبالشم "

 " تجو چطور پيش ميره ؟خب جس "پرسيدم 

 .آنگوس غريد ". بد نيست "بعد از چند لحظه جواب داد 

در پيدا . ماهيگيري خوش بگذره. مرسي بابت بيسكوئيت ها . خب ". منظورش چيه ؟ بلند شدم. بد نيست



 " .كردن زن و قزل آال هم موفق باشي

  " .روز خوبي داشته باشي گريس "

 " .تو هم همينطور "

به خودم يادآوري كردم . راه رو پياده مي رفتم ، سعي داشتم فكرم رو از كاالهان اوشي منحرف كنموقتي بقيه 
 ... خب چون... ام ... چون . ما با هم جور نبوديم. نه براي من. كه اون شوهر مناسبي نبود

شايد اون از من . نگاه كردن به كاالهان اوشي خيلي سرگرم كننده بود ، اين درسته. بذار باهاش روبرو بشيم
اگه بخوام روراست باشم بايد بگم كه اون با . گاهي اوقات. يه مقدار... اون با من الس مي زد . خوشش ميومد

من يه روز اونها رو ديدم كه با هم از پشت نرده ها حرف مي زدند و مثل دوست  .مارگارت بيشتر الس ميزد
  .لفن بودم ، پس نميتونستم گوش وايستممتأسفانه من اون موقع پاي ت. هاي قديمي ميخنديدند

نه اين كه اون بخواد منو . من دور و برش احساس آرامش نمي كردم: يه چيزي كه ازش مطمئن بودم اين بود 
ولي اگه اندرو تونسته قلب من رو بشكنه ، تصور كنين كاالهان اوشي چي كار . بدزده و اينا ، نه ، البته كه نه

براي . بذارين با واقعيت رو به رو بشيم. قدر خردش كنه كه ديگه چيزي ازش باقي نمونهاون. ميتونه باهاش بكنه
بودن با  –معلم مدرسه اي كه با سالخوردگان مي رقصيد و عاشق فيم هاي جنگ داخلي بود  –كسي مثل من 

 .بود اتفاق بيفته مصيبتي كه منتظر. ايده جالبي نبود... كسي مثل اون كه مبهم ، شهوت انگيز و خوش قيافه بود 

 .من فقط اميدوار بودم كه ديگه درباره ش فكر نكنم
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نه تنها جوليان رو داشتم بلكه تيم گان خوش . اين كه جوليان دوباره جزئي از زندگيم بشه كمك بزرگي بود
پاپ كورن و مارگارت هم به ما ملحق شد، من . قيافه مودب هم با شروع شدن برنامه پروژه ردپا اونجا بود

  .شيريني درست كردم و فوق العاده خوش گذشت

بچه . بچه ها تنها كاري كه نميكردن درس خوندن و ياد گرفتن بود. هفته سختي رو در مدرسه گذرونده بوديم
من . هاي سال آخر تا حرف از دانشگاه ميشد اونقدر بحث باال ميگرفت كه كالس به معناي واقعي تموم ميشد

كاري كه دقيقاً . ونا بيشتر دوست دارن خوش بگذرونن اما با اينحال نميتونستم هم هيچ كار نكنمميدونستم كه ا
اجازه ميداد كه بچه هاي سال آخر حرف بزنن و راحت باشن ، درحالي كه كالس ها هنوز ... اوا انجام مي داد 
 .تموم نشده بود



اين واقعيت كه اون با . خيره كننده بوده) خودش به گزارش ( حاال كه حرف از اوا شد ، بايد بگم كه ارائه ش 
مسلماً به هدفش آسيبي نمي ) به گفته كي كي ، دوم پاول و اشاره شده توسط خود اوا ( رئيس مي خوابيد 

به زودي نوبت ارائه من هم مي رسيد و من فوق العاده نگران بودم و درباره اين فكر مي كردم اگه قراره . رسوند
  . رو كه ميخوام انجام بدم ، بهتره به وضعيت االن بيشتر بچسبمنتونم تغييراتي 

براي پيدا كردن همراه ، سايت ، يك متصدي دفن و كفن كه به پوست آرايي عالقه خاصي داشت رو معرفي 
و يك مرد بي كار كه در زيرزمين ) قابل دركه ، ولي اين معنيش اين نيست كه من بايد باهاش قرار بذارم ( كرد 
خيلي . از جستجو كردن خسته شدم! خداي من . و پدرش زندگي و كارت هاي پوكمون رو جمع مي كرد مادر

من بايد با وايات به هم بزنم و به . وقت نبود كه داشتم اين كار رو مي كردم ولي به يك استراحت احتياج داشتم
فكر . ت باشم و از زندگي لذت ببرمبعد ديگه ميتونم راح .خانواده بگم كه اون عاشق و معتاد شغلش بود ، تمام

 .كردم اين برنامه عالي اي هستش

اين دوباره  "مارگارت همونطور كه پاپ كورن بيشتري رو توي دهنش ميچپوند ،به تلويزيون نگاه كرد و گفت 
يك . اون درواقع بايد روي يه حكم كار مي كرد و به راستي هم داشت روش كار مي كرد  "كدومشونه ؟ 

  .رد حقوقي كنارش قرار داشت اما دفترچه با فراخوان برنامه مورد عالقه من تسليم شددفترچه ز

اونيه كه وقتي شش سالش بود مادرش رو مجبور  "جوليان همونطور كه آنگوس رو به عقب مي زد جواب داد 
 " .من فكر كنم يه هم جنس باز باشه. پسره بامزه هم هست . اعجوبه ست. كرد روحاني بشه

كي ميتونه متوجه بشه . مردي كه لباس زنونه طراحي مي كنه هم جنس باز باشه. واقعاً ، اوهوم"رت گفت مارگا
 " ؟

 " .نبايد كه همه چي يكسان و يك نواخت باشه. حاال ، حاال كه چي  "جوليان سرزنش كنان گفت 

  "گفته، اين رو اون معلم رقص همجنس باز  "مارگارت همونطور كه پوزخند مي زد اضافه كرد 

 "اينو به اون زن وكيل مدافع خشمگين و عالقه مند به جنس مخالف ميگه ،  "جوليان در مقابل گفت 

مردي كه هر روز سي دقيقه روي موهاش كار ميكنه ، سه تا گربه داره كه براشون ژاكت مي  "مارگارت گفت 
 "بافه ، 

اني شوهر معمولي و خوبش رو ترك كرده و و زني كه عاشق شغلشه و به طور ناگه "جوليان در جوابش گفت 
 .و بعد با همديگه زدند زير خنده ". ميخواد ضعيفش كنه

 ". يه آدم خشمگين عالقه مند به جنس مخالف درمقابل يه رقصنده تسليم شد. برنده شدي "مارگارت گفت 
 .جوليان با مژه هاي زيباش به اون چشمك زد

اوه . بچه ها انقدر دعوا نكنين وگرنه بهتون بستي نميدم "نم گفتم من همونطور كه ميخواستم فضا رو آروم ك



 " .تيم داره كارشون رو سخت ميكنه! نگاه كنين 

 .البته دقيقاً همون موقع تلفن زنگ زد. هممون ساكت شديم و به تك تك كلمات تيم گان به دقت گوش كرديم

 
 " .رش ندارب "جوليان همونطور كه صداي تلويزيون رو زياد مي كرد گفت 

 " ! سالم نات ". من وقتي از روي تلفن ديدم كه كي داره زنگ مي زنه حرف جوليان رو گوش نكردم

 " چطوري ؟! سالم گيسي  "

لباسهاي نامناسب توي زباله  . اوه ". من حالم خيلي خوبه "همونطور كه سعي داشتم به برنامه نگاه كنم گفتم 
  .اين ميتونست خوب باشه. پيدا شده بود

 " چي كار مي كني ؟ "ناتالي پرسيد 

 " .ما داريم پروژه ردپا رو ميبينيم... اوه  "جواب دادم 

 " اون اونجاست ؟ وايات اونجاست ؟ "ناتالي جيغ كشيد 

 " .بوستونه... وايات . نه، جوليان اينجاست "

  .فراموش شد پروژه ردپا. جوليان يك دفعه از جا پريد و به من چسبيد تا بتونه بهتر گوش كنه

من و اندرو ميخوايم جمعه يه شام . خب ، گوش كن ، من ميخواستم ازت بخوام يه كاري برام بكني "
 " .با وايات. ميدوني ، كارسون ها و شما ، و من خواستم مطمئن بشم كه تو ميتوني بياي . خانوادگي بديم

  .خشكم زد

تونه بياد ، نه گريس؟ منظورم اينه كه به هر حال فكر كنم باالخره ب "اون درحالي كه ريز ميخنديد گفت 
 " دكترهاي ديگه اي هم توي بوستون هستن، درسته؟

اونا . مارگارت به اسم كارسون ها واكنش نشون داد و جوليان هم به نظر جدي ميومد "شام ؟ با كارسون ها ؟  "
 .من مثل يه پرستشگاه شده بودم. كارسون ها رو به خاطر داشتند

 " .ما يه برنامه هايي داشتيم... اي بابا  ". من با اشاره از مارگارت و جوليان كمك خواستم "جمعه ؟ . ..ام  "

 " .اين ديگه داره مسخره ميشه! گريس لطفاً  "ناتالي گفت 

 .تو هيچي نميدوني

. ش كردمارگارت براي يه لحظه گو ". نات ، من مارگزم  "مارگارت پريد جلو و گوشي رو از دست من قاپيد 
 " خب ، اَه، نات تا حاال فكر كردي كه ممكنه گريس بترسه كه وايات هم عاشقت بشه؟ "

من  "من گوشي رو از دست خواهر بزرگترم بيرون كشيدم با لحن تسكين دهنده اي به خواهر كوچكترم گفتم 
 " .برگشتم ، نات



 " گريس ، اون درست نيست ، هست ؟ "زمزمه كرد 

اين رو بهت  "چشم غره اي به مارگارت رفتم و بعد با لحن آرومتري گفتم  "! نه ! ت البته كه درست نيس "
نات ، ميدوني كه من و وايات  "ادامه دادم . مارگارت با صداي بلند آه كشيد ". ميگم چون ميدونم درك ميكني

م يه برنامه هاي اون. پس من بهش گفتم كه ديگه داره صبرم تموم ميشه. خيلي نميتونيم با هم ديگه باشيم 
 " ... مخصوصي چيد

 " .خب ، فكر كنم الزمه يه مقدار شماها با هم تنها باشيد ". نات براي يه دقيقه ساكت بود

 " .ولي به كارسون ها سالم برسون و بگو كه توي عروسي ميبينمشون. تو درك ميكني. دقيقاً  "

 " .گريس دوستت دارم. باشه"

من  "اعالم كردم . مه قطع مكالمه رو زدم و به طرف خواهر و دوستم برگشتمدك ". منم دوستت دارم عزيزم "
 " .و وايات قراره يه دعواي حسابي داشته باشيم

 " .اگه فقط انقدر به معالجه بچه ها پايبند نبود. حرومزاده بدبخت "مارگارت گفت 

 " .من مطئنم كه دلش ميشكنه "جوليان با مهربوني گفت 

به . ا يه ليوان آب پر يخ بخورم ، آنگوس پشت سر من غرغر مي كرد و منتظر يه شيريني بودبه آشپزخونه رفتم ت
بعد شيريني رو بهش دادم و . اجبار نشستم و سگ كوچيكم رو مجبور كردم تا براي غذاش روي دو پا وايسته

 .دستي به سرش كشيدم

براي يه . ي و اندرو ، از همه خسته شده بودممن از وايات ، مارگارت ، دعواهاي پدر و مادرم ، از ممه ، ناتال
خب ، من از فكر كردن در مورد . لحظه به ياد كاالهان كه ازم پرسيده بود آيا خانواده ت كاري برات كردن افتادم

كاالهان هم خسته شده بودم ، چون فقط من رو داغ و اذيت مي كرد و باعث مي شد كه من نتونم به خوبي 
 .ميشدمبخوابم و خيلي خسته 

. شايد به تنسي برم تا چند نبردگاه اون پايين ببينم. وقتي كه عروسي ناتالي تموم بشه، يه مسافرت طوالني ميرم
 .يا پاريس ، جايي كه ميتونستم يه ژان فيليپ واقعي رو مالقات كنم. شايد هم به انگليس رفتم

 " .تو بهترين پسر ماماني. دوستت دارم ، مك فانگوس "گفتم . آنگوس سرش رو روي پاي من گذاشت

چراغي در طبقه . سرم روبلند كردم ، نتونستم تحمل كنم و خونه كاالهان اوشي رو براي ديدنش زير نظر گرفتم
اگه به طبقه باال مي . شايد داشت با يه دختر ميخوابيد .شايد چراغ يك اتاق خواب. باال خونه ش روشن شد

يا اگه از  ... و يا اگه يه دوربين خيلي خوب مي خريدم... تم ببينم رفتم ، از جايي مثل زيرشيرووني ميتونس
واي خدا ، . درخت باال مي رفتم و درست مقابل ناودان قرار مي گرفتم ميتونستم ديد خيلي خوبي داشته باشم 

 .من رقت انگيز بودم



 " خوبي؟ ". مارگارت جلوي در آشپزخونه وايستاده بود ". گريس "

 " .تهاوه ، الب "گفتم 

گوش كن، من ، تو و جوليان رو ميخوام بفرستم بيرون شام بخوريد ، خب ؟ براي اينكه گذاشتي من انقدر  "
 .صداش به طور غير قابل باوري مهربون بود ". اذيتت كنم و اينجا بمونم

 " .اين خوبي تو رو مي رسونه "

سفارش يه عالمه نوشيدني بديد ، دو تا . خب ؟ يه جاي خيلي شيك. من يكي رو دارم كه ميتونه رزرو كنه  "
اين كار از يه خواهر خيلي خشن ، حركت . اومد جلو و دست هاش رو دور من حلقه كرد  ". دسر ، همه چي

و تو خيلي بيشتر از فكر كردن در مورد دلتنگي هايي كه نسبت  "مارگارت ادامه داد  .خيلي محبت آميزي بود
  " .گذرونيبه خانواده كارسون داري ، خوش مي

جايي بود . جمعه شب ، من و جوليان به يك رستوران زيبا روبروي رودخانه كانكتيكات در گالستون بري رفتيم
وقتي كه به طرف ميز مي رفتيم گنجه اي ازگيالس  .كه هيچ وقت مثل اون نرفته بودم، خيلي مدرن و گرون

در آخر هم آشپزخانه در معرض ديد بود و ما . هاي شراب و همينطور يك فريزر شيشه اي پر از وودكا ديديم
گارسون ما كه . سرآشپز رو مي ديديم كه با عصبانيت كار مي كرد و بشقاب ها رو زير نور چراغ حركت مي داد

منوي شراب، غذاهاي روز، ليست مارتيني ها، منوي : اسمش كمبري بود، چندين منو جلوي ما گذاشت 
و ” . از غذاتون لذت ببريد” گارسون گفت . ا يك جلد چرمي و خط ظريفمعمولي، پيشنهاد سرآشپز، هركدام ب

 .دوست من هم بر حسب عادت به اون اهميتي نداد. به جوليان زل زد

مثل اون رستوران هايي هست ” . جوليان اين رو گفت و ليست مارتيني ها رو كنار گذاشت” ! نگاه كن گريس “
 “ .كه وايات تو رو مي بره

 “ .مي كني؟ يك كم براي من زياده اينطور فكر “

 “ .دوستت داره. اما اون مي خواد توجه تو رو جلب كنه “

من مي فهمم كه چقدر به كارت . اين كافي نيست وايات” با لحن جدي و در عين حال مسخره اي گفتم گفتم 
من . م موفق باشياميدوار. تو يك مرد دوست داشتني هستي. توجه مي كني اما من بيشتر از اين ها مي خوام

 “ .هميشه به يادت هستم، اما خدانگهدار

من هميشه تو رو دوست خواهم . آه گريس، من واقعاً متاسفم” جوليان دو دستش رو روي قلبش گذاشت 
داشت و تاسف مي خورم كه چرا شغل من بين ما فاصله انداخت، اما من نمي تونم اون بچه هاي مظلوم رو 

اون چيه، سالمون؟ . اوه، چه عالي” ليان با رد شدن يك پيشخدمت سرش را برگرداند جو” ... ناديده بگيرم و 
 “ كجا بودم؟” جوليان دوباره به سمت من برگشت ” . فكر كنم همون رو سفارش بدم



 .اون خنديد” . خونوادم از هم مي پاشه. همه چيز تموم شد. مهم نيست “

 “ ي ما قرار نيست دنبال يه مرد بگرديم؟يادت مياد گفت” آروم تر گفتم ” ... جوليان  “

 .اين رو گفت و ابروهاش در هم رفت” خب؟  “

 “ .خب، من هنوز دنبال يه مرد مي گردم “

 “ .خيلي سخته. من هم همينطور. مي دونم” جوليان به صندلي تكيه داد و آهي كشيد 

 “ .ردزد سابقه دا. من از همسايه مون خوشم مياد” من هم تكيه دادم و گفتم 

 “ كي خوشش نمياد؟” جوليان زير لب و غرغر كنان گفت 

 “ ... اون فقط يه كم“

 “ برات زياده؟ “

 “ ... من خيلي... فكر كنم ممكنه از من خوشش بياد، اما من نمي تونم كاريش كنم . دقيقاً” تصديق كردم 

 “ بي عرضه اي؟ “

حداقل . خوشگله. دمت مرتب به تو نگاه مي كنهتو چي جوليان؟ اون پيشخ. آره” سرم رو تكان دادم و گفتم 
 “ .ميتوني باهاش حرف بزني

 “ .خب، شايد حرف زدم “

خيلي . خورشيد در ابرها غرق مي شد و آسمون به رنگ گلبهي در اومده بود. از پنجره به رودخونه خيره شدم
 .زيبا بود و من احساس آرامش كردم

به پيشخدمت توجهي نكرد و شروع ” . بيا امتحان كنيم گريس خب” وقتي غذا رو سفارش داديم جوليان گفت 
 “ ... “ .به مزه مزه كردن مارتيني هاي عجيب غريبمان كرد

 “ .من زيباترين زن اينجا هستم” سرمو به زير انداختم و گفتم 

 “ .صاف بشين. بله گريس، اما بايد اون رو حس كني “

 .و جرعه ديگري نوشيدم” بله مادر  “

به اطرافت نگاه كن و لبخند بزن، چون تو مي دوني تمام مردان اينجا از داشتن تو خوشحال . شماره دوقانون  “
 “ .ميشن و تو هر مردي رو كه بخواي ميتوني به دست بياري

حتماً از داشتن من . چشمم روي يه پيرمرد ايستاد، هشتاد ساله به نظر مي رسيد. همونطور كه گفت، انجام دادم
اما آيا متصدي بار هم كه به طرز عجيبي به كالرك گيبل جوون شباهت داشت، همين . دخوشحال مي ش

 احساس رو داشت؟

 “ مشكل چيه؟. نه گريس تو داري اشتباه انجام مي دي. به خودت اعتماد داشته باش” جوليان گفت 



بذار كنار هم، يا من رو ناتالي و مثالً . مشكل اينه كه مسخره اس جوليان” چشمانم را چرخاندم و گفتم 
از اندرو بپرس آيا از داشتن من احساس . مارگارت، و مي فهميم كه من زيباترين زن توي اين اتاق نيستم

چون اگه من نبودم، اون هيچ وقت با عروس ! خوشحالي مي كرد و اون حتما جواب ميده معلومه كه آره
 “ .عزيزش آشنا نمي شد

سه زن .برگشت و به اطراف خيره شد. و به زخم زبون من اهميتي نداد ”. بشين و تماشا كن عزيزم! اووووه  “
 .در سه ميز مختلف حرفشون رو قطع كردند و سرخ شدند

فكر كردي نديدم دلت مي خواست . اما تو نمي خواي با يه زن باشي. تو خيلي خوب از پس زنها بر مياي “
 “ .ا امتحانش كن جوليانبري زير ميز وقتي پيشخدمت به تو اخم كرده بود؟ روي مرده

همون . صورتش كمي سرخ شد، اما بايد اجازه ميدادم امتحان كنه” . باشه” پشت چشمي نازك كرد و گفت 
بشقاب ها . موقع چشمش به پيشخدمت افتاد كه بشقاب ها رو در دست گرفته بود و به سمت ميز ما مي اومد

 “ .نوش جان” رو روي ميز گذاشت و گفت 

 .پيشخدمت لبش رو كمي تكان داد اما جوليان چشم از او برنداشت. و به او نگاه كرد” . ممنون” جوليان گفت 

تصميم گرفتم در اين حين كه اين دو مرد . خوشمزه بود. لبخند زدم و تكه كوچكي از غذا رو در دهنم گذاشتم
 !ت رو با اون باز كردجوليان سر صحب! عالي بود .عاشقانه به همديگه نگاه مي كنن، پيام هام رو چك كنم

راستش خيلي به موبايل  .موبايلم رو وقتي كه داشتم از يكي از شاگردام امتحان مي گرفتم خاموش كرده بودم
 .اما اين خيلي عجيب بود، شش تا پيام داشتم .خيلي از روزها يادم مي رفت روشنش كنم. عالقه نداشتم

رمز رو . ه بود؟ ممه مرده بود؟ با اين فكر خيلي ناراحت شدميعني اتفاقي افتاد. تا به حال شش تا پيام نداشتم
 .وارد كردم و به بيرون نگاه كردم و منتظر شدم ، درحالي كه جوليان و كمبري با همديگر حرف مي زدند

امشب . گوش كن. گريس، من مارگارتم” صداي خواهر بزرگترم اومد “ پيام اول. شما شش پيام جديد داريد “
فكر كنم مامان . ان سوليل باشه؟ من واقعا متاسفم ولي جوني به مامان گفت كه شما كجا مي ريننرو به رستور

. خيلي اصرار داره وايات رو مالقات كنه چون براي امشب يك ميز توي اون رستوران با كارسون ها رزرو كرده
 ”.اگه پيام رو گرفتي به من زنگ بزن. براي همين نرو اونجا

 .گذاشته شده بود 3:45اين پيام ساعت 

 ... واي خداي من

برو يه جاي . شام قطعاً توي رستوران سوليل هستش. مامان به من زنگ زد. گريس، دوباره مارگارتم” . پيام دوم
 .بود 4:15اين يكي ساعت ” . ديگه باشه؟ به من زنگ بزن

ترس تمام وجودم رو فرا  .لحن مارگارت توي هر پيام بدتر مي شد. پيام هاي بعدي هم به همين ترتيب بودن



! گريس كدوم گوري هستي؟ ما اآلن راه افتاديم كه بيايم اون رستوران لعنتي” پيام ششم اين بود . گرفته بود
 “ .رزرو براي ساعت هفته. به من زنگ بزن. كارسون ها، اندرو، نت، مامان و بابا و ممه هم هستند

 .قه بودساعت شش و پنجاه و سه دقي. به ساعتم نگاه كردم

” آروم گفتم . جوليان و كمبري با هم مي خنديدند و كمبري شماره جوليان رو روي يك برگه كاغذ مي نوشت
 “ .جوليان

 “ چي شده؟“ وقتي صورت من را ديد گفت”  __يه لحظه گريس، من و كمبري  "

 ” .خونوادم تو راهن دارن ميان اينجا “

 “ !لعنتي“ چشماش از حدقه زد بيرون

 " مشكلي پيش اومده؟ "به ما نگاه كرد و پرسيد . يج شده بودكمبري گ

  " .مسئله خونوادگيه. ما بايد بريم، همين اآلن "

. اآلن به خونواده مي گفتم ما رفتيم جاي ديگه! نبايد. من نبايد اينجا ديده مي شدم. با تمام وجود مي ترسيدم
 .مشكلي نبود! همين

. بريم، صداي وحشتناك مادرم را شنيدم كه خنده هاي عصبي اي مي كردهمون لحظه كه بلند شديم و خواستيم 
 " .بدو برو "آروم گفتم . به جوليان نگاه كردم... ها ها ها اوه اوه اووه 

 " .به يه خروجي ديگه احتياج داريم "جوليان به كمبري گفت 

بودم كه بند كيفم به صندلي اون دو راه افتادند و من هم پشت سرشون  ". توي آشپزخونه "فوري جواب داد 
. با ترس لبخندي تحويلش دادم ". عزيزم گير افتادي " شخص پشت ميز به باال نگاه كرد و گفت. بغلي گير كرد
 .بند آزاد نشد

اون با سرعت از بين . جوليان سال ها تمرين رقص مي كرد و اين موجب شده بود مثل مار فرز و سريع باشه
 .انه رسيد بدون اين كه بفهمه من باهاش نيستمميزها مي دويد و به آشپزخ

 "باالخره بند آزاد شد و من درحالي كه سعي مي كردم به سرعت پشت دوستم بدوم صداي مادرم رو شنيدم 
 " ! تو اينجايي! گريس

. اندرو و ناتالي دست هاي همديگه رو گرفته بودند. مارگارت چشماش گرد شده بود. تمام فاميل وارد شدن
 .و در آخر هم كارسون ها، لتيتيا و تد. لچير ممه رو در دست داشت و مامان پشت سرش بودپدر وي

 " ! شماها اينجا چيكار مي كنين "و ادامه دادم  "! سالم بچه ها” . ذهنم كامالً خالي شد

م كنيم، نه فقط براي اين كه سري بزنيم و سال. مامان اصرار داشت كه غافلگيرتون كنيم "ناتالي من رو بغل كرد 
صدبار . من واقعاً متاسفم "بعد گفت . من رو عقب تر گرفت تا بهم نگاه كنه  ". اينكه شبتون رو خراب كنيم



 " .بهش گفتم نه، اما ميشناسيش كه

قلبم به شدت تند . خب اون تالش خودش رو كرده بود. مارگارت به من نگاه كرد و شانه هاش رو باال انداخت
 .مي زد

من به لتينيا ! جديداً خيلي مرموز شدي! گريس عزيزم "ليوان مارتيني روي ميز نگاه كرد و گفت مامان به دو 
من هم مجبور شدم . درباره دوست پسر فوق العاده ات گفتم و اون هم گفت كه نمي تونم صبر كنم تا ببينمش

ارسون ها رو كه يادته ك. بعد پيش خودم فكر كردم با يك تير دو نشون بزنم. بگم كه ما هم هنوز نديديمش
 " عزيزم، مگه نه؟

يه روزي، شايد خيلي خيلي وقت بعد، تونستم مامان . نزديك به سه هفته عروسشون بودم. معلوم بود كه يادمه
هيچ وقت هم هيچ حس ديگه اي به جز . آقا و خانم كارسون آدم هاي خوددار و گوشه گيري بودند. رو ببخشم

 .احترام نسبت به من نداشتن

كارسون ها لبخندي به من زدند و من ” . خوشحالم كه دوباره مي بينمتون. سالم خانم كارسون، اقاي كارسون “
 .هم به اون ها لبخند زدم

حال به هم زن و لزج هستن و پر از . چي دارين مي خورين؟ اونا صدفن؟ من صدف نمي خورم“ ممه گفت
 ”.باكتري

مادرت وقتي فهميد شماها نمي . يزم، ببخشيد اگه بي خبر اومديمگريس، عز“پدرم گونه هام رو بوسيد و گفت
 “ خب اون كجاست؟! چقدر خوشگل شدي. آيين عصباني شد

 .با كنجكاوي لبخندي زد. اون من رو خيلي خوب مي شناخت. اندرو به من نگاه كرد

 ”.رفته دستشويي... خب ... اون  “

 .مارگارت چشماش رو بست

 “ .بگم شما اينجا هستين. بهتره برم يه سري بهش بزنم. بودراستش حالش خيلي خوب ن “

جوليان . به دستشويي رسيدم !خدايا انگار تا ابد طول مي كشيد. راه مي رفتم و راه ميرفتم. صورتم داغ كرده بود
 “ .اون ميتونه كمكمون كنه. من به كمبري گفتم چه خبره " "چكار بايد بكنيم؟ “ آروم گفت. اون جا بود

به سالن غذاخوري نگاه كردم “ .و تو قراره نقش وايات رو بازي كني. شون گفتم وايات حالش خوب نيستبه “
 ”!سريع. برو توي يه دستشويي! بابام داره مياد! خدايا رحم كن“ و گفتم

 “ عزيزم، حالش چطوره؟“ در بسته شد و پدرم وارد شد

 “ .ار نبودهخيلي خوب نيست پدر، حتماً چيزي خورده كه باهاش سازگ “

 “ مي خواي برم پيشش؟... طفلك “ به ديوار تكيه داد و گفت



 .در دستشويي مردانه رو كمي باز كردم“ .نه، نه! نه “

 ”عزيزم، حالت خوبه؟ “

 “ ... اوهوم“ جوليان با صداي ضعيفي گفت

. ، كاشكي نمي اومدينپدر”. اين را گفتم و در را بستم” . من اينجام، اگه به چيزي احتياج داشتي به من بگو “
 ”.يه شب ويژه براي ما بود... امشب 

اون فكر مي كرد تمام خانواده بايد باشن تا به . مي دوني چجوريه... خب، مادرت “ پدر شرمنده شد و گفت
 ”.خب، تو مشكلي نداري... كارسون ها نشون بده كه 

اينجا مي اومدم و بايد مي گفتم وايات برنامه  من نبايد به. به خودم لعنت فرستادم” . درسته، من مشكلي ندارم “
پدر . به جاي اون، روبروي پدرم ايستاده بودم و دروغ مي گفتم ... اي داشته يا يك عمل جراحي فوري يا

 .مهربونم كه منو دوست داشت و با من بازي مي كرد و پول پنجره هاي جديدم رو داده بود

 “ ... پدر؟ درباره وايات“

نگران نباش عزيزم، خجالت آور هست ولي هيچكسي نيست كه ” . روي شانه هايم گذاشتپدرم دستش را 
 ”.هيچوقت ناراحتي روده نگيره

 “ ... خب ، موضوع اينه كه “

جدا شدن از اندرو . من ميتونم اعتراف كنم كه نگرانت بودم. عزيزم ما خيلي خوشحاليم كه تو وايات رو داري “
 “ .و من ميدونم كه جدا شدن نظر تو نبوده عزيزم. آدمها يكي دو بار ميشكنه قلب همه. ، خب ، اون سخت بود

من خيلي سعي كردم تا همه فكر كنن جدا شدنمون به خواست دوتامون ” شما ميدونستيد ؟ ” دهنم باز شد 
 ... اينكه ما به درد هم نمي خورديم. بوده

” . پدر آهي كشيد” ... بذاري خواهرت باهاش باشه  اينكه. تو دوستش داشتي، كامالً مشخص بود. البته عزيزم “
امروز همه ش ناتالي داشت درباره اين حرف مي زد كه چقدر وايات آدم . خب ، حداقل تو يكي رو پيدا كردي

 “ .فكر كنم خيلي عذاب وجدان داره. خوبيه 

ظه ايستاد و به ما نگاه مردي كه از سالن ميومد يه لح. اشتياق ضعيفم براي اعتراف كردن از بين رفت. خب 
  .كرد

  .چشمهام رو بستم” . منظورم رو كه ميفهميد . دوست پسر دخترم حالش بده” پدرم توضيح داد 

 .سريع به سالن غذاخوري برگشت” . فكر كنم بتونم منتظر بشم. ممنون ... ام . اوه ” اون مرد گفت 

 “ .جيم امرسون. ن پدر گريس هستموايات ، پسرم ؟ م” پدر يه مقدار به در فشار آورد و گفت 

  “ .سالم ، آقا” جوليان با من و من خيلي آروم تر از حد معمولي گفت 



 “ كاري هست كه برات بكنم؟ “

 .پدر خودش رو عقب كشيد و گذاشت كه در بسته بشه. جوليان ناله اي كرد” . نه ، مرسي “

عزيزم ؟ من يه ” وباره ضربه اي به در زدم و گفتم د” چرا ما هم به سالن برنميگرديم پدر ؟ ” پيشنهاد دادم 
 “ .دقيقه ديگه برمي گردم

من ! ولي نه . ديگه داشت يه ذره زياده روي مي كرد. بعد سرفه كرد” . باشه” جوليان با صداي گرفته اي گفت 
ك خانواده پدر همونطور كه به طرف سالن مي رفتيم دستم رو گرفت ، من هم وقتي به نزدي. بهش مديون بودم 

كارسون ها با اخم به منو نگاه مي كردند، . م كه حاال پشت ميز بزرگي نشسته بودند ، رسيديم دستش رو فشردم
اندرو ، نات و . ممه ظروف نقره رو بازرسي مي كرد، مامان به نظر مي رسيد كه استرس شديدي رو تحمل ميكنه

 .مارگارت به من نگاه كردند

 “ چي شد؟” ناتالي پرسيد 

  “ . يه صدف بد يا يه چيز ديگه. خيلي خوب نيست” گفتم 

ممه با صداي بلندي شروع كرد به حرف زدن طوري كه باعث شد كسي كه پشت ميز كناري نشسته بود دهنش 
 “ .صدف يه چيز پرا باكتري و الستيك ماننده. من كه گفتم” باز بمونه 

طوري سرش رو كج ” . خوشگل شدي گريس” گفت  خانم كارسون وقتي كه سرش رو از روي منو بلند كرد
كرد كه به نظر ميومد ميخواد نشون بده از اينكه من بعد از ماجرا اندرو خودم رو خفه نكردم تحت تأثير قرار 

  .گرفته

ما با هم ناهار خورده بوديم و درباره . براي يه ماه من اون رو لتي صدا مي كردم” . ممنون خانم كارسون” گفتم 
 .حرف مي زديم عروسي

  “ .فكر كنم تو كيفم قرص داشته باشم” مامان همونطور كه كيفش رو مي گشت گفت 

وايات خيلي دوست داشت با همه . من واقعاً متأسفم. ما ميريم خونه. خب ... آخه بيشتر . نه ، نه ، الزم نيست “
قرار داشتم بلكه اون ناراحتي روده  نه تنها من با يه دوست پسر خيالي “ .آشنا بشه، ولي خب متوجه كه ميشيد

  .حتماً اندرو حسوديش ميشد. خيلي عالي بود. هم داشت

به اندرو . تا اونجايي كه ميدونستم ، وايات براي اين اختراع نشده بود كه اندرو حسودي كنه. يه لحظه صبر كن
. و توي چشمهاش يه چيزي بودهمونطور كه دست ناتالي رو گرفته بود ، داشت به من نگاه مي كرد . نگاه كردم

 .من نگاهم رو ازش گرفتم. عاطفه؟ به سختي تالش كرد كه لبخند بزنه 

 “ .من تا ماشين باهاتون ميام” ناتالي گفت 

 “ ! اون دوست نداره تو رو توي اين شرايط ببينه. همين جا بمون ” مارگز به سرعت گفت 



 .ناتالي در خودش فرو رفت و ناراحت به نظر مي رسيد

كمبري ، پيشخدمت ، . من گونه مامان رو بوسيدم ، براي ممه دست تكون دادم و باالخره از سالن خارج شدم
جوليان ” بعد در دستشويي رو باز كرد و گفت ” . ميتونيد از در عقبي بريد” گفت . بيرون از دستشويي منتظر بود

 “ .؟ ديگه ميتوني بياي

دالر به كمبري  20” . و همينطور ازت متشكرم” سريع اضافه كردم ” . مواقعاً معذرت ميخوا” به دوستم گفتم 
 “ .واقعاً كمك كردي” دادم و گفتم 

ما رو به طرف يه خروجي ديگه كه از سالن اصلي خيلي ” . يه جورايي بامزه بود. خواهش ميكنم” كمبري گفت 
  .د معمولي طول كشيددست دادنش با جوليان يه مقدار بيشتر از ح. دورتر بود ، هدايت كرد 

 
و گريبس حدس بزن . خب ، به نظرم خيلي خوش گذشت” جوليان همونطور كه از پاركينگ درميومديم گفت 

 “ ! باالخره هرچيزي جنبه هاي خوب خودش رو داره! چي شد ؟ من يه قرار گذاشتم 

  “ .تو اونجا عالي بودي” به دوستم نگاه كردم و گفتم 

 .و هر دومون زديم زير خنده” ! اراحتي روده يكي از استعدادهاي منه تظاهر به داشتن ن” گفت 

 چرا انقالب امريكا رو هم زمان با جنگ ويتنام درس ميدي ؟ "مدير استانتون در حالي كه اخم كرده بود پرسيد 

"  
ردو، در پشت يه ميز كنفرانس بزرگ از چوب گ _نفر از متوليان و من  7مدير ، دكتر اكخارت ،  _نفر ما  10

تاالر بيگباي كه ساختمان اداري اصلي ِ منينگ بود و عكسش روي همه ي بروشورهاي تبليغاتي هم بود ، 
داشتم درخواستم براي سمت رياست رو در مقابل هيئت متوليان ارائه ميدادم و اصال حال خوبي . نشسته بوديم 

كار ميكردم و بارها و بارها تمرين كردم  نصف شب بيدار بود و داشتم روي ارائم 2ديشب تا ساعت . نداشتم 
صبح هم از خواب پاشدم ، يكي از لباس هايي كه به خاطر  6و . تا وقتي مطمئن شدم كه روش تسلط دارم 

به موهام نرم كننده . وايات خريده بودم رو پوشيدم و مراقب بودم كه لباسم هم محافظه كارانه باشه و هم خالق
بهم بود ، يه صبحانه ي كامل خوردم و االن داشتم فكر ميردم كه شايد نبايد اون  زدم ، با وجود اينكه معدم

  . صبحونه رو ميخوردم

عضو هيئت ، كه تئو ايزن براون ، معشوقه ي  7سخنرانيم رو تموم كردم و . اوضاع اصال خوب پيش نميرفت
وقتي توجه كردم و ديدم كه به نظر  و. مشهور اوار هم بينشون بود ، يه كم در هم و برهم به من نگاه ميكردن 

  . دكتر اكخارت داره چرت ميزنه ، ترسم بيشتر هم شد

انقالب امريكا و جنگ ويتنام تو خيلي چيزها با هم . سوال خيلي خوبيه  "با بهترين حالتي كه ميتونستم گفتم 
، كه من به شخصه فكر ميكنم بيشتر دپارتمان هاي تاريخ ، با تسلسل زماني تاريخ رو درس ميدن . اشتراك دارن 



اما در انقالب ، ما تهاجم يك لشكر خارجي مسلح رو داريم به . كه اين نوع درس دادن يه كم قديمي شده 
شهرونداني كه به اندازه ي كافي مسلح نيستن و جنگ رو با مهارت و زيركيشون پيش ميبرن و از زمين هاشون 

 همينها رو ميشه درباره ي جنگ ويتنام هم نام برد. تسليم شن  محافظت ميكنن و دلشون نميخواد كه به راحتي

"  
  " اما اين دو در قرن هاي متفاوتي رخ دادن "اداليد كامپتون گفت 

. من احساس ميكنم كه بايد به زمينه توجه كرد نه به زمان . من خودم از اين موضوع اگاهم  "يه كم تند گفتم 
  "طور فكر كرد  به هر حال در بعضي موارد بايد اين

سوء استفاده  "تو ميخواي چيزي به اسم  "داندال ويتينگتون كه قبال براي مدتي سناتور امريكا هم بوده ، گفت 
  . صورت گلگونش به نظر ميومد كه از حالت عادي لكه دار تر شده "رو درس بدي ؟  "از قدرت 

، من فكر ميكنم كه اين جنبه ي مهمي از تاريخه بله "در حاليكه ماهيچه هاي درونيم منقبض شده بودن ، گفتم 
  . سوء استفاده از قدرت كنار گذاشته شده بود... سناتور ويتينگتون به خاطر فساد و  "

به  " خب ، اين خيلي جالبه "بود و فارغ التحصيل منينگ ، گفت  4كه پدر هانتر  3هانتر گري استون 
سال ، دوره هاي مورد نياز ، گزينش  4ه ي تحصيليم براي كل برنام _صفحه ايم اشاره كرد  54دستاويزهاي 

ها ، اعتبارها ، بودجه ، سفر هاي تفريحي ، پيشنهاد هايي براي كارمندان ، استراتژي هاي اموزشي ، نقش والدين 
رنگيش كرده بودم ، و از عكس ، نمودار و چارت . ، جور كردن برنامه ي درسي ِ تاريخ با ديگر موضوعات 

اقاي گري استون . اده كرده بودم ، بعد داده بودم ازش پرينت گرفته بودن و مثل يه دفترچه در اورده بودنش استف
، ) بزارين بگم كه منصفانه هم بود ( داده بودم  18من به پسرش توي ميان ترم . لعنت . حتي بازشم نكرده بود 

 ". ن اين موضوع رو به من ياد اوري كرد و نيم ساعت پيش ، وقتي خودم رو معرفي كردم ، اقاي گري استو
  " چرا يه خالصه و نتيجه اي از كارتون رو به ما نميگين خانم امرسون ؟

 . و با تكان دادن سرش يه كم تشويقم كرد _خدا رو شكر كه نخوابيده بود  _دكتر اكخارت سرش رو باال اورد 

نفس عميق كشيدم و تصميم گرفتم كه هر چي يه  " خب ، مختصرا ميگم "سعي كردم لبخند بزنم  "حتما  "
من دوست دارم كه دانش اموزان  "دارم رو رو كنم و به قيافه ي خالي و بي احساس شنونده هام توجه نكنم 

ميخوام كه گذشته براشون زنده بشه ، تا بتونن . منينگ به تاثيري كه تاريخ بر زندگي امروز ما گذاشته پي ببرن 
به صورت تك تك اعضاي هيئت نگاه كردم و ميخواستم كه عالقم رو  "ذشتگان باشن قدردان فداكاري هاي گ

دوست دارم كه دانش اموزان عميق تر از گذشته ياد بگيرن نه فقط اينكه يه  "درباره ي اين موضوع درك كنن 
يك نفر  دوست دارم درك كنن كه چطور يه دنيا ميتونه به خاطر اعمال. سري تاريخ ها و ارقام رو حفظ كنن

عوض بشه ، حاال چه اون نفر هنري هشتم باشه كه يه دين جديد رو ايجاد كرد يا دكتر كينگ كه با قدم گذاشتن 



  " در راه لينكولن ، خواستار برابري بود

  " دكتر كينگ ديگه كيه ؟ "اداليد با اخم پرسيد 

  " مارتين لوتر كينگ ؟ فعال حقوق مدني ؟ "دهنم بازموند 

  " ادامه بده. درسته . البته  "

خيلي از بچه هاي امروزي حتي از وقايعي كه در حال حاظر در حال وقوع هستن  "با يه نفس عميق ادامه دادم 
هم خبر ندارن ، و خودشون رو از سياست كشورشون بيرون كشيدن و در دنيايي زندگي ميكنن كه اونها رو از 

اينها باعث ميشه ... ، بازي هاي ويدئويي ، چت هاي ان الين اس ام اس فرستادن . اطالعات واقعي دور ميكنه 
اونا بايد . اين بچه ها بايد بدونن كه ما از كجا به كجا رسيديم . كه بچه ها از اين دنيا و درك اون دور بمونن 

اونا بايد  . به عنوان يه فرد ، يه ملت و يه دنيا _براي اينكه اين گذشته است كه اينده رو تعيين ميكنه ! بدونن 
  " گذشته رو درك كنن ، براي اينكه اين بچه ها خود اينده هستن

يه نفس لرزان كشيدم و دست هاي خيس از عرقم رو . قلبم محكم ميزد ، صورتم داغ شده بود ، دستام ميلرزيد 
  . حرفم تموم شده بود. در هم گره كردم

نه ، منصفانه بود كه بگيم . كوت خوبي هم نبود هيچي ، و تازه س. نه حتي يه كلمه . هيچ كس چيزي نگفت 
  . اصال اوضاع خوبي بنظر نميومد

  " تو باور داري كه بچه ها خود اينده هستن... پس  "تئو پوزخندش رو فروخورد و گفت 

اميدوارم كه وقتي سرنوشت اونها رو فراخوند تا نقش خودشون رو . هستن. بله  "يه لحظه چشم هام رو بستم 
ممنون  "بلند شدم و برگه هام رو جمع كردم  "كنن ، اينقدر توانا باشن كه بتونن از فكرشون استفاده كنن اعمال 

 " از همتون به خاطر وقتي كه در اختيارم قرار دادين

  " موفق باشي.... اممم . خيلي جذابي بود .... بحث  "اداليد گفت 

شانسم برا . البته شانس من بيرون از منينگ بود . ميكردن  ميدونستم كه اگه قرار بود به مرحله ي بعد برم خبرم
  .رسيدن به مرحله ي بعدي خيلي كم بود

ظاهرا ، حرف كنفرانس پرشورم به بيرون درز كرده بود ، برا اينكه اون روز ، وقتي در اتاق كاركنان لهرينگ به 
و بله ، .... داره مياد ... چشمك ... مك چش.  "سالم گريس  "اوا برخوردم ، با ناز يه لبخند به من زد و گفت 

  " ارائت جلوي هيئت چطور بود ؟ " .چشمك

  " خيلي مثبت بود. عالي بود  "به دروغ گفتم 

 "و در حالي كه داشت ليوان قهوش روميشست ، با حالتي اواز مانند ميخوند كه  "موفق باشي  "زير لبي گفت 

  " ... هشون ياد بده و بزار در راه مناسب قدم بردارنب ... من باور دارم كه بچه ها اينده هستن



ارائه ي تو چطور بود اوا ؟ بستن سوتيني كه سينه هات رو بده باال ، باعث شد  "دندون هام رو به هم ساييدم 
  " كه توجه هيئت جلب بشه؟

نه ي من اين شكاف سي "براي خودش يه كم قهوه ريخت  "اه گريس ، خيلي برات احساس تاسف ميكنم  "
  " برات ارزوي موفقيت دارم. به هر حال . اونا عاشق طرز رفتارم با مردمن . نيست كه اونا عاشقشن عزيزم 

  " گريس ، يه دقيقه وقت داري ؟ اه ، سالم اوا ، چطوري ؟ "همون لحظه كيكي سرش رو از در اورد تو 

  . و دوباره چشمك .چشمك. چشمك  "ممنون . عاليم  "اوا با حالتي نجوا مانند گفت 

  " تو حالت خوبه ؟ "وقتي به سرسرا رفتيم و در رو پشت خودمون بستيم ، كيكي پرسيد 

  " افتضاح "

  " چي شد ؟ "

و با انزجار . همه ي تالشم تو اين اهنگ ويتني هوستون خالصه ميشد .  "ارائم چندان خوب پيش نرفت  "
  . فهميدم كه گلوم گرفته و اشكم داره در مياد

گوش كن ، دوست داري جمعه به شب رقص مجردان بريم كه جوليان  "اروم زد به بازوم  "متاسفم  "
. خدا ميدونه چرا . برگزارش كرده ؟ حواست رو از مشكالتت پرت كني ؟ من هنوزم با كسي اشنا نشدم 

  " ميدوني كه از متد هايي كه لو گفته بود دارم استفاده ميكنم ؟

ني كه اون كالس خيلي احمقانه بود ؟ دوست داري خودت نباشي و ادا در بياري تا بتوني با كيكي ، فكر نميك "
 " يه نفر اشنا شي ؟

لطفا ؟ . اما با من به اون شب رقص بيا . ميدونم. اوكي . اوكي "اه كشيدم .  "مگه راه ديگه ايم هست ؟  "گفت 
  " فقط برا اينكه حواست رو پرت كني ؟

  " فكر نميكنم "

شايد يه نفر رو پيدا كني تا باهات به عروسي  "زن شيطان ِ سياه قلب پيشنهاد كرد . داش رو اورد پايينص
  " خواهرت بياد

 . بهش دهن كجي كردم

  " ارزش امتحان كردن رو داره "چاپلوسانه گفت 

  " ولي شايد بيام. قول نميدم . شايد . شيطان ، از من دور شو  "زير لبي گفتم 

اقاي خوش شانس به انسولين نياز داره و اگه . بايد عجله كنم . لعنت  "به ساعتش نگاه كرد  "عاليه اوكي ،  "
و با اين حرف رفت به سمت يه فاجعه ي  "بعدا باهات صحبت ميكنم . دير كنم ، باال مياره و مريض ميشه 

  .پزشكي كه گربش باشه 



  " سالم گريس "

 " وضاع چطوره ؟چطوري ؟ ا! سالم استوارت  "برگشتم 

  " اميدوار بودم تو به من بگي "اه كشيد 

من كه ميانجي شما نيستم ، اوكي ؟ . تو بايد يه كاري بكني . گوش كن ... استوارت ، اممم  "بيصبرانه گفتم 
 اين طور فكر نميكني ؟. خيلي دوست دارم كه مشكلتون حل شه ، اما تو بايد يه حركتي از خودت نشون بدي 

" 
  . عينكش رو برداشت تا چشم هاش رو بماله "ميدونم كه بايد چه كار كنم من ن "

  " سعي كن به يه راهي فكر كني! ياال ! خب ، تو هفت ساله كه با اون ازدواج كردي استوارت  "

خب ، دهانش گفت ، ولي با اون .  "مشكلي هست ؟  "سينه ي اوا گفت . در اتاق استراحت معلمين باز شد 
 ه اي كه امروز داشت از خودش نشون ميداد ، كي ديگه به دهنش اهميت ميداد ؟ ميزان سين

  " يه گفتگوي خصوصيه. مشكلي نيست اوا . نه  "مختصرا گفتم 

بعضي زنا قدر . متاسفم  . حالت چطوره استو ؟ شنيدم زنت تركت كرده "با صداي خرخر گربه مانندي گفت 
بعد اردك وار . چشمك چشمك ، چشمك . ه سرش رو تكون داد غمگينان "يه مرد خيلي خوب رو نميدونن 

  . به سمت پايين سرسرا رفت و باسنش از اين ور به اون ور تاب ميخورد

  . استوارت بهش خيره شد

  " لطفا. برو دنبال زنت ! استوارت  "بلند گفتم 

  " اين كارو ميكنم گريس "و چشمش رو از باسن اوا برداشت  "درسته  "زمزمه كرد 
بعدازظهر اون روز ، همونطور كه اه ميكشيدم ، رو حاشيه ي برگه ي كري بلك ، با خودكار قرمز دايره 

رو تختم نشسته بودم و داشتم برگه هاي دانش اموزام رو  . " would have " ميكشيدم و مينوشتم كه
 ياال . would of . ميكرد تصحيح ميكردم ، و مارگارت داشت تو اتاق كوچيكه ي پايين ، با كامپيوترم بازي

.  
سالگي ، ميدونست كه نيازي نيست براي تامين مخارج  17كري دختره باهوشي بود ، اما حتي در سن 

مامانش تو دانشگاه هاروارد درس خونده بود و يكي از مديران مركز مشاوره ي بوستون بود . زندگيش كار كنه 
كشور ديگه شعبه داشت و اون اغلب با جت شخصيشون  4پدرش صاحب يك كمپاني نرم افزار بود كه در  .

كري بدون در نظر گرفتن نمره ها و نتيجه ي ازمونش ، ميتونست به راحتي وارد كالج ايوي . به اون ها سر ميزد 
و ، حاال اگه به صورت معجزه وار ، بخواد به جاي اينكه جا پاي پاريس هيلتون بزاره ، كار كنه ، احتماال . بشه 
ساعت زمان ناهارش باشه و با جت به اين ور و اون ور بره  3غل پردرامد تو يه دفتر عالي بهش ميدن كه يه ش

هيچ كس اهميت . ، جايي كه اون فقط يه مقدار كار جزئي انجام بده و بقيه كارا بيفته گردن كارمنداي زيردستش 



 . نميداد كه اون اسم مفعول حرفهاي اضافه رو نميدونه

من ميخواستم كه اون به جاي اينكه به شرايطش تكيه كنه ، از اون مغزش استفاده كنه ، ولي كري . به جز من 
  . هيئت متوليانم احتماال مثل اون فكر ميكردن. تابلو بود . واقعا اهميت نميداد كه من چه فكري ميكنم

سم ميخورم كه خواهر ق . صداي مارگارت تو كل خونه پيچيد و باعث شد كه انگوس از جاش بپره "گريس  "
ميخوام پاستاي حبوبات با بروكلي درست كنم ، توام يه كم  ". بزرگترم روز به روز بيشتر شبيه ممه ميشه 

  " ميخواي ؟

شايدم . يا شكالت . يه چيزي با پنير  "بعدا خودم يه چي درست ميكنم . نه ، ممنون  "بهش دهن كجي كردم 
 . هر دو

  "استوارت اومده اينجا. اه لعنت . پشيمون شدم  "

بله ، شوهر . از پنجره بيرون رو نگاه كردم و انگوسم پشت سرم با خوشحالي باال و پايين ميپريد . خدا رو شكر
تقريبا هوا تاريك بود ، اما لباس اكسفورد سفيد استوارت تو اون نور كم . خواهرم داشت به اين سمت ميومد 

 . برق ميزد

مارگارت رفته . درم پشت سرم بستم تا انگوس نتونه منو لو بده. تر استراق سمع كنم به كريدور رفتم تا راحت
  . از اينجا ميتونستم پشت كلش رو ببينم ولي نه بيشتر. بود تا در رو باز كنه

باالخره استوارت يه قدمي  ... متوجهه يه شادي اي تو لحن صداش شدم.  "چي ميخواي ؟  "ظالمانه پرسيد 
  . ، و مارگارتم از اين جور كارا خوشش ميومدبرداشته بود 

صداي استوارت اروم بود ، و من از رو پله ها خم  "مارگارت ، من فكر ميكنم كه تو بايد به خونه برگردي  "
  . چيز ديگه اي نگفت. شدم تا صداش رو بشنوم 

  " ميتوني بگي ؟فقط همينو  ". داشت حرف دل منو ميزد  "همين ؟ "مارگارت با صداي بلند پرسيد 

  " برگرد خونه. دوست دارم . دلم برات تنگ شده  "صداش خسته بود  "دوست داري چي بگم مارگارت ؟  "

  . ناگهان چشم هام خيس شد

  " چرا ؟ تا دوباره هر شب به هم خيره شيم و حوصله ي همو سر ببريم ؟"

اگه دلت بچه نميخواد ، خيلي . بودم من خوشحال . مارگارت ، من هيچ وقت چنين احساسي رو نداشتم  "
من . من نميدونم كه تو ميخواي من چي كار كنم... خوب باشه ، اما شكايت هاي ِ ديگه اي كه داري 

  " همونجوريم كه قبال بودم و فرقي نكردم

  "كه مشكل اصلي ممكنه همين باشه  "مارگارت تند و تيزگفت 

ت ميخواد من انجام بدم ، اين كارو ميكنم ، اما تو بايد به من اگه چيزي هست كه تو دل "استوارت اه كشيد 



  " اين جوري منصفانه نيست. بگي كه اون چيه كه ميخواي 

انگار . اونجوري ميشه مثل يه برنامه ي فوريتي . اگه بهت بگم كه ديگه حساب نميشه  "مارگارت جواب داد 
  "همه چيز بيخود و متناقض باشه 

دوست داري  "صداش ناگهان محكم شده بود  "غيرقابل پيش بيني و غافلگيركننده باشم تو ميخواي كه من  "
لخت تو خيابون اصلي بدوم ؟ چطوره شروع به مصرف هروئين كنم ؟ يا اينكه برم با يه زن خدمتكار عشقبازي 

  " كنم ؟ اين جوري به اندازه ي كافي غافلگير ميشي ؟

تا وقتي خودت نفهميدي كه من چي ميخوام ، چيزي براي . استوارت  داري عمدا خودتو به اون راه ميزني "
مارگارت در رو بست و بهش تيكه داد ، سپس ، يه ثانيه ي بعد ، از  "خداحافظ . گفتن بين ما وجود نداره 

 . صداي روشن شدن موتور ماشين رو شنيدم.  "لعنتي  "زير لبي گفت . پنجره ي باالي در بيرون رو نگاه كرد 

  . هرا استوارت رفته بودظا

 " خب ؟ "پرسيد . مارگارت من رو ديد كه از باالي پله ها خم شدم

 " اين حساب نميشه عزيزم ؟. اون دوست داره و ميخواد كه خوشحالت كنه . مارگارت  "محتاطانه گفتم 

مكالمه . شام . اون دوست داره همه ي شبهاي رندگيمون عين هم باشه . گريس ، به همين سادگيم كه نيست  "
بعضي وقتام براي شام بريم بيرون ، . سكس تو روزهاي تعيين شده . ي مودبانه درباره ي ادبيات و وقايع روزانه 

انقدر حوصلم از اين زندگي سررفته . اونم جايي كه استوارت نيم ساعت طول ميده تا فقط شراب سفارش بده 
 "كه دلم ميخواد فرياد بزنم

اون يه مرد محترم ، سخت كوش و  "صداي خودم داشت محكم تر ميشد  "و هم اتاقي خب ، نظر منو بشن "
  " به نظر من ديگه تو زيادي لوس شدي. باهوشه و اون تورو ميپرسته 

از اونجايي كه تا حاال ازدواج نكردي ، نظري كه داري كه ميدي در حال  "با صدايي محكم گفت  "گريس  "
  " رت تو كار خودت باشه ، اوكي ؟پس س. حاضر اصال حساب نميشه 

ميدونم كه داشتم  "هي ، راستي ، فكر ميكني تا چند وقت ديگه قراره اينجا بموني ؟ . اوه ، حتما مارگز  "
  . بدجنس بازي درمياوردم ، ولي خب حس خوبي داشت

  . رفت بااين حرفش به سمت اشپزخونه "چرا ؟ وقتي كه با وايات ميتوني بگذروني رو ميگيرم ؟  "

دقيقه ي بعد ، با اين حس كه بايد كنترل خونه خودم رو بدست بگيرم و نبايد تو اتاق خوابم قايم شم ، از  10
با صدايي اروم . مارگارت كنار اجاق وايستاده بود و پاستاش رو هم ميزد ، و اشك ميريخت. پله ها پايين رفتم 

 "معذرت ميخوام  " گفت

  . هيچ وقت. مارگارت هيچ وقت گريه نميكرد . تم به كل پريد عصباني. اه كشيدم  "حتما  "



به هر حال ، فكر ميكنم كه دوسش دارم ، اما بعضي وقتها حس ميكنم كه انگار . من دوسش دارم گريس  "
من دلم نميخواد طالق بگيرم ، اما از يه . مثل اينكه اگه بخوام فرياد هم بكشم اون اصال نميشنوه . خفم كردن 

انگار هردومون داريم رو يه زمينه كار ميكنيم ، ولي وقتي با . نميتونم با يه ادم بي احساس زندگي كنمطرفم 
اگه فقط ميتونست براي يه بارم كه شده از تو  .نميدونم چي كار كنم. هميم انگار دارم ميميرم و از بين ميرم 

انگار اينكه "ديگه داشت هق هق ميكرد  "... ميدوني چي ميگم ؟ و فكر بچه دار شدن. پيله ي خودش در بياد 
  " و اون كسيه كه قرار بود منو بپرسته. استوارت دلش بچه ميخواد ، يعني اينكه ديگه من براش كافي نيستم 

  " كه ميپرسته مارگز "

  " كي دلش ميخواد من مادرش باشم ؟. تازشم ، من خيلي بدم گريس  ". گوش نكرد 

 " اين نشانه ي خوبيه ، مگه نه ؟. انگوس عاشقته . ميشه نه ه. اصال هم بد نيستي  "

  " تو ميخواي من از خونت برم ؟ تو يه هتلي جايي بمونم ؟ "

بيا همو بغل . بيا . خودت خوب ميدوني كه تا هر وقت كه دلت بخواد ميتوني اينجا بموني . نه ، البته كه نه  "
  " كنيم

ببخشيد كه اون طور درباره  "زير لبي گفت . م به خودش فشرد دست هاش رو به دورم حلقه كرد و منو محك
  " ي وايات گفتم

انگوس از اينكه دوست داشتني كه وجود داره متعلق به اون نيست ، . و منم فشارش دادم  "ميدونم . ميدونم  "
  . شروع به باال و پايين پريدن كرد

يه كم شام  "برداشت و چشم هاش رو پاك كرد  مارگز يه قدم عقب رفت و از اغوشم در اومد ، يه دستمال
  " ميخواي ؟ به اندازه ي دو نفر درست كردم

درواقع گشنم  "و يه لبخند زدن  "سعي ميكنم كه طناب نخورم  "گفتم . به چيزي كه ميگفت شام نگاه كردم 
، اروم يه ضربه به  يه ليوان مشروب براي خودم ريختم . " فكر كنم فقط براي چند لحظه بيرون بشينم. نيست 

  .شونش زدم تا بدونه از دستش عصباني نيستم ، و با سگم رفتم بيرون تا از هواي عالي اون شب لذت ببرم 

انگوس داشت پرچسن پشتي رو بو ميكشيد ، درست . روي صندلي بيرون نشستم و اطراف حياط رو نگاه كردم 
گل . شته بودم ، االن بزرگ و خوشگل شده بودن همه ي گلهايي كه پارسال كا. مثل يه سگ ِ محافظ خوب 

پونه ها در نزديكي درخت . هاي صد تومني پر از شكوفه بودن ، و عطر مليحشون همه جا رو فرا گرفته بود 
ماپل ميپوشندن ، تكون ميخوردن ، و در كنار حياط كاالهان ، زنبق و سوسن هايي  32هاي كاجي كه من رو از 

ياس هاي بنفشي كه در گوشه ي شرقي خونه بودن ، تقريبا  . وانيلي در اومده بودنبه رنگ سفيد ، نيلي و 
ديگه چيزي ازشون نمونده بود ولي هنوزم عطر دوست داشتني ، اروم كننده و نيرو بخششون رو ميتونستي حس 



سريع بود و به  تنها صدايي كه مي اومد ، از رودخانه ي فارمينگتون بود ، كه در اين وقت سال ، پر اب و . كني
صداي سوت يه قطار از دور دور ها مي اومد ، و صداي غمگينش ، تاكيدي بر تنهايي . سنگ ها برخورد ميكرد 

  . اي بود كه در قلبم حس ميكردم

من روحم رو براي مارگارت ، ناتالي . چرا ادماي تنها نميتونستم خوشحال باشن ؟ عشق قلبت رو گرو ميگرفت 
و حاضر بودم هر چي . ن و حتي سگ كوچولوي دوست داشتني و دوست باوفام ، ميفروختم ، خانوادم ، جوليا

اون روزهاي دوري كه . دارم بدم تا يه نفر اون طور به من عشق بورزه كه خودم ميخواستم دوسش داشته باشم 
يتونست اين رو تضمين و اگه هم يه نفر رو پيدا ميكردم ، چي م. با اندرو داشتم ، انگار مال يه نفر ديگه بودن 

 . كنه كه اون براي هميشه تو زندگيم بمونه ؟ به مادرو پدرو نگاه كن كه چقدر از دست هم عصباني هستن

كيكي ، جوليان و من ، هر سه مون در . سال به همين راحتي نديده گرفته شده  7 ... مارگارت و استوارت
  . اشتباهيم

مارگارت . اشك هام رو پاك كردم و يه جرعه از مشروبم رو خوردم با استينم . انگار داشتم گريه ميكردم 
  .عشق خيلي بده. درست ميگفت 

 " گريس ؟ "

كاالهان اوشي رو سقف خونش بود ، و مثل يه نفر كه از غيب ظاهر ميشه ، داشت به . سرم رو يهو باال اوردم 
  . من نگاه ميكرد

  " سالم "گفتم 

  " همه چيز مرتبه ؟ "

  " اره.. .اوه  "

 " دوست داري بياي اين باال ؟ "

  " اره "جوابم خودم رو هم سورپرايز كرد 

انگوس رو كه داشت سرخس ها رو بررسي ميكرد به حال خودش گذاشتم ، از در كوچكي كه حياط پشتيم رو 
ازه ، بوي تند و خوب ِ تخته هاي ت. از قسمت جلويي جدا ميكرد گذشتم و به سمت خونه ي كاالهان رفتم 

همونطور كه ميرفتم باال،  . دسته ي اهني ِ پله ها ، زير دستم سرد به نظر ميومدن. فضاي شب رو پر كرده بود 
  .دور و بر سقف رو نگاه كردم تا ببينم همسايم كجا وايستاده 

  . و دستم رو گرفت تا كمكم كنه برم باال "سالم  "گفت 

چون هيچ وقت از . اطمينان دهنده بود ، و من خوشحال بودم دست هاش گرم و .  "سالم  "جوابش رو دادم 
و من با بي . فقط با يه دست كشيدم باال . دستش باعث ميشد حس كنم كه در امانم . نردبون خوشم نميومد 



 . ميلي تمام دستش رو ول كردم

  " بشين. به سقف خونم خوش اومدي  "كاالهان گفت . يه زيرانداز تيره رنگ رو سقف پهن كرده بود 

صدام در اون  "خب ، اين باال چي كار ميكني ؟  "پرسيدم . كال هم در كنارم نشست . نشستم  "ممنون  "
  .فضاي اروم و خنك ، يه كم بلند به نظر مي اومد

 ". داشت به من نگاه ميكرد  . اما اون به اسمون نگاه نميكرد.  "دوست دارم به اسمون نگاه كنم  "جواب داد 
  " زندان نميتونستم اين كارو بكنم زياد تو

ميتونستم گرماي شونه هاش . و خيلي بذله گو . خيلي باهوشي گريس  "اسمون خيلي خوشگله  "جواب دادم 
  " خب ". رو در كنارم حس كنم 

بعد به پشت روي زيرانداز خوابيد و دست . و شكمم شروع به پيچشي اروم كرد . داشت ميخنديد  "خب  "
  . بعد از يه ثانيه مكث ، منم همون كارو كردم. سرش گذاشت  هاش رو پشت

براي چند دقيقه ، صداي رودخونه با . ستاره ها چشمك ميزدن ، و اسمون مخملي و تيره بود . قشنگ بود 
و كاالهان اوشي اونجا بود ، و بدن گرم و نيرومندش فقط يه چند . صداي اواز پرنده هاي شب تركيب شده بود 

  .من فاصله داشت اينچ از 

  " داشتي گريه ميكردي ؟ "با صدايي اروم پرسيد 

  " يه كم "

 " همه چيز مرتبه ؟ "

و اون يكي خواهرم ، نات . خب ، مارگارت و استوارت دارن دوران سختي رو پشت سر ميزارن  ". مكث كردم 
 " م يه كم احساساتي شده بودمفكر كن. اونم چند روز ديگه ازدواج ميكنه  "سرش رو تكون داد  "يادته ؟  _

  " معلومه كه خيلي بهم وابسته اين. تو واون خانوادت  "با حالت مهربوني گفت 

  " معلومه كه اينطوره "با اوقات تلخي تاييد كردم 

 "كاالهان پرسيد  .و انگوسم در جواب يه پارس كرد. دوباره اون پرنده از راه دور شروع به اواز خوندن كرد 
  " ازدواج كردي ؟تا حاال 

چند . خدايا  "ولي چند سال پيش با يه نفر نامزد كرده بودم  "به ستاره هاي خواب اور نگاه كردم  "نه  "گفتم 
  . انگار خيلي زمان گذشته. سال پيش 

 " چرا نامزديت رو بهم زدي ؟ "

خوبه ، اما . سم رو بهم بزنمخوبه ، كه اون فكر ميكرد كه من تصميم گرفتم كه مرا. برگشتم تا بهش نگاه كنم 
اينطور كه ... خنده داره  "عاشق يه نفر ديگه شد . اون كرد  . در واقع من تمومش نكردم ". حقيقت نيست 



  . اتفاق افتاده ديگه. اون عاشق يكي ديگه شد . ميگفتمش اصال بد به نظر نميومد 

  " ق بودهبه نظر خيلي احم "اروم گفت . كاالهان اوشي سرش رو برگردوند 

اونقدرم بد  ". اب دهنم رو قورت دادم . اون انقباض هاي گرم و چرخان درونيم . دوباره شروع شد . اوه . اوه 
 " تو چطور كاالهان ؟ تا حاال ازدواج كردي ؟ "دوباره به اسمون نگاه كردم  "نبود 

صداش يكنواخت و بدون اشفتگي  "ود به نظرم خيلي جدي ب. قبل از اينكه برم زندان با يه نفر قرار ميزاشتم  "
 . بود

 " شماها چرا بهم زدين ؟ "پرسيدم 

  " ولي دستگير شدنم باعث شد همه چيز تموم شه. خب همون موقعشم يه كم بحث داشتيم  "

  " دلت براش تنگ شده ؟ "نميتونستم نپرسم 

  " خيلي كم به ياد ميارمشون .انگار روز هاي خوبمون مال يه زندگيه ديگه است . بعضي وقتا . يه كم  "

احتماال متوجه حالتم . دقيقا داشت احساس من درباره ي اندرو رو به زبان مي اورد ، جوري كه دهنم باز موند 
 " چيه ؟ "شده بود ، چون خنديد و پرسيد 

ازش  براي يه دقيقه حرفي نزديم ، بعد من يه سوال ديگه "ميدونم چه حسي داري ... فقط اينكه . هيچي  "
هي كال ، قبال خونده بودم كه تو جرمت رو قبول  " چيزي كه خيلي دوست داشتم جوابش رو بدونم. پرسيدم 
  " دلت نميخواست كه محاكه بشي ؟. كردي

 مدارك زيادي بر عليه من بود "باالخره گفت . نگاهش رو روي اسمون نگه داشت و براي يه ثانيه جوابي نداد 

"  
اما اين جرم اون بود ، گذشته ي اون ، . ردم كه كاالهان همه ي حقيقت رو به من نميگه مثل قبل ، احساس ميك

من با كاالهان اوشي رو سقف خونش بودم . و اينقدر شب خوبي بود كه دلم نميخواست همه چيز رو بهم بزنم 
  . در حقيقت اينجوري خيلي حال ميداد. 

صداش عميق و اروم بود و يه كم خشونت . صدا ميكردم  عاشق جوري بودم كه اسمم رو. خدايا  "گريس ؟  "
 . مثل يه تندري دور ، در يه شب گرم تابستاني. هم درش احساس ميشد 

  " بله ؟ ". برگشتم تا بهش نگاه كنم ، اما اون داشت به ستاره ها نگاه ميكرد 

  " با اون نجات دهنده ي گربه ها بهم زدي ؟ ". بازم برنگشت 

براي يه ثانيه ، تصور كردم كه به كاالهان حقيقت . روع به تكون خوردن كرد و نفسم حبس شد قلبم ناگهان ش
تصور كردم كه برميگرده و به من نگاه ميكنه ، و حالتش بيشتر ناباورانست تا . رو درباره ي وايات دان بگم 

مئنم يه چنين چيزي رو مط. اينكه چشم غره ميره و شروع ميكنه زير لبي درباره ي كارم حرف زدن  .منزجر



بله ، هيچ كس ... كاالهان اوشي ميخواست بدونه كه ايا من با دوست پسرم تموم كردم ، چون . نميخواستم 
  . يه كم به من عالقه مند شده بود. نميتونست اين رو كتمان كنه 

محكم اب دهنم رو قورت  "اون زياد به درد يه زندگي واقعي نميخورد ... وايات ... اممم  ". لبم رو گاز گرفتم 
  " ما بهم زديم. پس بله  ". اونقدرم دروغ نبود . دادم 

صورتش جدي بود ، و چشم هاش در نور كم ستاره ها غير قابل خوندن . تازه به سمت من برگشت  "خوبه  "
هاش  مژه هاي كال خيلي بلند بود ، چشم. ضربان قلبم كم شد و ناگهان بوي ياس داشت گيجم ميكرد  .بود

 . و همينطور ترسناك هم بود ، اين كه اين قدر نزديك و دردسترس بهش نگاه كني. خيلي دوست داشتني 

  . خيلي گرم و محكم

يه نوازش خيلي كوچولو ، ولي . خيلي اروم ، دستش رو اورد باال و با پشت انگشت هاش صورتم رو لمس كرد
انقدر قلبم تند تند ميزد كه انگار . اه ، خدايا . و ببوسه ميخواست من. همينم باعث شد كه درجا نفسم حبس بشه 

  . كال لبخند زد. ميتونست قفسه ي سينم رو كبود كنه 

  " گريس ؟ گريس ، كجايي ؟ نات پشت خطه ". همون موقع صداي مارگارت فضاي اروم رو بهم زد 

روي سقفه ، شروع كرد به پارس كردن انگوس كه فهميده بود خانومش . و ناگهان سرپا وايستادم  "دارم ميام  "
  " من بايد برم _ببخشيد كال ، من  ". 

  . ولي داشت لبخند ميزد "ترسو  "گفت 

  " شايد بعدا دوباره بتونم بيام اين باال "گفتم . يه قدم به سمت نردبون برداشتم و ايستادم 

  " كنياميدوارم اين كارو ب "با يه حركت بلند شد و نشست  "شايد بتوني  "

وقتي به حياط خونه ي خودم  .يه نفس كشيدم و تا ميتونستم سريع از نردبون پايين رفتم .  "بايد عجله كنم  "
قلبم طوري . رفتم ، جايي كه باالخره انگوس اروم شد ، هنوزم ميتونستم صداي ِ خنده ي اروم كال رو بشنوم 

  .ميزد كه انگار يه مايل دويده باشم 

 " اون جا چي كار ميكردي ؟ با كاالهان اون باال بودي ؟ "يدم تو پاسيو پرسيد مارگارت وقتي پر

  " سالم مارگارت "كاالهان از سقف خونش گفت 

 " شماها اون باال چي كار ميكردين ؟ "اونم جواب داد 

  " ميخواي امتحان كني ؟... سكس ميموني  "جواب داد 

  . ي رو داد دست منو گوش "پرنده ي الكاتراز ، منو وسوسه نكن  "

  " سالم ؟ "پشت تلفن گفتم 

  . صداي نات اروم بود "مزاحمت شدم ؟ . ببخشيد . سالم گريس "



  " چي خبر ؟. فقط داشتم با كاالهان حرف ميزدم  "گلوم رو صاف كردم  "... من فقط . اوه ، نه  "

 يا قرار نيست تو جنگي شركت كني ؟ مدرسه كه كاري نداري ؟. ميخواستم بدونم شنبه بيكاري يا نه . خب  "

"  
 " وقتم خاليه. نه  "به اشپزخونه رفتم و تقويمم رو نگاه كردم 

  " دوست داري با من بياي براي خريد لباس ؟ "

 " چه ساعتي ؟. حتما  ". قلبم يهو تكون خورد 

م يه مشكلي وجود انقدر نات دودل به نظر ميومد كه مطمئن بود "؟  3اممم ، شايد حول و حوش ساعت  "
  . داره

  " عاليه 3 "جواب دادم 

 " مطمئني ؟ "

 " چرا يه جوري به نظر مياي ؟. البته ، ناتالي بامپو ! اره  "

  " مارگارت گفت شايد بهتره مزاحمت نشم و بدون تو برم "

ي به هر خيلي خوب ميشد اگه ميتونستم به اين عروسي نرم ، ول _خواهر بزرگترم حق داشت . مارگز خوب 
 "به هر حال يه قسمتي از وجودم دوست داشت كه بره  "دوست دارم كه بيام نات  "گفتم . حال مجبور بودم 

  " ميبينمت 3ساعت 

انگوس پريد تو و  "برا چي انقدر نيني به الالش ميزاري ؟  "بالفاصله بعد از اينكه قطع كردم ، مارگارت پرسيد 
بهش بگو كه چشم هاشو باز كنه و برا يه  "مين ، ولي اون محلش نذاشت تقريبا داشت مارگارت رو مينداخت ز

  " گريس ، اون ديگه رو تخت بيمارستان نخوابيده. بارم كه شده فقط به فكر خودش نباشه 

اهميت نميدم كه . و من اندرو رو فراموش كردم. ولي خوب مراسم ازدواجشه. من اينو ميدونم مارگارت عزيز "
  " اون خواهر كوچكتر ماست و ما هردومون بايد تو مراسمش حاضر باشيم. درو ازدواج ميكنه اون داره با ان

مارگارت خودش رو انداخت رو صندلي اشپزخونه و انگوس رو بلند كرد كه اونم شروع به ليسيدن چونه ي 
  " كنه خدا ممنوع كرده كه اون به جز خودش به كس ديگه اي هم فكر. پرنسس ناتالي  ". مارگز كرد 

  " خدايا مارگز ، چرا انقدر اذيتش ميكني ؟! اون اينطور نيست  "

گريس اون داره مثل . شايد براي اينكه فكر ميكنم كه اون نياز داره كه يه كم سختي بكشه  ". ماگارت لرزيد 
  " اون همه چيز داره. پرستيدني ، زيبا و باهوش . پرنسس ها زندگي ميكنه 

  " بيچاره ي يتيم ِ سرگردان ؟ برخالف توي "پرسيدم 

مارگارت الي . قبول كن  .گريس ، تو ميدوني كه من چي دارم ميگم . اره ، من خيلي فوق العادم  "اه كشيد 



 "... تو ... من ، من تو زندگي سختي رو تجربه كردم و تو . پنبه بزرگ شده و هميشه همه دورش چرخيدن 
  . صداش قطع شد

  " من چي ؟ "گ پرسيدم با حالتي اماده به جن

 " تو به چند تا مانع برخورد كردي ؟ ". براي يه ثانيه جوابي نداد 

 " منظورت اندروئه ؟ "

البته كه  "ولي يادته كه وقتي تازه به كانكتيكات اومده بوديم و تو احساس گم شدن ميكردي ؟ . خب ، اره  "
و اون سالي كه بعد از كالج با  "مارگارت ادامه داد . زاشتماين ماله زماني بود كه من با جك قرار مي. يادم ميومد 

  " مامان و بابا زندگي ميكردي و براي يه سال پيشخدمتي ميكردي ؟

در ضمن ، پيشخدمتي كاريه كه . داشتم وقت ميگذروندم تا بدونم واقعا دلم ميخواد چه كاري رو انجام بدم  "
  " من هميشه بلد بودم

فقط اينكه نات هيچ وقت مجبور نبوده به خودش فشار بياره ، هيچ وقت گم . داره كه اين مشكلي ن. حتما  "
. نشده ، هيچ وقت به خودش شك نكرده ، و هيچ وقت حس نكرده كه ممكنه زندگي هميشه انقدر كامل نباشه 

توام اخر سر تا وقتي كه با اندرو اشنا شد و باالخره يه چيزي رو پيدا كرد كه نميتونست داشته باشدش ، كه 
  " برا همينه كه ميگم اون فقط به خودش فكر ميكنه. دودستي تقديمش كردي 

  " من فكر ميكنم كه تو بهش حسادت ميكني "

واقعا ميگم كه هيچ وقت نميتونم مارگارت .  "البته كه حسادت ميكنم احمق جون  "مارگارت با عالقه گفت 
  " اون اقاي سكسي چي كار داشتين ميكردين ؟هي ، روي سقف با  "ادامه داد . رو درك كنم 

  " فقط داشتيم به اسمون نگاه ميكرديم و حرف ميزديم "يه نفس عميق كشيدم 

 " گريس ، ازش خوشت مياد ؟ "ماگارت چشم هاش رو تنگ كرد 

  " خوشم مياد ازش. قطعا . اره . يه جورايي  ". ميتونستم حس كنم كه سرخ شدم 

  . وزيانه به من زديه لبخند م "همممم  "

 " كه چي ؟ "

همين اسمشم باعث ميشه كه . خدايا ، فكر كن كه با كاالهان اوشي بخوابي . خيلي از اندرو بهتره . كه هيچي  "
 ". مارگارت بلند شد و اروم به شونم زد . خنديد ، و من با بي ميلي لبخند زدم  "يه جورايي به اوج لذت برسم 

رارو براي اين نميكني كه به اندرو نشون بدي كه يه مرد ديگه اي هم هست كه از فقط مطمئن شو كه اين كا
  "خوشش مياد ، باشه ؟

  " انقدر اين جملت رومانتيك بود كه فكر كنم االنست كه بزنم زير گريه. واو  "



شب بخير . بايد يه گزارش بنويسم و بعدم ميرم بخوابم . خب ما اينيم ديگه ". عين دزداي دريايي لبخند زد 
و گريس ،  ". سگم رو داد دستم و انگوس هم سرش رو گذاشت رو شونم و با جانسپاري اه كشيد .  "گريس 

من ميدونم . ببين  "اه كشيد  "حاال كه دارم نقش خواهر بزرگارو بازي ميكنم ، يه چيز ديگم هست كه بايد بگم 
ولي . پرتا ، و منم اصال تورو مقصر نميدونم كه تو ميخواي اندرو رو پشت سر بزاري و از اين جور چرت و

بدون توجه به اينكه كال چقدر بدون بلوز خوشگل به نظر مياد ، اون هميشه سابقه ي زندان رفتن رو با خودش 
  " داره ، و اين جور چيزا هميشه و همه جا با ادم ميمونن

وا هردومون براي سمت رياست به دور در اوج ناباوري بهم گفته بودن كه من و ا.  "ميدونم  "تصديق كردم 
گذشته ي كاالهان براي . هنوز اونقدر اميدي به اين ماجرا نداشتم اما مارگز راست ميگفت . دوم راه پيدا كرديم 

  . شايد نبايد اين طور باشه اما به هر حال مهم بود . منينگ مهم بود

من فكر ميكنم كه با . ل حرفم همينه ك. فقط مطمئن شو كه ميدوني چي ميخواي كوچولو  "مارگز گفت 
فقط اينو به . كاالهان بودن باعث ميشه كلي بهت خوش بگذره و تو مطئنا بيشتر هم ميتوني خوش بگذروني 

حاال . ذهنت بسپار كه تو در يه مدرسه ي مقدماتي درس ميدي و اين مسئله ممكنه براي ادماي منينگ مهم باشه 
  " اراگه مامان و بابا رو بزاريم كن

  . مثل هميشه ، حق با مارگارت بود. جوابش رو ندادم
 21فصل 

 
تو  "من بايد يه مجسمه از رحم بچه براي بيمارستان يل نيو هون بسازم  "مامان شب بعد موقع شام اعالم كرد 

 .شام مي خورديم – من، مارگارت، ممه، مامان و پدر –خونه مادر و پدر 

 " .اين عالي به نطر ميرسه مامان "زدم گفتم من همونطور كه گازي به گوشت مي

 " .اون داره فوق العاده پيش ميره "تصديق كرد 

 " .چيزي كه هر نيم ساعت يه بار ميگي "پدر غرغركنان گفت 

بايد جراحي مي . من تقريباً موقعي كه ميخواستم بچه م رو به دنيا بيارن داشتم از بين مي رفتم "ممه بلند گفت 
 ".بعد بهم گفتن كه صاحب يه پسر خوشگل شدم سه روز. كردم

 " .درد زايمان من "مارگارت همونطور كه به گيالس شراب ضربه مي زد زمزمه كرد 

 " .مشكلي كه توي ساختن مجسمه دارم اين هستش كه مدام سر بچه ميشكنه "

 " .شكنهو من نميتونم راهي رو پيدا كنم كه ن __ " و درحالي كه به مارگز نگاه مي كرد گفت

  .من سعي كردم خنده م رو خفه كنم "اون لوله آبت چه جور پيش ميره؟  "پدر گفت 



 "جيم ، تو حتماً بايد كار من رو تحقير كني؟ گريس ، بس كن عزيزم چرا اينجوري مي كني؟ "

 تو هميشه ميتوني به طرز "ممه همونطور كه پياز مارتينيش رو در مي آورد و توي دهنش ميگذاشت گفت 
امروز موهات چرا چنين وضعي داره؟ اينطور به . گريس ، هيچ زني اون اداها رو درنمياره. خوبي بچه بسازي

 " .نظر مياد كه همين االن از روي صندلي الكتريكي بلند شدي

. ولي آره واقعاً هدفم اين بود كه مثل برق گرفته ها بشم. اوه، دوستش داريد ممه؟ خيلي پول خرجش كردم "
 " !مرسي

 "مامان ، دوست داريد براي تولدتون چي كار كنيد؟  "پدر گفت 

هيچي كس چيزي درموردش . اوه، تو يادت بود، آره؟ فكر كردم يادت رفته ". ممه يكي از ابروهايش را باال برد
 " .نگفت

 " .البته كه يادم بود "پدر گفت 

 "تا حاال يادش رفته النور؟  "مامان با سماجت گفت 

 " .يه بار يادش رفت "طمينان گفت ممه با ا

 " .وقتي شيش سالم بود "پدر آه كشيد 

 " .فكر كردم حداقل برام يه كارت درست ميكنه ، ولي هيچي. وقتي شيش سالش بود "

شما ، من و نانسي ، بچه ها و دوست . خب ، ما فكر كرديم كه جمعه با هم بريم بيرون براي شام "پدر گفت 
 "نيد ؟ خوب به نظر مي رسه ؟ چي فكر ميك. پسراشون

 "كجا ميخوايم بريم؟  "

مثل بهشت ميشه براتون نه ، . يه جاي فوق العاده گرون كه بتونيد تمام شب ازش شكايت كنيد "مارگارت گفت 
 "ممه ؟ 

وايات بايد به تحقيقي رو توي نيويورك ارائه بده و من بهش . راستش ، من نميتونم بيام "من يك دفعه گفتم 
 " .اميدوارم شب فوق العاده اي داشته باشيد .واقعاً معذرت ميخوام ممه. تم كه باهاش ميامگف

عروسي ناتالي مورد توجه  .داشتم نقشه مي كشيدم كه خانواده رو براي جدايي با وايات آماده كنم. خب خوبه
ولي گذروندن شبي با گوش  .خيلي ها قرار مي گرفت و مطمئناً من نميتوستم با وايات بيام ، همه چي خياليه 

كردن به صحبت هاي ممه درباره پليپ بينيش ، ديدن مامان و پدر با اون دو رويي بي پايانشون ، نشستن دركنار 
... اندرو و ناتالي درحاليكه با نگاه هاي عاشقانه به هم نگاه مي كردند وقتي كه مارگارت به همه زخم زبون ميزد 

وايات دان ميتونست . بيش از نياز. من خيلي كارها براي خانواده م كرده بودم. فتكاالهان اوشي درست ميگ. نه 
 .به من براي آخرين بار يه بهانه اي بده ، افسوس كه ما مجبور بوديم از هم جدا بشيم



 " .برنامه هاتون رو به هم بزنيد. ولي اون روز تولد منه "ممه اخمي كرد 

 " .نه "من با لبخندي گفتم 

 " .قديما مردم به بزرگترهاشون احترام ميذاشتن "د شروع كر

. همتون رو دوست دارم. برگه ها رو بايد تصحيح كنم و خيلي چيزاي ديگه . من بايد برم. گوش كنيد "گفتم 
 " .مارگز تو خونه ميبينمت

 "اره؟ راستي وايات برادري ند. به سالمتي گريس "گيالسش رو باال برد و درحالي كه پوزخندي ميزد گفت 

 .لبخند زدم ، ضربه اي به شونه اش زدم و بيرون رفتم

شايد يه همراه . شايد خونه بود .وقتي من ده دقيقه بعد ماشينم رو پارك كردم ، نگاهي به خونه كاالهان انداختم
 .شايد حتي تقريباً هم وجود نداشته باشه. شايد دوباره تقريباً همديگر رو مي بوسيديم. ميخواست

سر بامزه آنگوس از پنجره بيرون اومد و با  ". هيچ اتفاقي نميفته "كه از ماشين پياده مي شدم ، گفتم همونطور 
بعد به طرف خونه كاالهان رفتم و در  "! يه لحظه پسر خوب  "من گفتم . پارس اظهار خوش آمدگويي كرد

  .صبر كردم. با اطمينان. زدم

من خيلي دير توجه . به كف خيابون نگاه كردم. از بين مي رفت جرئتم داشت. دوباره در زدم. هيچ جوابي نبود
 .بعد از يه آه طوالني برگشتم و به خونه رفتم. كردم كه وانت كال اونجا پارك نشده بود

فقط هر ده دقيقه يك بار  ...فقط . نه اينكه من ديد ميزدم. و همينطور روز بعدش. وانت روز بعد هم اونجا نبود
دلم براش تنگ شده ... خب ... پنجره بيرون نگاهي مينداختم به خاطر اين كه ميدونستم با رنجش خاصي از 

و . براي شوخي هاش ، نگاه هاي آشناش، بازوهاي نيرومندش و نگاه مشتاقش كه من رو تحريك مي كرد. بود
 .زمينمخدايا، وقتي كه اون شب روي پشت بوم صورت من رو لمس كرد، احساس كردم زيباترين موجود روي 

پس اين لعنتي كجا بود؟ چرا نبودن چند روزه اش اينقدر من رو اذيت مي كرد؟ شايد درحالي بر مي گشت كه 
شده باشه و  CIAشايد هم جاسوس سازمان . يك رفتگر شده بود و زباله هاي گوشه خيابون رو جمع مي كرد

براي شام دير ... برم كسي رو بكشم عزيزم  بايد " .قاتل فيلم هويت نهايي ، احضار شده بود –مثل كاليو اُوِن 
 .مسلماً بيشتر از يك حسابدار بودن بهش ميومد "! مي رسم

 فكر نمي كردم اينطور باشه، ولي خب من نمي دونستم، مي دونستم؟. شايد اون دوست دختر داشت... شايد 

تيجه رسيدم كه گذروندن وقتم جمعه شب، خسته از شكنجه دادن خودم با فكر كردن در مورد كاالهان، به اين ن
. با جوليان و كي كي توي مهموني مجردها بهتر از اينه كه به اين فكر كنم كه كاالهان لعنتي كدوم جهنمي رفته
من قرار بود اآلن با وايات در نيويورك باشم، و مارگارت توي آشپزخونه از اين كه بايد با خانواده براي شام 

 .دش رو با توده هاي كاغذ و يك بطري شراب محاصره كرده بودبيرون بره شكايت مي كرد و خو



پس من ساعت نه، به جاي اين كه به ممه كه درباره بيماري اش حرف مي زد نگاه كنم، داشتم توي گلوريا 
 .پيشخدمت مي رقصيدم و خوش مي گذروندم – استفان در مهموني مجردها با جوليان، كي كي و كمبري

كي كي ادعا مي كرد كه تنها دختر جذاب اونجاست و به نظر ميومد بقيه هم با ... من نبود اينجا هيچ مردي براي 
كساني ( كمبري تعدادي از دوستانش رو آورده بود، پس عالوه بر تجمع زن هاي ميانسال . اون هم عقيده هستن

 .مردان هم جنس باز زيادي هم بودند) كه بيشتر براي اين مهموني ميومدند 

مهم اين بود كه اون ها خوب مي رقصيدن، لباس هاي شيك مي پوشيدن و الس . هميت نمي دادممن خيلي ا
مرد هاي هم جنس باز دوست پسر هاي بهتري نسبت به مردهاي معمولي هستن با اين تفاوت كه اون . مي زنن

ي چند روز حداقل يك دوست پسر هم جنس باز وقتي مي خواست برا. ها نمي تونن با هم رابطه داشته باشن
 .البته نه اين كه كاالهان دوست پسر من باشه، البته كه نه. از شهر بره به من مي گفت

اجازه دادم موسيقي من رو از اين افكار بيرون بياره و بعد از مدتي، مي چرخيدم و مي رقصيدم و استعدادم رو 
 .شگفت انگيزم دوستان كمبري مدام به من مي گفتن كه چقدر. در رقص به نمايش مي گذاشتم

همين طور كه به موسيقي گوش مي كردم و با افراد مختلف مي رقصيدم، احساس شادي كردم چون از خانواده 
اين آخرين قرارمون مسلماً . ياد وايات دان به خير. دور بودم، دنبال عشقي نبودم و فقط خوش مي گذروندم

 .بهترينش بود

! به همه نگاه كن! عاليه"عوض كنه، دنبالش رفتم و بلند گفتم  وقتي جوليان به عقب سالن رفت تا موسيقي رو
 " .مهموني همجنس باز هاي مجرد. تو بايد بيشتر از اين مهموني ها بدي

بهتره ! چقدر سريع گذشت! اآلن چي كار كنيم؟ ساعت دهه. مي دونم "در حالي كه آهنگ عوض مي كرد گفت 
 " كني؟تو چي فكر مي . يه موسيقي ماليم تر بگذاريم

از . جوليان لبخند زد ". پاهام درد مي كنه! رقصيدن با سالخوردگان كجا و اين كجا. ديگه خسته شدم. خوبه "
با كمبري چطور پيش مي  "پرسيدم . ديگه ناراحت نبود .هميشه خوشگل تر و خوشحال تر به نظر مي اومد

 " ري؟

شايد به زودي . ما تا حاال دو تا قرار داشتيم. فوق العاده "جوليان قرمز شد و بعد با خجالت اعتراف كرد 
 " .همديگر رو ببوسيم

 " .برات خوشحالم عزيزم"به شونه اش زدم و گفتم 

 " مشكلي نداري؟... تو كه  "

 " .اين اتفاق خيلي وقت پيش بايد مي افتاد. من خيلي برات خوشحالم! نه "

 ".مامانت اينجاست! واي نه گريس "ترسيد . يكدفعه به باال نگاه كرد "... و گريس، تو . مي دونم "



پدر هم سكته قلبي . ممه مرده بود. بالفاصله بدترين چيزي كه ممكن بود اتفاق بيفته رو تصور كردم "چي؟  "
 .دعا كردم ناتالي و مارگز چيزيشون نشده باشه. كرده بود و مامان هم دنبال من بود تا اين خبرها رو بده

 " .فكر كنم تام. با يكي از دوستاي كمبري. داره مي رقصه "جوليان برگشت و گفت 

 .پشت سر جوليان ايستادم و سعي كردم از باالي شونه اش ديد بزنم "مي رقصه؟ بابام هم اينجاست؟ "

تو بايد ! قايم شو گريس. واي داره اين طرفي مياد. فقط هوس كرده برقصه... شايد مامانت . نمي بينمش"گفت 
 " !رك باشياآلن توي نيويو

چرا بايد اين شب عالي را خراب كنم وقتي مي تونم . قبل از اين كه مامان من رو ببينه پريدم توي دفتر جوليان
 .به راحتي خودمو قايم كنم؟ گوشم را به در چسبوندم تا بشنوم

 " !خوشحالم كه مي بينمت! سالم، نانسي"صداي جوليان را شنيدم كه گفت 

سرگرم كننده نيست؟ مي دونم كه مجرد نيستم ولي فقط هوس كرده بودم ! ، عزيزمسالم جوليان"مامان گفت 
 " مشكلي كه نيست؟. برقصم

 " مي خواي با هم برقصيم؟. خوش بگذرون! اينجا همه عاشقت مي شن! البته كه نه"جوليا با خوشرويي گفت 

 " راستش عزيزم، مي تونم از تلفنت استفاده كنم؟ "

 " تلفنم؟ توي دفتر؟ "د جوليان تقريباً داد ز

 " اشكالي كه نداره؟. آره عزيزم "

  " !البته كه مي توني از تلفن توي دفتر استفاده كني! اصالً... ام  "

 .در لحظه مناسبي در كمد را بستم. با شنيدن اين حرف ها، از در دور شدم و به داخل كمد رفتم

 " .از مهمونات دور كنم نمي خوام تو رو. ديگه مي توني بري. ممنون جوليان "

صداي بوق تلفن . بوي چرم كت جوليان مي اومد. صداي بسته شدن در را شنيدم ". پس من رفتم. باشه "
 .با هيجان منتظر موندم. همون طور كه مامان به كسي زنگ مي زد شنيده مي شد

 .و گوشي رو گذاشت ". همه چي مرتبه "زمزمه كرد 

كي؟ داشتم وسوسه مي شدم كه در كمد رو باز كنم، ولي نمي خواستم خودم همه چي مرتبه؟ براي چي؟ براي 
نه تنها من با دوست پسرم توي نيويورك نبودم، بلكه توي كمد قايم شده بودم و داشتم جاسوسي . رو لو بدم

 .خيلي خوب به نظر نمي رسه. همه چي مرتبه. مامانم رو مي كردم

مامان كسي رو زير سر . رم خيلي خوب نباشه، ولي خب عادي بودفكر مي كردم كه رابطه پدر و ماد .لعنتي
 مي دونست؟! داشت؟ داشت به پدرم خيانت مي كرد؟ پدر بيچاره من

آروم باش . فهميدم كه دارم آستين كت جوليان رو چنگ مي زنم. قلبم تند تند مي زد. با گيجي همونجا موندم



شايد مامان . اونقدر ها هم كه فكر مي كردم مخفيانه نبود « همه چي مرتبه« شايد . به خودم تذكر دادم. گريس
 ... داشت درباره چيز ديگه اي حرف مي زد

  .در دفتر دوباره باز و بسته شد. ولي، نه

تو همون مجسمه سازي، آره؟ همه داشتن . اون بيرون ديدمت كه داشتي مي رقصيدي"صداي خشن مردي اومد 
 " .مي خواستنت. نگات مي كردن

اگه داشتن مامانم رو نگاه  .اون بيرون همه به جز دو نفر، هم جنس باز بودن. اخم كردم. حرف درست نبوداون 
 .مي كردن، فقط به خاطر لباس هاش بوده

 .صداي مامان آروم بود ". در رو قفل كن "

هام آستين رو بيشتر چنگ زدم به طوري كه ناخن ! واي خداي من. چشمهام توي اون كمد تاريك گشاد شد
 .توي چرم رفته بود

 .ولي آشنا... صدا خشن بود  ". چقدر خوشگلي "

 .سكوت ". خفه شو و من رو ببوس "مامان دستور داد 

نزديك بود شلوارم رو . در حالي كه از ترس مي لرزيدم، در كمد را كمي باز كردم و نگاهي به بيرون انداختم
 .خيس كنم

 .ديگر رو مي بوسيدندپدر و مادرم داشتند توي دفتر جوليان هم

 " اسمت چيه؟"پدر همونطور كه با چشمهاي خمارش به مامان نگاه مي كرد گفت 

 " .چه اهميتي داره؟ باز هم من رو ببوس "مامان گفت 

عقب رفتم و در كمد رو  ... واي خدايا. وقتي كه ديدم پدر، مامان رو مي بوسيد، هيجان من به ترس تبديل شد
براي اين كه جيغ نزنم، آستين كت رو توي دهنم . ي ناله هاي بلندشان رو مي شنيدمصدا.بي سر و صدا بستم

  .پدر و مادرم داشتند نقش بازي مي كردند و من توي كمد گير كرده بودم. تمام جودم پر از خشم بود. كردم

 " .از اون وقعي كه با هم بوديم ميخواستمت. ميخوامت "صداي پدر رو شنيدم 

لطفاً ؟ باشه ؟ البته، البته  .خداي من، دعا كردم، لطفاً من رو همين االن كر كن. گوشم فرو كردمانگشتام رو توي 
براي . اما اول از همه بايد توضيح مي دادم كه اين جا چي كار مي كنم. همين اآلن در رو باز كن تا بس كنن... 

بايد بهانه هاي اون ها رو در مورد اين و بعد . چرا زودتر خودم رو نشون ندادم. چي خودم رو قايم كرده بودم
 .كه چي كار مي كردن گوش كنم

افسوس كه . انگشتام فايده اي نداشتند، پس از كف دستم استفاده كردم ". آره، خوبه "صداي مادرم مي اومد 
 " .آره ... آهان  ". هنوز ميتونستم بعضي چيزها رو بشنوم



سعي كردم گوش . تو به راهبه ها نياز نداري؟ يه كاري كن بس كنن. واقعاً. من يه راهبه ميشم! واي خدايا لطفاً 
 .اما نه... نكنم و به يه علفزار بزرگ پر از گل هاي وحشي و اسلحه و تيربار و سربازهاي يانكي فكر كنم 

 " ... اوه عزيزم "

ما همون لحظه اي كه ا. من نمي تونستم اين جا بمونم و به كارهايي كه پدر و مادرم انجام مي دادن گوش كنم
 .مداخله كرد) يا خدا(مي خواستم خودم رو نشون بدم و باعث بشم اون ها بس كنن، مادرم 

 " .بريم يه اتاق. ديگه اينجا نه "

 چطوره به جاش به يه موسسه خيريه كمك كنم؟... چيزهايي كه در مورد راهبه شدن گفتم ! خدايا، ممنون

  .رفته بودند. قي كشيدم و دوباره نگاهي انداختمنفس عمي. چند دقيقه ديگه صبر كردم

 .اما فقط جوليان بود. در باز شد و من از ترس لرزيدم

و نگاه دقيقي به من  ". همه چي خوبه؟ پيدات كرد؟ چيزي نگفت فقط از در اومد بيرون "جوليان گفت 
 " چي شد؟! گريس، مثل روح شدي ". انداخت

 " .باشه اون ميز رو بسوزونيشايد بهتر  "با صداي خفه اي گفتم 

از جلوي جوليان گذشتم، براي كي كي كه . مي خواستم اون دفتر رو ترك كنم و هيچ وقت به اونجا برنگردم
همون طور كه داشتم رانندگي مي كردم و مي  .هنوز هم داشت مي رقصيد دست تكان دادم و بيرون رفتم

از اين كه ... البته از يه لحاظي هم خوشحال بودم . كردلرزيدم، حس مي كردم كه اين اتفاق داشت اذيتم مي 
فهميدم كه توي زندگيشون غير از اذيت و دستور چيز ديگه اي هم وجود . هنوز هم پدر و مادرم با هم بودند

هوا تميز و بهاري . شيشه رو پايين كشيدم و نفس عميقي كشيدم. داشت، هرچند براي بچه شون عذاب آور بود
 .يه هيپنوتيزم مي تو نستم خاطره امشب رو از ذهنم براي هميشه پاك كنمشايد با . بود

 .همديگر رو دوست داشتن... ام ... اين خوب بود كه مي دونستم پدر و مادرم هنوز . اما خب

 .ماشين رو پارك كردم

  .خونه كاالهان هنوز تاريك بود
 22فصل 

 
 
 

مارگز ، ناتالي و يه زن سكسي و جذاب  _ز خانوادم نشستم روز بعد ، ديدم كه براي يه بار ديگه ، در اغوش با
 . كه سابقا به اسم مادرم شناخته ميشد ، داشتن در مغازه ي لباس عروس فروشي ِ بردي ، لباس ميخريدن

مارگز عقلش رو كار انداخته بود و در يه فالسك ، با خودش . خب ، مامان و ناتالي داشتن لباس ميخريدن 



فرنگي اورده بود و در حالي كه ناتالي از يه لباس تو يه لباس ديگه ميرفت ، من و مارگارت تو مارگاريتاي توت 
ميشه گفت سالن پرو بود  . البته اتاق پرو اسم مناسبي نبود. اتاق پرو نشسته بوديم و با هم مارگاريتا مينوشيديم 

ت و همينطور يه محوطه ي بزرگ ، چون بردي برا خودش مبل راحتي ، صندلي راحتي و ميز قهوه خوري داش
 پرده كشيده شده تا مردم اونجا لباسشون و عوض كنن و بعد بيان بيرون و با درخششون چشم همه رو كور كنن

.  
 . و يه مقدار ديگه مارگاريتا از تو فالسك برا خودش ريخت "خودت به دستش اوردي  "مارگز زير لبي گفت 

 
اينجا يه كم چين  "پشت پرده ها بودن و مامان هي سرو صدا ميكرد كه مامان و نات .  "واقعا همينطوره  "

  " .... دستتو ببر باال عزيزم ، اينجا. خورده 

نميدونستم كه داشت به ماجراي ديشب فكر ميكرد ، يا اينكه ياد اون  . مامان امروز خيلي نرمال به نظر ميومد
مارگرات اون روز يه استشهاد داشت ، . ي رفته بوديم روزي افتاده بود كه خودش و من براي خريد لباس عروس

اولين . نات هنوز تو استانفورد بود ، در نتيجه فقط من و مامان بوديم ، و كليم اون روز بهمون خوش گذشت 
يه لباس سفيد . راستشو بگم ، اونقدرم شبيه لباس عروس هاي پرنسسي نبود .... لباسي كه تنم كردم رو خريدم 

يه جورايي دوست داشتم لباسم از اين دامناي حلقه حلقه اي داشته باشه كه خانم ( يه بقيه ي لباسا بود به خوب
به ) . كتاب بر باد رفته توصيفش كرده بود ، اما نگاه شكاك مامان باعث شد كه منصرف بشم  2ميچل در فصل 

. بفروشمش  ebayمجبور شدم تو .جز اينكه لباسم سفيد و ساده بود ، ديگه چيز زيادي ازش به خاطر نميارم 
 . كه هرگز پوشيده نشده: لباس عروسي 

اون  ." اوووه ، اين يكيم خيلي خوشگله "وقتي نات از پشت پرده بيرون اومد ، با حالت چهچه مانندي گفتم 
  . صورت گل انداخته ، چشم هاي درخشان ، متانتي دوست داشتني.... عين عروسا شده بود 

  " اون حاشيه دوزي هاي گردنش رو دوست ندارم. ليه بهتر بود او "مارگارت گفت 

  . و يه جرعه ديگه از نوشيدنيم رو خوردم "حاشيه دوزي ها رو بزار كنار  "منم تاييد كردم 

 " من يه جورايي از اين حاشيه دوزي ها خوشم مياد. نميدونم "نات به خودش نگاه كرد و زير لبي گفت 

  " ه دوزي هاش خوشگلهخب حاشي "با عجله گفتم 

  " تو اگه يه كيسه زبالم بپوشي بازم خوشگل به نظر مياي. خيلي خوشگل شدي  ": مامان 

ميتوني پوست وزغم بپوشي و بازم خوشگل خواهي . اره پرنسس ناتالي  "مارگارت چشم غره رفت و گفت 
  " بود

 . دن مارگارت شدمو با اين حرفم باعث غري "يا لباساي گشاد و خراب  "اضافه كردم 

من فقط ميخوام . اهميتي نميدم كه چي قراره بپوشم  "زير لبي گفت . نات لبخند زد ولي چشم هاش سرد بود



 " ازدواج كنم

  . من خنديدم.  "ايش  "مارگارت گفت 

  " مارگارتم همينطور. منم همين حس رو داشتم . البته كه مزدوج ميشي  "مامان اروم به شونش زد و گفت 

  " منم ؟ "ارگارت با شگفتي گفت م

مامان ، كه احساس كرده بود كه احتماال ممكنه كه احساسات ديگه اي هم وجود داشته باشه ، با يه لبخند 
يه روزي ، ازدواج با . بله ، منم همين حس رو داشتم  . يه روزي. منم بهش خنديدم . عصبي به من نگاه كرد 

اين كه شبا فيلم ببينيم و بازي كنيم ، اخر هفته رو به خريد . يخواستماندرو همه ي اون چيزي بود كه من م
وسايل انتيك بريم يا در ميدون جنگ بگذرونيم ، و با فراغت خاطر رو تختي كه روش صفحات نيويورك تايمز 

 تابستون ها رو برا تفريح به كيپ كد بريم يا با ماشين دور . يه چند بچه. پخش شده ، سكس داشته باشيم 
 . يوهوووووووووو . كشور بگرديم

و با اينجا نشستن و تحسين خواهرم ، باالخره تونستم بفهمم كه ، حتي اون موقع هم ، قبل از اينكه اندرو همه 
من چيزي رو به تصوير كشيده بودم . كم مايه به نظر ميومد ... چيز رو بهم بزنه ، همه ي اون تصورات يه كم 

  . ولي اون خوب تر از اون بود كه واقعيت داشته باشه. و به من بده كه انگار اينده بايد اون ر

 " گريس ، يك شبي كه تو شهر بودي چطور بود ؟ "ناتالي از حالت گيجي در اومد و پرسيد 

يه مكث كردم تا تاثيرش بيشتر  " __خب ، من متاسفم كه مجبور بگم من و وايات  "به مارگارت نگاه كردم 
  " ا شديمما از هم جد "شده 

 " چي ؟ "مامان و ناتالي با هم گفتن 

منظورم اينه كه ، حتي شما . ميدونين ، اون خيلي ادم خوبيه ، ولي واقعا خيلي كارِ پرمشغله اي داره  "اه كشيدم 
  " ها هم تاحاال نتونستين ببينينش ، مگه نه ؟ حاال چه برسه كه يه چنين ادمي بخواد همسرت باشه ؟

  " تازه ، من هيچ وقت فكر نكردم كه اون انقدرام خوب باشه. افتضاحه  "مارگارت گفت 

  . و اومد و كنار من نشست "ساكت مارگارت  "مامان گفت 

من فكر كردم تو  _من . اون خيلي فوق العاده به نظر ميومد  "لبش رو گاز گرفت  "اوه گريس  "ناتالي گفت 
  " حرف ميزدي چند مدت پيش داشتي درباره ي ازدواج. عاشقشي 

خب ، من فقط دلم نميخواد شوهري داشته باشم كه ، امم ، بيشتر به فكر  "گفتم . مارگارت شروع به سرفه كرد 
  " اينكه همش ميدويد به سمت بيمارستان ديگه داشت منو اذيت ميكرد. ميدوني . بچه هاست تا من 

  " ! اد گريساما اون داشت جون بچه ها رو نجات ميد "ناتالي اعتراض كرد 

كه اين باعث ميشه يه دكتر خيلي خوب باشه ، اما . درسته  "يه جرعه ديگه از مارگاريتام رو خوردم  "هممم  "



  " نه يه شوهر خيلي خوب

سعي ميكردم كه شب قبل  . " ازدواج كه همه چيز نيست. شايد تو داري درست ميگي عزيزم  "مامان گفت 
  . اي ي ي....مد جلو چشمم ، مامان و بابا رو به خاطر نيارم ، ولي هي ميو

 " حاال حالت چطوره گريس ؟ "مارگارت خودشو انداخت وسط و پرسيد 

  " ميدوني ، در واقع من با اين مسئله مشكلي ندارم "با مهرباني جواب دادم 

 " قلبت نشكسته ؟ "ناتالي با لباس سفيدش جلوم زانو زد و پرسيد 

مارگارت با  "و من فكر كنم كه ما ميتونيم با هم دوست باقي بمونيم . ين بهترين كاره ا. نه حتي يه ذره . نه  "
مامان ، كارهاي . خوب بعد معلوم ميشه . اون ممكنه به شيكاگو منتقل بشه . يا نه  "ارنجش يكي زد به پهلوم 

 من خارج ميكنه يه موضوعي كه مطمئن بودم بحث رو از موضوع زندگي ِ عشقي "هنريت چطور پيش ميره ؟ 

. 
از اين همه . دارم فكر ميكنم كه برم سراغ اندام هاي مردونه . داره يه كم خسته كننده ميشه  "مامان گفت 

  " شايد االن وقتشه كه بريم سراغ بخش مردونه. تخمدان و اين چيزا خسته شدم 

 " بايد بچسبي به اندامهاي تناسلي ؟ چرا نميري سراغ گل و گياه ؟ يا پينه و پروانه ؟ حاال حتما "مارگز پرسيد 

اوه ، ناتالي عزيزم ، . اوضاع اينجا چطوره ؟  "بِردي ، صاحب مغازه ، با يه لباس ديگه اومد پيش ما و گفت 
  " ! يه پرنسس! مثل يه ستاره ي سينمايي ! عين يه تبليغ روي جلد مجله ! خيره كننده شدي 

  " اموش كرديخداي يوناني رو فر "مارگارت اضافه كرد 

  " افروديت ، برخواسته "بردي موافقت كرد 

  "بايد ونوس باشه  "گفتم 

و يه لباس به رنگ گل سرخ كه بلنديش تا كف زمين بود رو داد  "اوه ، فيث ، بيا اينم لباست  "بردي گفت 
  . دستم

  " اسم من گريسه. گريس  "

  " رنگ خيلي بهت مياد گريس اين. بپوشش ، بپوشش  "نات دست هاش رو بهم زد و گفت 

  " االن نوبت توئه كه فوق العاده بشي. بله ، ساقدوش  "مارگارت غرغر كنان گفت 

  " لباست رو بپوش مارگارت و مراقب رفتارت باش "از رو مبل بلند شدم  "اوه بس كن ديگه  "گفتم 

ه لباس داد دست مارگارت كه چند بردي ي. و يه ضربه به سر مارگارت زد  "مال تو اينجاست  "ناتالي گفت 
  . و من و مارگارت به اتاق پروي مجزا رفتيم تا لباسمون رو بپوشيم.درجه از مال من كمرنگ تر بود 

لباس رو به چوب لباسي اويزون كردم ، تيشرت و شلوار جينم رو در اوردم ، و خوشحال . رفتم پشت پرده 



لباس رو از سر كردم . عين اين ادماي كثيف به نظر نميومدم  بودم كه يه ست لباس زير جديد پوشيده بودم و
يه تالش از اون ور ، يه فشار از اين . اينجا .تنم ، موهام رو از الي زيپش ازاد كردم ، و سوتينم رو هم در اوردم 

  . ور ، و باالخر زيپ رو كشيدم باال

  " بياين ، بزارين ببينيم "ناتالي بيصبرانه گفت 

  " دا _تا "تا به خوهرام ملحق شم و بازيگوشانه گفتم  بيرون اومدم

اون يه لباس عروس .  "واقعا اين رنگ بهت مياد ! خوشگله ! اوه  "نات دست هاش رو بهم زد و با فرياد گفت 
ديگه رو پوشيده بود ، يه لباس ابريشميه سفيد با خط گردني خوشگل كه روي سينش پولك دوزي شده بود و 

. مارگارت كه همه ي كارهاش رو سريع و با كفايت انجام ميداد ، لباسش رو پوشيده و منتظر بود  .يه دامن پفي 
  . تو اون لباس صورتي كم رنگ ، عبوس و خوشگل به نظر ميومد

  " پيش خواهرات وايستا و بزار ببينيم كه چطور شدي. بيا گريس  "مامان گفت 

مارگارت اون طرف نات . تاليه باحال ، بلوند و شيك وايستادم و مثل يه سايبان باال سر ِ نا. اطاعت كردم 
. موهاي طاليي با رگه هاي قرمزش رو خيلي خوشگل زده بود و فوق العاده جذاب به نظر ميومد . وايستاده بود 

خيلي ساده بخوام بگم ، خواهرام خوشگل و حتي . و به الغري گري هوند بود و گونه هاش ادم رو ميكشت 
  . ده بودنخيره كنن

توجه كرده بودم كه موهاي مشكيم چندان با اب و هواي امروز نساخته و دوباره . و منم اونجا وايستاده بودم 
كي ميتونست . ( يه چند تا حلقه هاي سياه زير چشمم جا خوش كرده بود . مثل اين حيوون هاي وحشي شده 

تو چند ماه گذشته بازوهاي باالييم تپل تر شده بودن . ) بعد از اون صحنه اي كه از مامان وبابا ديدم بخوابه ؟ 
بر اساس تك عكسي كه از مادر مادربزرگم از سمت مادريم داشتيم . كه نتيجه ي زيادي خوردن بن و جري بود 

 . ، من به اون رفته بودم

  " من مثل مادرمادربزرگ زِالدووا به نظر ميام "گفتم 

  " هميشه متعجب بودم كه اون موها رو از كي به ارث بردي "گفت  سر مامان رفت عقب و زير لبي با تعجب

  " اصال اين طور نيست "ناتالي وفادارانه گفت 

 " مگه اون لباس شور نبوده ؟ "مارگارت پرسيد 

مارگارت نيكل كيدمن و منم مادربزرگ زالدووا كه لباس هاي تزار . نات سيندرالست . عاليه  "چشم غره رفتم 
  " رو ميشسته

دقيقه ي بعد ، بردي فروشش رو كرده بود ، مامان داشت سرِ تزئيناتش سرو صدا ميكرد ، مارگارت بلك  10
 نات ، من بيرون منتظرتون ميمونم "گفتم . بري خودش رو چك ميكرد و منم به يكم هواي تازه احتياج داشتم 



" 
  " به خاطر وايات متاسفم "نات دستش رو روي بازوم گذاشت  "گريس ؟  "

  " خوب ، ممنون. اوه  "

به زودي نوبت تو . اون كسي كه بهترينه سر ِ راحت قرار ميگيره . يه نفر ديگه رو پيدا ميكني "زير لبي گفت 
  " هم ميشه

حس ... لعنت ، چشم هام داشت خيس ميشد ... نه فقط كلماتش ... نه ، . كلماتش برام مثل يه سيلي بود 
كه من و اندرو با هم بهم زده بوديم ، ناتالي احساس همدردي ، و گناه و خيلي  تو همه ي اين مدتي . ترحمش

خواهر . چيزاي ديگه رو ميكرد ، شكي درش نبود ، ولي هيچ وقت براي من احساس ترحم نكرده بود 
 هيچ وقت تا حاال اين طور به. كوچكترم هميشه و هميشه از من پيروي ميكرد ، حتي وقتي كه يه بازنده بودم 

  . من دوباره اون گريس بيچاره بودم. من نگاه نكرده بود 

تو و اندرو ميتونين من رو پرستار . اما هي . شايدم هيچ وقت كسي رو پيدا نكنم  "با حالت زننده اي گفتم 
 " بچتون كنين ، درسته ؟

  " منظورم اين نبود... گريس  ". رنگش پريد 

اين طور نيست كه . ، نات ، تنها بودن من فجيع ترين اتفاق دنيا نيست اما ميدوني . ميدونم. حتما  "سريع گفتم 
  " انگار يه عضو بدنم رو از دست داده باشم

  . با حالتي نامطمئن لبخند زد "ميدونم . البته كه اين طور نيست ! اوه ، نه  "

  " من بيرون منتظر ميمونم... من  ". يه نفس عميق كشيدم 

  . بعد برگشت به سمت مامان و لباس عروسيش "ينمت تو ماشين ميب. اوكي  "
بعد خريد لباس ، شام و نوشيدني هم . وقتي از خريد لباس برگشتم خونه ، از اون همه خوشگذروني ميلنگيدم 

يه چند تا فاميل مونث هم بهمون اضافه شده بودن ، . ميل شد ، همراه با خوشي و صحبت درباره ي ازدواج 
افسوس ، دختر عمه كيتي ، ملكه ي تازه ازدواج كرده ها ، كه هي درباره خوبي هاي ازدواج خواهر ماما ، و با 

شماره ي يك و دو اونقدرا خوب نبودن ، البته ... براي سومين بار هم ازدواج براش خوب بوده . نطق ميكرد 
  .اون مال گذشته است ، و حاال كيتي يه متخصص ِ خوشي و خوشبختي تا اخر عمر بود

جدا ميگم ، فقط . من نميتونستم صبر كنم. يه چند هفته ي ديگه ، اندرو و ناتالي زن و شوهر ميشدن  تا
  . بعدش ، باالخره ، به نظر ميومد كه فصل تازه اي از زندگيم ميتونه اغاز شه. ميخواستم همه چيز تموم شه 

رون ميومد ، و از سمت شرق صداي داشت با. انگوس هي خودش رو ميزد به در اشپزخونه تا بتونه بره بيرون
اما دوست نداشت  _مر كوچكم قلب شير داشت  _انگوس از اون سگايي نبود كه طوفان بترسه . تندر ميومد 



  " زود برگرد "گفتم  . كه بارون رو سرش بباره

... يه راسو . رعد و برق زد  . همون لحظه كه در رو باز كردم ، يه چيز تيره رو در پرچين انتهايي خونم ديدم
  " ! برگرد پسر! نه انگوس  ". پريدم دنبال سگم ! لعنت 

يه رعد و برق ديگه به  .سگم ، يه درنده ي سفيد ، به سرعت از حياط پشتي گذشت . اما ديگه دير شده بود 
پرچين هشدارانه يه نگاه به باال انداخت و بعد رفت در سوراخ زير . من نشون داد كه اون حيوون يه راكون بود 

يه راكون ميتونست به سگم كه انقدر باهوش نبود كه بتونه خطر رو . كه احتماال انگوس اون رو كنده بود 
انگوس خيلي كم پيش ميومد . فايده نداشت  "! بيا پسر ! بيا ! انگوس  ". تشخيص بده ، اسيب زيادي برسونه 

درست به همين سادگي ، اونم به زير  كه وقتي موضوع ، تعقيب يه حيوون ديگه باشه ،حرف گوش كنه ، و
  . پرچين رفت و دنبال اون راكون

برگشتم ، به سرعت پريدم داخل خونه ، يه چراغ قوه برداشتم و دويدم بيرون به سمت حياط خونه .  "لعنت  "
  . ي كاالهان تا مجبور نباشم از روي پرچين هاي پشتي خونه ي خودم بپرم

  . اون برگشته بود. اغ ايوان خونش روشن شد چر "گريس ؟ اوضاع مرتبه ؟  "

، و بدون اينكه توقف كنم از حياط گذشتم و به سمت جنگل رفتم  "انگوس رفته دنبال يه راكون  "سريع گفتم 
تصويرهايي از سگم كه چشم هاش زده بيرون و پشتش شكاف خورده و . همين االنشم نفس نفس ميزدم . 

راكون ها وحشي بودن و اين يكي خيلي خوب ميتونست ... ي چشمم بود روي بدن سفيدش خون ريخته ، جلو
  . اون خيلي بزرگتر از انگوس به نظر ميومد. سگه كوچكم رو تيكه پاره كنه 

  " ! انگوس وقته غذا خوردنه "صدام به خاطر ترس باال رفته بود  "انگوس  "فرياد زدم 

همونطور كه به سمت جلو حركت . نمايان ميكرد  چراغ قوه ام قطرات بارون و شاخه هاي درخت ها رو
رودخونه . رودخونه . ميكردم و شاخه هاي كوچولو به صورتم ميخوردن ، يه ترس جديد در من به وجود اومد 

و همنطور . يارد اون ورتر بود و بارون و اب شدن برفها باعث پر اب شدنش شده بود  100ي فارمينگتون 
  . وي بود كه بردن سگ كوچولوي من براش هيچ باشهو اونقدر ق. تاريك هم بود 

  . كاالهان كه يه كاله يانكي گذاشته بود رو سرش ، رسيده بود به من. يه نور ديگه در كنارم تابيده شد 

  " از كدوم طرف رفت ؟ "پرسيد 

معموال پرش .  اونجا يه تونل درست كرده. رفت زير پرچين ها . اوه كاالهان ، ممنون  "نفس نفس زنان گفتم 
  . هق هق باعث شد كه نتونم ادامه بدم ".. من ... من ... ميكنم ، اما اين بار 

كاالهان دست هاش رو به دور شونه ي من حلقه كرد ، و يه  "نگران نباش گريس . هي ، ما پيداش ميكنيم  "
  . فشار كوچولو داد و بعد نور چراغ قوه اش رو به سمت جلو انداخت



وقتي باال رو نگاه كردم ، صورتم خيس از اشك و بارون  "نميكنم كه اون بتونه از كوه بره باال كال من فكر  "
  . بود

اگه راكون رو پيدا كنيم ، شايد سگت رو هم . شايد انگوسم رفته باهاش . ولي راكون ها ميتونن  "كال لبخند زد 
  " پيدا كنيم

ر چراغ ها رو بين شاخه ها انداختيم ، نه سگم رو پيدا نكرديم نه دقيقه كه نو 5ايده ي خوبي بود ، اما بعد از 
ديگه به رودخونه . هيچ نشاني ازش نبود ، حاال نه اينكه من يه ردياب يا همچين چيزي باشما . اون راكونو 

رودخونه اي كه يه روزي دوست داشتني و ارامش دهنده به نظر ميومند ، االن تهديد . نزديك تر شده بوديم 
رودخونه اي كه هيچ چي براش مهم نيست و هر چي سر راهش باشه ميشوره و ... ننده و بدجنس شده بود ك

  . ميبره

 . انگوس اونجا نبود. نورم رو به زير شاخه ي افتاده انداختم  "اين چند روز كجا بودي ؟  "از كاالهان پرسيدم 

 
  " امپفورد انجام بدمبكي به كمكم نياز داشت كه يه كاري رو در است "جواب داد 

 " بِكي كيه ؟ "

اين جوري . تو امالك كار ميكنه . اون يه دوست قديمي از دورانه دبيرستانمه . اون بلونده كه تو بار ديديش "
  " اين خونه رو پيدا كردم

  " نگران بودم "بهش خيره شدم  "بايد به من ميگفتي كه قراره از شهر خارج شي  "

 " ميگمدفعه ي بعد  "خنديد 

  . هيچي. دوباره انگوس رو صدا زدم ، سوت زدم ، دست هام رو به هم زدم 

انگوس عزيزم ، ! انگوس " فرياد زدم. صداش مثل ناله كردن بود . يهو صداي يه پارسي رو از دور شنيدم 
م تشخيص از تو رودخونه ؟ نميتونست. صداش از باالي رودخونه ميومد . و به سمت اون صدا رفتم  "كجايي ؟ 

  . بدم

ياد اولين باري افتادم كه انگوس رو خريدم ، يه توپ لرزون . صداي بارون و جريان اب نميزاشت خوب بشنوم 
اينكه صبحا با چشم هاي روشنش به من خيره ميشد و ميخواست كه منم بلند شم ... ، مثل يه نارگيل باد كرده 

كه رو پشتش ميخوابيد و پنجول هاش رو مي اورد باال و جوري ... حالت هاي خنده دارِ سوپرداگي اون .... 
.  "انگوس  "پشت هم فرياد ميزدم  .داشتم شديدتر گريه ميكردم. دندون هاي نامرتب پايينيش معلوم ميشد 

  . صدام سخت و ترسيده بود

. يان داشت اينكه اب شفاف بر روي سنگها جر. معموال فكر ميكردم كه خيلي خوشگله . به لب رودخونه رفتيم 



درون اب رو نگاه كردم و ميترسيدم كه مبادا يه سگ كوچولوي . ولي امشب بدشگون و به تيرگيه مارسياه بود 
  . سفيد رو اون تو ببينم

 . هق هق ميكردم "اوه ، لعنت  "

احمق هست ولي خوب يه  . اون احتماال تو اب نرفته "كال دستم رو گرفت و با صدايي ارامش بخش گفت 
  " ريزه كه داره ، درسته ؟ خودش رو كه غرق نميكنهكم غ

  " اگه يه چيزي رو بخواد ولش نميكنه. اون كله شقه ! تو انگوس رو نميشناسي  "گريه كنان گفتم 

  " بيا بازم بگرديم. بيا . خب ، اگه اون دنبال راكونه باشه ، خود اون راكون انقدر ميفهمه كه نره تو اب "

دعا ميكردم و سگم . همينطور از خونه دورتر و دورتر ميشديم . و از بين درختها راه رفتيم در امتداد رودخونه 
جوراب پام نبود و . ديگه صداي پارسي نميومد ، فقط صداي بارون بود كه رو برگها ميخورد . رو صدا ميكردم 

 . پاهام تو كفش هاي ِ باغبونيه پالستيكيم كه پوشيده از لجن بود ، داشت يخ ميزد

به همين دليل معموال اخر هفته ها پرچين رو . من ميدونستم . اون هميشه سوراخ ميكند . همش تقصير من بود 
  . امروز ، من با ناتالي احمق رفته بودم خريد لباس. امروز ، اين كارو نكردم. چك ميكردم 

درو من رو ترك كرد، رو تختم انگوسي كه بعد از اينكه ان. دلم نميخواستم كه زندگيم رو بدون سگم تصور كنم
كسي كه هر روزي كه ميرسيدم خونه ، كلش رو از . انگوسي كه به من نياز داشت ، منتظرم ميموند . ميخوابيد 

من بايد اون  . من گمش كرده بودم. پنجره ي اتاق نشيمن مياورد باال و از اين خوشحال ميشد كه من برگشتم 
  . اين كارو نكرده بودم ، و حاال اون رفته بود چاله ي احمقانه رو پر ميكردم ، ولي

  . يه نفس لرزان كشيدم و اشك روي صورت ِ خيس از بارونم ميچكيد

  " اوناهاش ، اونجاست "كال چراغ قوه اش رو جابه جا كرد و گفت 

يارديه غرب رودخونه ، انگوس نزديك يه خونه وايستاده بود كه مثل خونه ي من  30در . درست ميگفت 
. داشت سطل اشغال رو بو ميكشيد و تا صداي من رو شنيد سرش رو اورد باال . پشتش به سمت جنگل بود 

  . دمش شروع به تكون خوردن كرد، يه پارس كرد و بعد دوباره شروع كرد به بو كشيدن سطل اشغال

! سگ خوب  ". اال رفتم و تلو تلو خوران از تپه اي كه من رو از سگم جدا كرده بود ، ب "انگوس  "فرياد زدم 
با توافق دمش رو تكون داد و دوباره پارس كرد و  "! اره منو ترسوندي ! مامان رو ترسوندي  ! پسر خوب

اشكهام روي موهاي . اونو تو بغلم گرفتم و پشت هم سر كوچولوش رو بوسيدم . بعدش من بهش رسيدم 
  . بدنش ميريخت و اونم با خوشحالي منو ليس ميزد

منم ميخواستم در جوابش لبخند بزنم ولي از . داشت لبخند ميزد  "بفرما ديگه  " مد پشتمون و گفتكال او
  .اونجايي كه لب هام از گريه به لرزش افتاده بود ، نميتونستم اونجور لبخند بزنم



شده كاالهان دستش رو اورد جلو تا سگم رو نوازش كنه و انگوس كه تازه متوجهه دشمنش .  "ممنون "گفتم 
  . بود ، سرش رو برگردوند و شروع به گاز گرفتن كرد

  . خم شد و سطل اشغال رو برداشت و صافش كرد. و به سگم يه اخم تصنعي كرد  "قدرنشناس  "كال گفت 

  " واقعا خيلي لطف كردي "سگم رو به خودم چسبوندم و با صدايي لرزان گفتم 

  " نظر بياي نياز نيست انقدر شگفت زده به "كال جواب داد 

مايلي از خيابون ماپل دورتر بود ، و يه  7اونجا يه حدود  _محلمون رو شناختم . به سمت خيابون راه افتاديم 
بارون اروم گرفته بود و انگوس مثل بچه ها چونش . كم از جايي كه من و كال زندگي ميكرديم شيك تر بود 

ژاكتم رو دور بدن كوچيكش كشيدم . روي شونم بود رو روي گردن من گذاشته بود و پنجه هاي جلوييش هم 
  .و خدا رو شكر كردم براي نجات سگم كه بيشتر از حد معقول دوسش داشتم

اون توي اين شب سرد با من اومده بود و تا وقتي سگم رو پيدا نكرده بودم از من جدا . خدا و البته كاالهان 
كاالهان با . نه . هم به كار نبرده بود  "به جهنم ، بيا برگرديم اوه ،  "و هيچ جمله ي ازار دهنده اي مثل . نشد 

دلم . و به خاطر من اون سطل اشغال رو هم بلند كرده بود . من مونده بود ، بهم اطمينان و ارامش داده بود 
ميخواست يه چيزي بگم ، البته نميدونستم كه چي ، ولي وقتي به همسايه ي قوي و محكمم نگاه كردم ، 

  . م به حدي داغ شد كه كه ميتونست يه شهر كوچيك رو بسوزونهصورت

كال . پايين رو نگاه كردم  . به سمت خيابون ماپل پيچيديم ، و نور چراغ هاي خونه ها شروع به درخشيدن كرد
انگوس هم بيشتر شبيه چوب گرد گيري شده . و من از سر تا پامون پوشيده از لجن بود و بدنمون هم خيس 

  .ون موهاي بدنش خيس و درهم بر هم بودبود ، چ

خونه ي . چرا نمياي خونه ي من ؟ ميتونيم اونجا خودمون رو تمييز كنيم  "پيشنهاد كرد . كال متوجه نگاهم شد 
 " تو بيشتر شبيه يه موزه است ، مگه نه ؟

  " فقط اونجا تمييزه. خب نه يه موزه ي واقعي  "

هنوز دارم اونجا رو . من ؟ مهم نيست اگه اشپزخونم رو كثيف كنيم  خب ، مياي خونه ي. حتما . تمييز  "
  " درست ميكنم

خيلي دوست داشتم ببينم كه اون خونه چه شكليه و اينكه كاالهان داره اونجا چي كار .  "ممنون . حتما  "گفتم 
  " به هر حال تعميير خونه چه طور پيش ميره ؟ داري همه جاش رو درست ميكني ؟ ". ميكنه 

  . انگار ذهنم رو خونده باشه "نشونت ميدم . بيا . خوب پيش ميره  "

  . كال من رو از در پشتي برد تو

انگوس كه هنوز . كفش هاي كارش رو دراورد و تو يه اتاق ديگه ناپديد شد . "يه چند تا حوله ميارم  "گفت 



كفش هاي باغبونيم رو در اوردم ، . روي شونه ي من بود ، يه خرناس كوچولو كرد كه باعث خنده ي من شد 
  . با يه دست موهام رو از تو صورتم كنار زدم و يه نگاه به اطراف انداختم

كابينت . تا صندلي كه بهم نمي اومدن جلوي پنجره بود  3يه ميز با . اشپزخونه ي كال تقريبا داشت تموم ميشد 
يه . و پيشخوان هم از سنگ صابونيه خاكستري. اشپزخونه از چوب درخت گردو بود و داراي قطعات شيشه اي 
تا اجاق و يه يخچال كوچولو هم اونجا بودن  2سري جاهاي خالي براي لوازم اشپزخونه بود ، ولي با اين حال 

و دستم رو . چون خيلي بهم محبت كرده بود . فكر كردم كه حتما بايد كال رو براي شامي چيزي دعوت كنم. 
  . ن ازش خوشم ميومد و تا حاال نديده بودم كه يه انتخاب بد بكنهو اينكه م. گرفته بود 

سگ خواب الودم رو از دستم گرفت و يه حوله ي بزرگ انداخت دورش .  "بيا  "كال به اتاق برگشت و گفت 
موهاي بدنش رو نوازش كرد و باعث شد كه انگوس به مرد غريبه اي كه نگهش داشته بود ، يه چشمك . 

 . كال هم خنديد. انگوس دمش رو تكون داد .  "گاز نگيريا  "كال بهش هشدار داد . نه خواب الود بز

  . و بعد ، سر سگم رو بوسيد

حتي بدون اينكه متوجه بشم كه از جام تكون خوردم ، فهميدم كه دست هام يه جوري دور گردن . همين 
، اينكه انگشت هام درون موهاي خيسش كاالهان گره خورد ، و اينكه من كاله يانكيش رو از سرش برداشتم 

  . باالخره. بود ، اينكه داشتم انگوس رو له ميكردم و اينكه داشتم كاالهان اوشي رو ميبوسيدم 

  . و بعد اونم داشت بوسه هام رو جواب ميداد.  "وقتش بود  "جلوي دهنم زمزمه كرد 
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محكم و گرم ، و در حالي كه داشت منو ميبوسيد ،  و خودش هم. دهانش داغ و لطيف بود و همينطور محكم 
با . كاالهان خنديد . اون انگوس بود كه داشت چونم رو ميليسيد . يا نه ، صبر كن... چونه من رو هم ميليسيد 

با  .و خودش رو عقب كشيد  "صبر داشته باش . اوكي اوكي  "زير لبي گفت . يه صداي اروم و تيكه تيكه 
يه . نگوس رو نگه داشته بود و با اون يكي دستش هم پشت گردن من رو نگه داشته بود يكي از دست هاش ا

ولي اون خيلي اروم انگشت هاش رو از ال گره . مرد ميتونست انگشت هاش رو تو موهاي من از دست بده 
 هاي موهام در اورد ، و سگ كوچولوي خيسم رو گذاشت زمين و دوباره راست ايستاد و در چشم هاي من

انگوس يه پارس كرد ، و بعدش احتماال دويده بود به يه سمت ديگه چون صداي ناخن هاي پاشو . نگاه كرد 
دهان . ولي من به هيچ چيزي جز اين مردي كه جلوم وايستاده بود نگاه نميكردم . ميشنيدم كه داشت دور ميشد 

  . زيبا و بوسيدنيش ، ته ريش خيلي كمش و اون چشم هاي ابي تيره اش



گرماي بدنش به وجودم . فكر كردم كه االن ميتونم براي يه مدتي خيلي خيلي طوالني به اون چشم ها نگاه كنم 
  .لب هام رو از هم باز كردم. رخنه ميكرد و داشت منو صدا ميزد 

  . سخت نفس ميكشيد "ميخواي اينجا بموني ؟  "پرسيد 

  ." حتما "با صداي جيغ مانندي گفتم 

دهانش بر روي دهانم داغ و حريص بود ، و من با دست هام موهاش . اره داشتيم همو ميبوسيديم و بعد ما دوب
بازوهاش رو به دورم حلقه كرد و منو به خودش چسبوند ، و خدايا ، اون حس خيلي خوبي . رو گره ميكردم 

و دهانش ، اوه ، خدايا ، . ميداد ، خيلي بزرگ و امن و همينطور يه كم هم ترسناك ، با اون همه عضله و سفتي 
جوري منو ميبوسيد كه انگار من اخرين قطره ي اب توي يه بيابون بي اب و . اين مرد بلد بود چطور ببوسه 

و بعد دست هاش به زير بلوز . ديوار رو پشتم حس كردم و حس كردم كه داره منو به ديوار ميچسبونه . علفم 
بلوزش رو از توي شلوارش در اوردم و دستم روبه زير . وزوند خيسم بود و پوست دور كمرم رو با لمسش ميس

وقتي بوسه هاش رو به سمت گردنم برد ، زانوهام عمال خم شدن ، ولي . بلوزش بردم و پشت كمرش گذاشتم 
 و اين حقيقت كه اون با من بود ، واون منو ميبوسيد. اون من رو نگه داشته بود و بوسه هاش رو ادامه ميداد 

  . با من. يه چنين مردي . ي خيلي خوب بود خيل ...

  . چشم هاش تيره و صورتش قرمز شده بود.  "در اين باره مطمئني ؟  "خودش رو عقب كشيد و پرسيد 

سرم رو تكون دادم و به همين راحتي ، اون دوباره داشت منو ميبوسيد و دستش رو به زيرم برد و بلندم كرد و 
همون موقع انگوس پارس كرد و پريد به . كر به يه اتاقي كه تخت داشت خدا رو ش. به سمت اتاقش برد 

بدون اينكه منو بزاره پايين ، خيلي اروم با پاهاش ، سگم رو فرستاد بيرون و با  . سمت ما و كاالهان خنديد
  . كتفش در رو بست

به نظر . و خراش مينداخت بيرون اتاق ، انگوس وحشيانه ناله ميكرد و پشت در ر. و بعد فقط ما دوتا بوديم 
كال اصال اهميت نميداد ، فقط من رو گذاشت زمين ، دست هاش رو به سمت صورتم اورد و يه قدم نزديك 

  . تر شد و فضاي بينمون رو از بين برد

 . " اون در اتاقت رو داغون ميكنه "همونطور كه داشت گردنم رو نوازش ميكرد با حالت نجوا مانندي گفتم 

و بعد بلوزم رو از سرم دراورد و من ديگه فكر نگراني درباره ي سگم رو .  "اهميت نميدم  "د زمزمه كر
 . فراموش كردم

دست هاش بدنم . هرچي كه قبال احساس فوريت ميكرد ، به نظر از بين رفته و ناگهان حركاتش اروم شده بود 
زيزم رو پايين كشيد ، و دهانش داغ و با رو ميسوزوند ، و خم شد كه شونم رو ببوسه ، و بند ركابي ِ لباس 

بدن خودش مثل مخمل بود ،و عضالت محكمش با قدرتي هيپنوتيزم كننده حركت ميكرد  . حركاتي ماليم بود



.  
بدون اينكه متوجه حركتمون بشم ، فميدم كه به تخت رسيديم ، چون داشت منو با خودش پايين ميكشيد ، و 

دوباره منو بوسيد و بعد چرخيد . ميزد كه عضالت شكمم رو منقبض ميكرد اون لبخند شرورانه و ارومي رو 
جوري كه من باال بودم و عضالت محكم بازوش به دورم بود ، و من اون دهاني كه لبخند ميزد رو بوسيدم و 

اين خدايا ، واقعا حس خوبي ميداد ، و من واقعا نميتونستم تصور كنم كه . زبونم رو به درون دهانش فرستادم 
همه هفته هايي كه احساس تنهايي ميكردم ، اين مردي كه اين چنين ميبوسيد ، در همسايگيه من زندگي ميكرده 

وقتي دست هاش رو به درون موهام فرستاد صداي ناله اي رو از ته گلوش شنيدم ، و خودم رو عقب كشيدم . 
  . تا صورتش رو ببينم

  . ون ، ديگه هيچ صحبتي بينمون نبودو بعد از ا "وقتش بود  "دوباره نجوا كرد 

 
 
 
 

سمت خودم دراز . يك ساعت بعد ، اعضاي بدنم پر از شيرينيه دوست داشتني و فراموش نشدنيِ اون بود 
زير چشمي يه نگاه به صورتش . كشيده بودم ، و سرم روي شونه ي كاالهان بود و دست هاي اون به دورم

 . داشت لبخند ميزد. مژه هاي بلند و صاف ، به باالي گونش ميخورد چشم هاش بسته بود ، و اون . انداختم 

  . احتماال خواب بود ، ولي داشت لبخند ميزد

نه تنها كه خواب نبود كه ظاهرا .  "به چي داري نگاه ميكني ؟  "بدون اينكه چشم هاش رو باز كنه زمزمه كرد 
  . به همه چيز هم واقف بود

  " رلنديتو خيلي خوشگلي ، اي "گفتم 

  " قلبت ميشكنه اگه بگم كه من درواقع اسكاتلندي هستم ؟ "

. نه اگه اين به اين معني باشه كه ميتونم تو را با دامن هاي ِ مردانه ي مخصوص اسكاتلندي ها ببينم  "خنديدم 
  " در ضمن ، اين جوري يعني تو با انگوس فك و فاميل هستي

من، لخت ، با كاالهان . كاالهان اوشي  . تقريبا دردناكانه ، منبسط شد قلبم. ولي لبخند ميزد  "عاليه  "گفت 
  . خيلي خيلي خوبه. اوشي تو يه رختخواب بودم 

  . و دستم رو به روي شونه ي اون كشيدم "اسكاتلندي ، هممم ؟  "پرسيدم 

اژدهاي تنبل باز كرد چشم هاش رو مثل يه  "فكر كنم پدرم ايرلندي بود . خب ، نيمه اسكاتلندي . اهمممم  "
  " در حال حاظر بازم سوالي هست ؟ "و خنديد 

خيلي رومانتيك نبود ولي خوب ديگه طبيعت داشت منو .  "دستشويي كجاست كال ؟ ... خب . امم  "پرسيدم 



  . صدا ميزد

  " دير نكنم. در دوم از سمت چپ "

و همونطور كه ميرفتم ،  . سمت هال رفتم رواندازي كه مرتب در انتهاي تخت تا شده بود رو برداشتم و به
انگوس در اتاق نشيمن ، جلوي شومينه كه تنها منبع نور اتاق بود ، به پشت . روانداز رو هم به دورم پيچيدم 

 . پسر خوب. سگم داشت خرناس ميكشيد . خوابيده بود 

. م از ترس خودم رو عقب كشيدم درون دستشويي ، كليد برق رو زدم و پلك زدم ، و وقتي قيافم رو تو اينه ديد
يه خطي از لجن روي خط اروارم بود و اون شاخه اي كه خورده بود توسرم ، باعث شده بود كه ! خداي من 

به خودم چشم غره رفتم . بيشتر شبيه پشم شده بود تا مو... موهام .... رو پيشونيم يه خط قرمز بيوفته ، و موهام 
توجه كردم كه پاهام . اف كردم ، دستشوييم رو كردم و دست هام رو شستم و با دست هام موهام رو يه كم ص

  .اون ها رو يكي يكي تو سينك شستم. هم يه كم كثيفه 

  " اونجا داري چي كار ميكني ؟ انقدر به كابينت توي توالتم نگاه نكن و برگرد توي تخت ، زن "كال پرسيد 

با متانت ،  _دوباره روانداز ور دور خودم پيچيدم . ي ميدرخشيد گونه ها. اينه نشون داد كه دارم لبخند ميزنم
تقصيره  "گفتم . وقتي من رو ديد ، ناگهان به صورت نشسته در اومد . و به سمت اتاق كال رفتم  _ميدونين ؟ 

  " وقتي بارون مياد يه كم ديوونه ميشه "و دستم رو به درون موهام بردم  "بارونه 

و با اين حرفش همه چيز رو معلوم  "تو خيلي خوشگلي گريس  "گفت . من نگاه كرد  ولي اون خيلي ساده به
  . كرد

 . من تقريبا ديوونه ي كاالهان اوشي بودم

 
 

كاالهان در كنار . دقيقه رو نشون ميداد 37. 6ساعت روي ميز زمان . صبح روز بعد ، چشم هام رو باز كردم 
  . من خوابيده بود

كاالهان . ا همه چيز رو به ياد بيارم و احساس كردم كه قفسه ي سينم داره مشتعل ميشه يه ثانيه طول كشيد ت
بايد اضافه كنم ! اهممم . بار  3اونم . بعد از اينكه با هم عشق بازي كرده بوديم . اوشي در كنار من خوابيده بود 

سعي ميكرد كه از زير در يه تونل  انقدر كه بار دوم انگوس رو هم بيدار كرديم و اونم. كه خيلي عالي هم بود 
  . بكنه تا بفهمه چرا خانومش اين همه سروصدا از خودش توليد ميكنه

درسته ، همونطور كه انتظارش رو داشتم ، كاالهان سكسي و . كه خيلي هم بهم خوش گذشت ... نه فقط اون 
ه با صدايي متعجب ، به من بگه كه چقدر يا اينك. ولي شايد انتظار اينو نداشتم كه اون منو بخندونه . جذاب بود 

صبح از خواب پاشدم ، ديدم كه اون داره منو نگاه ميكنه و مثل  3وقتي نزديكاي ساعت  . پوست بدنم نرمه



  . صبح كريسمس لبخند ميزنه

 ". خدايا . خيلي بوي خوبي ميداد . كتفش رو بوسيدم  "كاالهان ؟  ". تكون نخورد . "هي كال ؟  "نجوا كردم 
فكر كردم كه عزيزم رو هم بهش اضافه كنم ، اما اين يه كم زيادي خوب به نظر  "من بايد برم . هي خوشگله

  " بلند شو رفيق ". هنوز نه . عزيزم نه . ولي ، شايد. ميومد 

 . مثل اينكه بيچاره رو زيادي خسته كرده بودم. هيچي . نه 

از اون تخت . كردم و يه نگاه به كاالهان اوشي ِ زيبا انداختم  يه بار ديگه بوسش. فهميدم كه دارم لبخند ميزنم
. گرم و نرم بيرون اومدم و پاورچين پاورچين از اتاق بيرون رفتم و در همون حالم لباس هاي لجنيم رو برداشتم

ال عمو ك. هششش  "اروم گفتم . انگوس بالفاصله بعد از اينكه منو ديد ، شروع به باال و پايين پريدن كرد 
  " خوابيده

ديوارها نقاشي . ميتونستم ببينم كه كاالهان تمام تالشش رو كرده . يه نگاه سريع به دور اتاق نشيمن انداختم
يه سري تخته در يه گوشه قرار گرفته بودن و چوب . شده بود و زمين هم هنوز يه كم بوي پوليوراتان ميداد 

 . و تزئيين كرده بودپنجره ي اتاق نشيمن ر 4هاي تراشيده ، حاشيه ي 

اجر هاي شومينه ابي رنگ شده . خونه ي قشنگي بود ، يا وقتي كه خونه رو كامل درست ميكرد ، قشنگ ميشد 
خونه اي . بودن ، و با اينكه پله هاي طبقه ي دوم هنوز نرده نداشت ، باز هم اون پله ها بزرگ و قشنگ بودن 

كوچك با پايه هاي عميق ، و روي كف زمين هم حالت هايي  پنجره هايي. بود كه انگار با دقت درست شده 
  . از اون نوع خونه هايي كه ديگه ازش ساخته نميشد . تاج مانند و طرح دار نقش كشيده شده بود

. توي اشپزخونه ، يه تيكه كاغد و مداد رو در كنار تلفن پيدا كردم .  "باشه پسر  "اروم گفتم . انگوس ناله كرد 
  .ي اوشي ِ عزيزاقا "نوشتم 

. فكر كنم تخت خوابيده باشين . خيلي خيلي ممنونم كه ديروز تو پيدا كردن انگوس به من كمك كردين 
البته اصلش توي هادم . ( متاسفانه امروز يه مشت يانكي تو چنسلورسويال هست كه من بايد برم و بكشمشون 

تونين ببينين كه ما مهاجمين شمالي رو ميندازيم و مي. است  9، درست بعد از جاده ي  154ميدو در جاده ي 
اگه زنده موندم ، خيلي خوشحال ميشم كه دوباره در اينده اي نزديك مسيرمون با هم برخورد داشته ) بيرون 
  . ( خانم ) گريس امرسون. با ارزوي بهترين ها . باشه 

و يه نگاه ديگه به . ه و گذاشتمش كنار تلفن احمقانه بود يا بامزه ؟ به اين نتيجه رسيدم كه متن خيلي بامزه اي
  . هم من و هم سگم ، احتياج به يه حموم داشتيم. مرد زيباي خفته انداختم ، انگوس رو برداشتم و رفتم بيرون
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اون اسب سفيد خب يه اسب جنگجو نبود اما از هيچي  "! از اين طرف ، ويرجينيا  "من به برف نوراني گفتم 
 .بهتر بود

دارم تو . من ديگه نميخوام اين ادامه پيدا كنه "يونيفرم پشميش رو كشيد و گفت . مارگارت به طرف من اومد
 " .اين يونيفرم ميميرم

 " .راستش تو بايد اونجا بميري، كنار رودخونه "من تصحيحش كردم 

 " .نمي تونم باور كنم كه اين زندگي اجتماعي تو هستش "گفت 

بعد بلند به سربازان  " .تو خيلي ايراد ميگيري "بازان برميگشتم به مارگارت گفتم همونطور كه به طرف سر
 .سربازان خوشحال شدند "كي با چنين سپاهي پيروز نميشه؟  "گفتم 

چراغ ها خاموش ، آنگوس ساكت ، و تازه . پس تو ديشب زود به تخت خواب رفتي "مارگز توضيح داد 
 " .ندبود كه مامان من رو رسو 9:30ساعت 

مارگز امروز صبح من رو توي  ". زود خوابيدم و زود بيدار شدم. بله "همونطور كه داشتم سرخ مي شدم گفتم 
از وقتي كه گواهي اي در مركز شهر داشت ، . آشپزخونه درحاليكه حوله اي رو دور موهام پيچيده بودم ، ديد

پيشرفت هايي كه من در رابطه با مرد خوش  به همين خاطر من فرصتي نداشتم تا. خودش به ميدان جنگ ميومد
  .قيافه همسايه داشتم رو بهش بگم

گفتم شايد . راستي من يكي رو توي دادگاه ديدم "مارگارت همونطور كه تفنگدارانش رو متحد مي كرد گفت 
 " .تو شماره اش رو بخواي

من از روي عالقه  ". خواب داره اون بيماري حمله. اينطوري اسبم خوابش مي بره! نه شليك نكنيد "داد زدم 
 .ضربه اي به گردن اسب زدم

اسلحه اش رو به طرف سربازي گرفت و بدون هيچ حكمي  ". واي خداي من گريس "مارگز غرغركنان گفت 
سرباز كه ميدونست تا من با اون اسبم برسم خيلي طول ميكشه به اجبار به زمين افتاد ، براي . "بنگ  "گفت 

 " خب پس ميخواي يه كاري كنم بهت زنگ بزنه؟ ". ن چنگ زد و سپس بي حركت موندچند لحظه به زمي

 " .خب، راستش، فكر نمي كنم به شماره كسي نياز داشته باشم "گفتم 

 " چرا؟ كسي رو پيدا كردي؟ "مارگز پرسيد 

 " .كاالهان اوشي "بهش نگاه كردم و لبخند زدم 

وقع گريدي جونز ، كه درواقعيت يه داروساز بود، توپي رو در چند همون م "! لعنتي "با چهره متعجبي جيغ زد 
با ! تو باهاش خوابيدي "داد زد . متر دورتر آتش كرد و مارگارت با وظيفه شناسي خودش رو به زمين انداخت

 " كاالهان، درسته؟



م و از جيبم هويجي بيرون من از اسب پياده شد ". تو االن بايد مرده باشي. يه مقدار آرومتر ، لطفاً ، مارگارت "
و بله من اين كار رو  ". بعد اون رو به آخور بستم تا بتونم با خواهرم صحبت كنم. آوردم و به برف نوراني دادم

 " .ديشب .كردم

 " ! لعنتي! واي  "

 " چي شد ؟» گريس تو لياقت يه مقدار سرگرمي رو داري « چي ؟ پس او  "

و . مسلماٌ داري. گريس، تو به سرگرمي نياز داري ". نخوابيده باشهمارگارت تفنگش رو كنار زد تا روش 
 " .كاالهان منبع عظيمي از سرگرميه

 " خب پس مشكل چيه ؟. آره "

 " خب، سرگرمي چيزي نيست كه تو دنبالش هستي ، نه؟ "

 " خب ، منظورت چيه؟... من ! آره  "

 " .نه بازي. تو دنبال خوشبختي هستي. تو "

 " ! تو االن مردي! ساكت شو  "شت رد مي شد گفت سربازي كه دا

 " .اين يه مكالمه خصوصيه "مارگارت در جوابش گفتم 

 " .اينجا جنگه "گفت 

. من نميخوام بزنم تو ذوقت ولي ما واقعاً سربازهاي جنگ داخلي نيستيم. اين يه نمايش هستش. نه عزيزم  "
 " .شه، خوشحال ميشم سر نيزم رو توي دهنت بكنماگه دوست داري يه مقدار اينجا به واقعيت نزديك ب

. خوشبختانه نميشناختمش " .معذرت ميخوام "بعد به سرباز گفتم  ". اون راست ميگه. بس كن! مارگارت  "
 .سرش رو تكون داد و بعد راهش رو ادامه داد تا چند قدم ديگه تير بخوره

 ". فته بود تا نور خورشيد به چشمش نخورهدستش رو جلوي صورتش گر. برگشتم و به خواهرم نگاه كردم
 " .خودش گفت. ازدواج، چندتا بچه. اونم همون چيزايي رو ميخواد كه من ميخوام. مارگز درباره كاالهان

صداي تير . براي يه دقيقه ساكت بود ". خوش به حالش. خب ". مارگارت سرش رو به نشانه مثبت تكون داد
دقيقه بعد، من بايد دوباره سوار اسب مي شدم و براي شناسايي گردهمايي  يه. از دور ميومد، چند تا فرياد

ولي . دوستانه كنار آتش مي رفتم ولي نتيچه اش قطع شدن عضوي از بدن به شكل وحشتناكي ميخواست باشه
 .خورشيد مي درخشيد و بوي خوش علف همه جا پيچيده بود. من يه مقدار بيشتر صبر كردم 

 كاالهان هيچ وقت بهت گفته كه قضيه اين اختالس چي بوده؟ ". مارگارت مكثي كرد ". ييه چيز ديگه گريس "

" 
 " .يكي دو بار پرسيدم ولي جواب نداده. نه "اعتراف كردم 



 " .دوباره بپرس "پيشنهاد كرد 

 " تو ميدوني؟ "پرسيدم 

 " .يه ذره خبر دارم. من يه مقدار تحقيق كردم "

 " و ؟ "پافشاري كردم 

  " تا حاال درمورد برادرش باهات حرف زده؟ "رت به من خيره شد و پرسيد مارگا

 " .اونا رابطشون رو با هم قطع كردن. آره "

اينطور به نظر كه مياد برادرش رئيس . بايد هم اينجور باشه ". مارگارت به نشانه مثبت سرش رو تكون داد
 " .همون شركتي بوده كه ازش اختالس كرده

بپرس ازش  ". كنم سردرگمي از چهره م معلوم بود چون مارگارت ضربه اي به پاي من زدفكر ! خداي من 
 " .به هر حال با هم بوديد. مطمئنم ديگه االن همه چيز رو بهت ميگه. گريس

 " .همينه كه قانون تو رو دوست داره. چه خوب با كلمات بازي ميكني  "ناخودآگاه گفتم 

پس من همونطور كه سوار اسب بودم خواهرم  "! ملياتتون اينجا تموم شدهع! ژنرال جكسون "پدرم فرياد زد 
  .رو ترك كردم تا روي چمن ها بخوابه

ژنرال جكسون بودن امروز خيلي جالب . در ادامه جنگ فكرم مشغول حرف هاي مارگارت و احساساتم بود
. پايين انداختم ، احساس راحتي كردمباالخره وقتي تير خوردم و با احتياط از روي برف نوراني خودم رو . نبود

بگذار ما از درياچه عبور و زير درختان  "من شعري كه ژنرال در آخرين لحظات عمرش گفته بود رو ادا كردم 
البته هشت روز طول كشيد تا ژنرال جكسون كشته بشه ولي . و جنگمون به پايان رسيد ". استراحت كنيم

 .هم اينقدر زمان براي ديدن يك مرگ نميذاشت خوشبختانه حتي برادر در مقابل برادر

 
حس مي كردم به جاي چند ساعت چندين روز بود كه از خونه . وقتي كه به خونه رسيدم ساعت حدود پنج بود

ولي به ياد اين افتادم كه حاال وقت . فكرش پاهام رو سست كرد. البته ديشب من خونه كاالهان بودم. دور بودم
 .رد گذشته اش به من بگهاين هستش كه كال درمو

اول از همه من يه سگ داشتم كه بايد مي پرستيدمش و او با احترام كنار من نشسته بود و پارس ميكرد تا نشون 
با اين كه مامان اينجا اومده بود و ( من شديداً از آنگوس براي غيبتم معذرت خواهي كردم . بده عشق اصليم كيه

به نظر . ). ش داده بود و موهاش رو شونه كرده و به پياده روي برده بودشهمبرگر و يه دستمال گردن قرمز به
سگ بدي . ميومد ازخود گذشتگي مادرانه كافي نبود، آنگوس براي تنبيه كردن من كفش راحتيم رو جويده بود

 .بود، ولي من جرئت اين كه اين رو بهش بگم نداشتم و اين شايان تحسين بود



 " !دارم ميام "گفتم . صداي در زدن اومد

  .دستهاش رو به كمر زده بود و خيلي عصباني به نظر مي رسيد. كاالهان اوشي در ايوان جلويي من ايستاده بود

برنزه و منتظر براي اينكه امتحان . گردنش خيلي خوشگل بود ". سالم ". برخالف واكنش اون من قرمز شدم
  .بشه

 " كدوم جهنمي بودي؟ "گفت 

 " .برات يه يادداشت گذاشتم. توي ميدون جنگ بودممن ... من  "گفتم 

 " .من كه چيزي نديدم "

  .هنوز عصباني بود ". گذاشتمش كنار تلفن "ابروهام رو باال بردم و جواب دادم 

 " توش چي گفته بودي؟ "پافشاري كرد 

 " .خب، خودت بعداً ميخونيش... توش گفته بودم  "گفتم 

 .صداش عصبي و خشن بود "، گريس ؟ اون فقط يه احساس يه شبه بود "

ولي بايد بگم كه . به هر حال ميخواستم باهات حرف بزنم. بيا تو كال "همونطور كه دستش رو ميكشيدم، گفتم 
تو فكر ميكني من چه جور دختري هستم؟ اول از همه من ! خداي من. نه ، اون فقط يه احساس يه شبه نبود

 " فارش بديم؟تو ميخواي پيتزا س. خيلي گرسنه ام 

 " .من ميخوام بدونم چرا تنها بيدار شدم. نه "

ابروهاش رو باال  ". سعي كردم بيدارت كنم ". نتونستم لبخند نزنم. خيلي عصياني و كج خلق به نظر مي رسيد
 " .ببين ، ميخواي برم اون يادداشت رو بيارم؟ خوشحال ميشم اين كار رو بكنم ". برد

 " .تنه مهم نيس ". لبخند نزد

 " مهم نيست؟ آره؟ "

من تقريباً مامانت رو وقتي . من تمام روز عصبي بودم چون نميدونستم تو كجا رفتي. خب ، نه گريس مهمه "
و بله من االن اصالً . مامانت در رو حتي باز نمي كرد تا با من حرف بزنه. اومدم اينجا تا حد مرگ ترسوندم 

 " .اعصاب خوبي ندارم

هيچ اشاره اي هم به اين نكردم كه فقط اون شب . ي رو كه خيلي هم بامزه بود ، پيدا نكرديچون تو يادداشت "
 " .حاال نظرت درمورد پيتزا چيه؟ دارم از گرسنگي ميميرم. بود

 " .من درست ميكنم "همونطور كه به من نگاه مي كرد گفت 

 " .فكر كردم تو از دستم عصباني هستي "بهش يادآوري كردم 

من . بعد دستش رو دور من حلقه و بلندم كرد طوري كه انگشتام از زمين بلند شد ". ه خيلي خوبه نگفتم ك "



  .رو بوسيد

 " .ميتونيم بعداً شام بخوريم "آروم گفتم 

اون چشم هاي ! ولي بيخيال . ما يه عالمه صحبت بايد مي كرديم . واي اين بهترين كاري نبود كه ميشد كرد 
شيوه . راستي گفتم كه اون من رو حمل كرد؟ تمام راه پله رو روي شونه هاش بودم...  آبي، موهاي ژوليده اش

واي خداي من طوري كه من رو مي بوسيد ، باعث مي ! غارنشين ها ؟ تازه تا اون باال حتي از نفس هم نيفتاد 
نفهميدم آنگوس شد استخون هام آب بشه و اونقدر غرقش شده بودم كه تا وقتي كال شروع به خنديدن كرد ، 

جايي كه سگ كوچولوم دو بار . بعد آنگوس رو بلند كرد و توي راهرو گذاشت. داره پاي كال رو گاز ميگيره
  .قبل از اينكه يه چيز ديگه رو داغون كنه پارس كرد

گرم ديدن كاالهان در اونجا درحاليكه به در اتاق خوابم تكيه داده و دكمه هاي بلوزش باز بود با اون چشم هاي 
... اگه ميتونستم فقط بهش خيره بشم . من خيلي به رابطه نياز نداشتم... خب . و جذاب ، باورنكردني بود

وقتي مردي داره اون طور به . من چي داشتم ميگفتم ؟ البته كه من به يه رابطه نياز داشتم . باالخره لبخندي زد
 .من نگاه ميكنه وقت رو نبايد تلف كرد

آنگوس روي پاش دراز كشيده  . پايين اومديم ، مارگارت در ايوان روي نيمكتي لم داده بود وقتي ما از پله ها
 .بود و با نوازش مارگارت خر خر مي كرد

نتيجه گرفتم كه . صداهاي باغ وحش ميومد "مارگز وقتي ما وارد آشپزخونه شديم سرش رو برگردوند و گفت 
 " .بيرون نشستن اطمينان بخش تره

 " گيالس شراب ميخوري مارگارت؟ يه "پرسيدم 

 " .البته "با بي توجهي گفت 

 " اين خوبه ؟ "پرسيد . كاالهان در يخچال رو باز كرد و يك بطري چاردني بيرون آورد

براي همه . نه فقط براي باز كردن در بطري. مرسي. عاليه "همونطور كه دربطري باز كن رو بهش مي دادم گفتم 
 " .چي

 " ميخواي يه چيزي درست كنم؟. ش مي كنمخواه "لبخندي زد 

 " مارگز ميخواي با ما غذا بخوري؟. خيلي دوست دارم "گفتم 

 " .شما من رو خغه مي كنيد. نه مرسي "

همه  "پرسيدم . پاهام رو جلوي نيمكت عقب و جلو مي بردم. در شيشه اي رو باز كردم و كنار خواهرم نشستم
 " چي خوبه مارگارت؟

 " .اوا يا آوا يا يه دختره هرزه ديگه. با اون همكار تو. سر يه قراره استوارت "گفت 



 " تو مطمئني؟! واي مارگز ". دهنم باز مونده بود

صداش رو به تقليد از  " .خب اون داره باهاش شام ميخوره و خيلي سختي كشيد تا به من بفهمونه اون كيه "
 " !احمق... آدم جذاب با گريس تاريخ درس ميده يه . تو يادته مارگارت "استوارت كلفت كرد و گفت 

ميدوني، شايد اون دختره فقط ميخواسته چاپلوسي كنه تا حمايت استوارت رو براي رئيس  "پيشنهاد كردم 
 " .حتماً ميدونه كه استوارت با مدير دوسته. بخش شدن داشته باشه

 " .استوارت هيچ وقت به ضد تو كاري رو انجام نميده "جواب داد 

. من از پشت در شيشه اي به كاالهان نگاه كردم. چيز ديگه اي نگفت ". شايد بكنه. من به زنش پناه دادم "گفتم 
بعد بالفاصله به خاطر اينكه وقتي . خيلي خوب به نظر مي رسيد. داشت چيزي رو روي كابينت خرد مي كرد

 .م، عذاب وجدان گرفتممارگارت ناراحت بود ، درمورد چيزهاي ديگه احساس خوشحالي مي كرد

مارگارت، شايد وقتشه كه پيش  " به طرف مارگارت كه به زانوهاش خيره شده بود برگشتم و به آرومي گفتم
با اينجا بودنت هيچ پيشرفتي توي روابطتون به . بعد همه چي رو با يه مشورت حل كنين. استوارت برگردي

 " .وجود نمياد

اد كه من از حسادت به طرفش برگشتم و حاال كه فكر ميكنم واقعاً به ولي اينطور به نظر مي. درسته "گفت 
 ". من نميخوام اون فكر كنه اگه بخواد بهم خيانت كنم من مثل يه سگ زخمي برميگردم. خاطر همين هم هست

ز غير ا "مكثي كرد و بعد اضافه كرد  "! اگه اون ميخواد من برگردم، بايد يه كاري بكنه  ". آنگوس پارس كرد
  " .خيانت كردن

 " من چي كار ميتونم بكنم؟ "پرسيدم 

اشكالي كه . من ميرم زيرزمين تا يكي از اين فيلم هاي چرت تو يا يه چيز ديگه تماشا كنم. گوش كن. هيچي "
 " نداره؟

 " .شايد من امشب خونه كاالهان بمونم... ام . باشه "گفتم 

تو بايد با . گوش كن ".رو مالش داد و داخل آشپزخونه رفت بلند شد و شونه هام ". بعداً ميبينمت. باشه "
  .گيالس شرابش رو برداشت و به زيرزمين رفت " .باشه؟ خوش بگذره. خواهرم درمورد گذشته ات بگي

بوي چمن هاي تازه كوتاه شده، . من تنهايي توي ايوان نشسته بودم و به صداي پرنده ها گوش مي كردم
صداي غذا درست كردن كاالهان از توي  .ود كه من احساس خوبي داشته باشمماليمت آسمون باعث شده ب

خب ، ... من حس ميكردم . صداي جلز و ولز غذاي روي گاز، صداي برخورد ظرف ها با هم. آشپزخونه ميومد
  .آنگوس قوزك پام رو گاز گرفت. يه رضايت خالص. رضايت. خيلي زود بود كه بگم عشق ولي ميدونيد كه

روي صندلي . عالي بود .املت با تست . يكي رو به دست من داد. رو باز كرد و ظرف ها رو بيرون آورد كال در



 " .خب درمورد گذشته ام "گفت . مقداري از تستش رو گاز زد. اي كه توسط مارگارت خالي شده بود نشست

 " .شايد بايد بدونم كه چرا تو به زندان رفتي "

 " .تو بخور، من حرف ميزنم .تو بايد بدوني. درسته "گفت 

 " .... مارگارت ميدونه. من فقط حس ميكنم كه بايد از تو بشنوم، كال "

گريس، من داشتم به اين فكر مي كردم كه امروز به تو بگم، خب؟ به خاطر همين بود وقتي ديدم نيستي  "
 " .پس بخور. عصبي شدم

يه لبخند كه اميد داشتم تشويق . مزه بود رو خوردم با حرف شنوي مقداري از املت كه داغ و فوق العاده خوش
  .منتظر شدم. گر باشه زدم

تكيه داد، دست هاش رو به هم . صندلي رو چرخوند تا رو به روي من قرار بگيره. كال ظرفش رو كنار گداشت 
د و پايين رو بعد آهي كشي. كه اين باعث شد من ناشيانه به غذا گاز بزنم. گره زد و يك دقيقه به من خيره شد

 .نگاه كرد

. من كسي كه ميخواست اين كار رو بكنه لو ندادم. ولي درموردش ميدونستم. من دقيقاً پول اختالس نكردم "
 " .درواقع كمكش كردم تا پنهان بمونه

 " پس كي اين كار رو كرد؟ "پرسيدم 

 " .برادرم "

 " .اوه "زير لب گفتم . من شوكه شدم

چطور اون و برادرش ، پيت ، صاحب يك . داستان جذابش رو برام تعريف كرد تا نيم ساعت بعد كاالهان
. درباره طوفان كاترينا و لوازم زيادي كه دولت براي بازسازي پرداخت مي كرد. شركت ساختمون سازي بودند

رلنز و درباره وضع خريد و فروش كه ديوانه كننده بود، سفارش هايي كه گم شدن، مطالبات بيمه، دزدي در نيو ا
 .ميليون دالر پيدا كرد 1.6اين كه چطور شبي يك حساب بانك كيمن آيلندز به اسم خودش با موجودي 

 " .واقعاً وحشتناك بوده "زمزمه كردم 

 .جواب نداد فقط سرش رو به نشانه مثبت تكون داد

 " تو چي كار كردي؟ "

اين فكر كه برادرم . يوتر گيج شده بودمصبح بود و من واقعاً با ديدن اسمم روي صفحه كامپ 4خب، ساعت  "
پس . خدايا، نميدونم. ممكنه پول رو جا به جا يا خرجش كرده باشه –چون كس ديگه اي نمي تونست باشه  –

 " .يه حساب ديگه باز كردم و تمام مبلغ رو به اون انتقال دادم

 ( .ام رو خونده بودممن به هر حال جان گريش(  "اون حساب ها با رمز حفاظت نميشن؟  "پرسيدم 



هميشه يا از تاريخ . اون هيچ وقت درمورد رمزها باهوش نبود. اون از اسم مادرمون استفاده كرده بود. آره "
به هر حال، من فكر ميكردم باهاش رو به رو ميشدم و باهم راهي رو . تولدش يا اسم مادرمون استفاده مي كرد

ما توي نهمين بخش كار مي كرديم و من . داشت برمي گردونديم پيدا مي كرديم كه پول رو به جايي كه تعلق
 " .فكر كردم كه اين فقط يه اشتباه بوده و ما درستش مي كنيم

 " چرا تو به پليس زنگ نزدي؟ "پرسيدم 

 " .چون برادرم بود "

! مي كرد و همينطور براي اين كار داشت از تو سوءاستفاده! ولي اون داشت سر اون همه آدم كاله ميذاشت "
 " .... خداي من، بخش نهم بيشترين تعداد افراد رو

ولي  ". ساكت شد " ... ولي. ميدونم گريس ". كال آهي كشيد و دستش رو توي موهاش كشيد ". ميدونم "
كسي كه بهم ياد داد چطور . اون برادري بود كه اجازه مي داد تا يه سال بعد از مرگ مادر توي اتاقش بخوابم

 .هميشه مي گفت كه ما با هم وارد كسب و كار ميشيم. ل رو بزنم و همينطور چطور رانندگي كنمتوپ بيس با

كال به من نگاه كرد، چهره اش مسن  ". من ميخواستم اين فرصت رو بهش بدم تا كارها رو راست و ريس كنه
 " .ندان بيفتهمن نميخواستم كه به ز. اون برادر بزرگ من بود ". تر نشون ميداد و همينطور ناراحت

 "خيلي آروم تر پرسيدم  .من هم ميدونستم كه احساسات آدم درمورد خانواده اش فراي يه حس معموليه .آره
 .ظرف خاليم رو كنار گذاشتم "بعد چه اتفاقي افتاد؟ برادرت چي گفت؟ 

ولي قبول ...  همه اينجوري بودن. اون توي اين كار گير كرده بود. خب، چي ميتونست بگه؟ اون متأسف بود "
 ". داشت به ياد مياورد. مكثي كرد ". كرد كه پول رو به پروژه ها برگردونيم و همه چيز رو درست كنيم

سرش رو پايين  ". وقتي پول رو جا به جا كردم يه رد پا باقي گذاشتم و اونا فهميدن .بدبختانه پليس متوجه شد
  .گرفت و تكون داد

 " زندان افتاد؟ برادرت هم به "به نرمي پرسيدم 

 " .اون عليه من شهادت داد. نه، گريس ". كال به باال نگاه نكرد

 " .واي ، كال ". چشم هام رو بستم

 " .آره "

 " چي كار كردي؟... تو  "

و حتي اون هم عيله . ميفهمي ؟ ولي اسم من همه جاي اين كار بود. برادرم اين كار رو كرد ". دوباره آه كشيد
. پيت گفت اگه ميخواست هم نميدونست چه طوري بايد اين كار رو بكنه. ن حسابدار بودمم. من شهادت داد

وكيلم گفت كه دنيا براي . توي پيگرد قانوني خيلي چيزهاي ديگه هم به نفعش بود . ...من كالج رفته بودم و 



يشنهاد به من دادند من پس وقتي اون ها يه پ. كسي كه از كشته شدگان كارتينا دزديده كرده باشه آسون نميگيره
 " .قبول كردم

چرا هيچ وقت اينا رو بهم نگفتي، كال؟  ". همونطور كه نوازشش مي كردم ، فكر كردم. آنگوس روي پام پريد
 " .من باورت مي كردم

 " باور مي كردي؟ همه گناه كارها نميگن ما بي تقصيريم؟ بقيه مجبورش كردن؟ "پرسيد 

من هيچ راهي براي ثابت كردن اينكه من دقيقاً اون كارهايي  "ع اضافه كرد سري. جواب ندادم. درست ميگفت
 " .كه برادرم گفت انجام دادم رو نكردم ، ندارم

نميتونستم تحمل . تصور اينكه مارگارت يا ناتالي عليه من كاري بكنن وحشتناك بود. يه لحظه قلبم به درد اومد
و همينطور . من هيچ وقت اينجوري فكر نكردم. ين تقصير اون نبودآره، ناتالي عاشق اندرو شده بود ولي ا. كنم

به خاطر . واي خداي من... ولي برادري كه تو رو براي جرم خودش به زندان بندازه . من خواهرم رو ميشناسم
  .همين حرف زدن درمورد گذشته اش براش سخت بود

 " .مدرك هات رو پيدا كنهپس قرار بود همه اين ها رو بهم بگي؟ بدون اينكه مارگارت  "

 " .آره "

 " چرا االن ؟ چرا اون موقع ها كه ازت ميپرسيدم نه ؟ "

حاال . خب اينم از داستان ". صداش خشن بود ". البته فكر كنم. چون ما يه چيزي رو ديشب شروع كرديم "
 " .ميدونيش

، پارس كرد و دمش رو تكون آنگوس، خسته از اين كه بهش توجه نمي شد. چند دقيقه اي در سكوت نشستيم
متوجه .موهاش رو نوازش و دستمال گردنش رو ميزون كردم. داد و به من فهموند كه بهش توجه نشون بدم

 .شدم هنگامي كه صحبت مي كرديم املت كال رو خورده

 "كال ؟  "باالخره گفتم 

 .صداش آروم و شونه هاش محكم بود ". بله "

 "ا شام بخوري؟ دوست داري يه شب با خونواده م "

 " .آره "چشمهاش برقي زد و با لبخند جواب داد . و بعد عمال فاصله بينمون رو پريد. يه لحظه تكون نخورد

 .بعد ظرفها رو شستيم و به خونه كال رفتيم

  25فصل 

 
 

ه سمت به جاش ، ب. روز بعد ، روز يادبود بود و من مجبور نبودم كه هنوز افتاب نزده از تخت كال بيرون بيام



  . مغازه ي الال رفتيم تا يه كم شيريني بخوريم و و مسير برگشت رو با هم قدم زديم

  " براي امروز بعدازظهر برنامه اي داري؟ "كاالهان يه جرعه ي بزرگ از قهوه اش خورد وپرسيد 

درگوشه ي  و قالده ي انگوس رو كشيدم تا به سمت موش مرده اي كه "اگه داشته باشم چي ميشه ؟  "پرسيدم 
  . خيابان افتاده بود نره

  .و دستش رو به دور كمرم حلقه كرد "مجبوري برنامت رو كنسل كني  "خنديد 

  " اوه ، واقعا ؟ "

  . يه قطره ابي كه روي چونم بود رو پاك كرد و بعد منو بوسيد.  "اهمممم  "

  " من متعلق به توام. باشه پس  "زمزمه كردم 

بوسه اي طوالني ، اروم و شيرين ، جوري كه وقتي ولم . و دوباره منو بوسيد  "اومد از اين حرفت خوشم  "
امروز يه كم وسايل براي . ميام دنبالت ، ولي االن بايد برم  2حول و حوش ساعت  ". كرد زانوهام خم شد 

  " خونم ميارن

  . تير كشيد انگار ناگهان قلبم "ديگه تقريبا كار خونه تموم شده ، مگه نه ؟  "پرسيدم 

  " اره ؟ "

  " بعد از اون چي ميشه ؟ "

ولي اگه دلت بخواد ميتونم به اين خونه برگردم و رو سقفش . يه خونه ي ديگه هست كه بايد روش كار كنم  "
  " البته اگه صاحب جديدش ايراد نگيره. بخوابم تا تو بتوني جاسوسي منو بكني 

  " ر شبيه اين بود كه به يه چيزي خيره بشيبيشت. من هيچ وقت جاسوسيت رو نكردم  "

يه بار ديگه منو بوسيد و بعد به سمت  "من بايد عجله كنم . اوكي گريس  ". خنديد و بعد به ساعتش نگاه كرد 
  " فراموش نكني.  2ساعت  "خونش رفت 

و . م رو خوردم يه كم قالده ي انگوس رو شل كردم تا بتونه پرچين رو بو بكشه و يه جرعه از قهوه ي خود
  .بعد هم به سمت خونم رفتم تا برگه ها رو تصحيح كنم 

بايد به . همونطور كه داشتم برگه هاي بچه ها رو بررسي ميكردم ، يه سري افكار ناخوشايندي هم تو ذهنم بود 
د و من بايد اون باالخره ، در حال حاظر تو زندگي من بو. كميته ي تحقيقات منينگ ، درباره ي كاالهان ميگفتم 

حاال به هر دليلي ، كال توي زندان فدرال بوده و يه جرم رو مخفي كرده ، حاال با . با اين مسئله مواجه ميشدم 
احتماال اين مسئله باعث . اين چيزي نبود كه من بايد سعي در مخفي كردنش ميكرم . اينكه نيتش خير بوده 

موسسه هاي دولتي . مان تاريخ داشتم رو از دست بدم ميشه كه هر چي شانس براي گرفتن سمت رياست دپارت
، نسبت به دزدي و اختالس خيلي جدي برخورد ميكردن ، مخصوصا اونم جايي كه با بچه ها سرو كار داشته 



  . باشه

  .خب ، اين كاري بود كه من بايد ميكردم. با اين حرف شونه هام افتاد پايين 

و انگوس هم اينطرف  "تو اماده اي زن ؟  "از پشت در صدا كرد ، كال به سمت خونم اومد و 2راس ساعت 
  . در شروع به باال و پايين پريدن كرد

  " ميشه يه نيم ساعت ديگه صبر كني ؟. تا برگه ي ديگه مونده كه تصحيح كنم 4 "

 " تو ماشين تصحيحشون كن ، باشه ؟. نه  "

  " م ؟كجا داريم ميري ". خنديد  "بله ارباب  ". چشمك زدم 

  " فكر ميكني كي اين سگت از من خوشش بياد ؟. وقتي رسيديم خودت ميفهمي  "

بچه ي . خداحافظ انگوس ، پسر عزيزم  "سگم رو بلند كردم و سرش رو بوسيدم  "احتماال هيچ وقت  "گفتم 
  " مامان خيلي دوست داره. خوبي باش 

ضربه زدن قبول  ". يه ضربه به شونش زدم  "است  ناراحت كننده. واوو... اين واقعا . آخخخ  "كال گفت 
هيچ وقت تو زندون هيچكي منو . خدايا . بايد يه فكري به حال اين خشونتت بكني  "خنديد  "نيست ، گريس 

ماشين بيچارم . چوب خوردم ، سگت منو گاز گرفت . نزده بود ، ولي االن كه اومدم اينجا ، نگاه كن چي شده 
  " ... تو رفتگي پيدا كرد

  " فكر كنم زندان اونقدر محكم بارت نياورده و تو رو يه مرد واقعي نكرده. عجب بچه اي  "

ببخشيد . ما اموزش تنيس داشتيم  "لبخند زد و در ماشينش رو براي من باز كرد  "از اون جور زندان ها نبود  "
  " كه نا اميدت كردم عزيزم

  .كاالهان اوشي من رو عزيزم صدا كرد. عزيزم. شينش شدميه جورايي مثل جريان اب وارد ما. عزيزم 

من يكي از برگه ها رو دراوردم و شروع به . دقيقه ي بعد ، ما داشتيم به سمت غرب حركت ميكرديم  10
 . خوندنش كردم

 " معلمي رو دوست داري ؟ "كاالهان پرسيد 

البته ، يه نصفي از زمان رو  . گفت انگيزنبچه ها تو اين دوره ي سني خيلي ش. اره  "باالفاصله جواب دادم 
  " و اونا يه جورايي دليل معلم بودنم هستن. دوست دارم اونا رو خفه كنم ولي نصف ديگش ، عاشقشونم

  . و بعد از اينه يه نگاه به پشتمون انداخت "بيشتر ادما از نوجوان ها خوششون نمياد ، مگه نه ؟  "خنديد 

همه عاشق بچه هاي كوچولو هستن ، مگه نه ؟ اما نوجوان . اونقدرم اسون نيست  خب ، برخورد با سن اونا "
واقعا نگاه كردن به چنين چيزي فوق العادست . اونا فقط نشانه هايي از كسي كه قراره بشن رو نشون ميدن _ها 
  " و البته ، من عاشق چيزي هستم كه دارم درسش رو ميدم. 



 " سته ؟جنگ داخلي ، در "كاالهان پرسيد 

 " من همه ي زمينه هاي تاريخ امريكا رو تدريس ميكنم ، ولي ، بله ، جنگ داخلي تخصص منه "

 " چرا ازش خوشت مياد ؟ يه جورايي جنگ هاي وحشتناكي بودن ، مگه نه ؟ "

شايد توي جنگ با يه كشور  . ولي اين ها جنگ هايي نيستن كه مردم توي اون به فكر خودشون باشن. كامال "
فكر ... اما جنگ داخلي . ارجي ، با فرهنگي كه نميشناسيش ، ادمايي كه تا حاال نديديشون ، اين طور باشه خ

كن كه چه چيزي ممكنه باعث شه كه يه گروه بر عليه كشور خودش قيام كنه ، درست مثل كاري كه لينكولن 
اما شمال داشت براي اينده ي جنوب داشت براي حقوق خودش به عنوان يه ايالت مستقل ميجنگيد ، . كرد 

منظورم اينه كه وقتي لينكولن رو . اونا ماها بوديم  . شخصي بودنش قلب ادم رو ميشكونه. ملت ميجنگيد 
  " __ مقايسه ميكني با يكي مثل

يه لحظه فهميدم كه صدام باال رفته ، و درست شدم مثل اون كشيشي كه يكشنبه صبح ها تو تلويزيون صحبت 
  " معذرت ميخوام "گفتم . شدم  سرخ. ميكرد

و گريس . دوست دارم كه در اين باره بشنوم  ". كاالهان با خنده دست هاش رو اورد جلو و دستم رو فشار داد 
  " ، من ازت خوشم مياد

  " خب پس موضوع بيشتر از اينه كه من اولين زني هستم كه تو بعد از زندان ديديش "گفتم 

  " بهش ميگن منقوش سازي ، درسته ، خانم معلم ؟. ، نميشه اينو نديده گرفت  خب "با حالتي محزون گفت 

بايد اين برگه ها رو . حاال ديگه كاري به كارم نداشته باش . خيلي خنده دار بود  ". يه ضربه به بازوش زدم 
  " نمره بدم

  "بله بانو "

مگه وقتي يه قطعه رو بلند ميخوندم و اونم نظر  كال اروم ميروند و دخالتي تو كارم نميكرد. و نمرشون رو دادم 
واقعا راحت . يكي دوباري ازم خواست كه مسيرمون رو روي نقشه چك كنم ، كه منم همين كارو كردم. ميداد 
 . بودم

يكي از تابلو ها نشون ميداد كه ما رسيديم به ايستن ، . حدود يه ساعت بعد ، كاالهان از بزرگراه خارج شد 
و يه جاده اي رو رفتيم پايين كه در طول مسيرش مغازه هاي پيتزا فروشي ، . نفر جمعيت  7512با نيويورك ، 

خوب اقاي اوشي ، چرا من رو به  "پرسيدم . ارايشگاه ، مغازه ي بسته بندي و يه رستوران به اسم ويتو داشت 
 " ايستن ، نيويورك اوردي ؟

بعد پريد . و پيچيد توي پاركينگ  "نورتر كه بريم ميفهمي اگه مسير رو درست اومده باشيم ، يه بلوك او "
به ذهنم سپردم كه دفعه ي بعدي كه داشتم براي اقاي الرنس كتاب ميخوندم . بيرون و در سمت من رو باز كرد 



  . دستم رو گرفت و خنديد. رفتار كاالهان خيلي خوب بود . ، ازش تشكر كنم

  "مياي ؟ خيلي با اعتماد به نفس به نظر "گفتم 

همه ي عدم اطميناني كه نسبت به گذشته ي كال و شانسم براي . و دستم رو بوسيد .  "هستم  "جواب دادم 
اخرين باري كه اين طور احساس سبكي . رياست منينگ داشتم ، همش پريد و جاش رو به خوشحالي داد

  .خوبي نداشتمشايد هم ، در حقيقت ،هيچ وقت اين قدر حس  . ميكردم رو به ياد نميارم

  . مكث كردم و زدم زير گريه. و تازه ديدم كه كال داشت منو كجا ميبرد 

  . و دست هاش رو به دورم حلقه كرد و بغلم كرد "سورپرايز  "گفت 

  " اوه كال "به زحمت نفس كشيدم و تو بغلش گفتم 

با ورودي اجري و . ين تر بود يكي از اين جاهاي كوچكي كه فيلم سينمايي نشون ميداد ، درست يه بلوك پاي
ولي اين سايه بونش بود كه منو تحت تاثير قرار . و بوي پاپكورن همه جا رو برداشته بود . پنجره هاي عريض

نمايش مخصوص : دورش رو ريسه كشيده بودن و روي زمينه ي سفيدش با حروف مشكي نوشته بودن . داد 
  ! اون جوري كه بايد ببينين.! سالگرد 

 بر باد رفته : .... ينش با حروفي بزرگ نوشته بود و پاي

  . انگار گلوم گرفته باشه.  "اوه كال  "دوباره گفتم 

همونطور كه اشك ميريختم ، يه نوجووني كه پشت پيشخوان بود با تعجب به من خيره شده بود و كال هم 
ا من تنها كسي نبودم كه مشتاق ظاهر _جمعيت اونجا غوغا ميكرد . داشت بليط و پاپ كورن و ابجو ميخريد 

  .ديدن بهترين فيلم رومانتيك تاريخ بر روي پرده ي بزرگ بودم

  . و وقتي نشستيم اشك هام رو پاك كردم "چطور اينجا رو پيدا كردي ؟  "پرسيدم 

ه تو گفتي كه تا حاال اين فيلم رو نديدي و اين باعث شد ك. چند هفته پيش تو گوگل سرچ كردم  "جواب داد 
من فقط ميخواستم بگم كه اينجا قراره نشونش بدن ولي بعد تو . برم ببينم كه اصال جايي هست كه نشونش بده 

  " باالخره يه حركتي نشون دادي و من فكر كردم كه ازش به عنوان قرارمون استفاده كنم

  .واووو. اون ازچند هفته ي قبل به فكر من بوده . چند هفته قبل 

دهانش داغ و محكم بود و دست هاش رو پشت . و خم شدم تا ببوسمش  "الهان اوشي ممنون كا "گفتم 
مثل هميشه شكمم شروع به انقباض كرد تا وقتي كه يه . گردنم گذاشت و اون مزه ي پاپكورن و كره ميداد
مه جا و بعدشم ه. يه ضربه به صندليمون زد ) يا از قصد ( پيرزن موسفيدي كه پشت ما نشسته بود ، تصادفا 

  . كال خنديد و دستم رو فشار داد. تاريك شد و من فهميدم كه قلبم داره تند تند ميزنه 

ساله بودم  14در چند ساعت بعد ، دوباره عاشق اسكارلت و رت شدم و احساساتم درست مثل زماني بود كه 
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يه بوسه اي نرم ، داغ و حريص كه مثل سس كارامل بود و . برگشت و منو بوسيد  "گرفت  پس نقشم خوب "

وقتي چشم هام رو باز . من فكر كردم كه تو تمام عمرم ، امروز رو عنوان بهترين قرار زندگيم به ياد خواهم اورد
  . منو برگشتيه نيشگون از چونم گرفت و دوباره به سمت . كردم ، كاالهان اوشي داشت ميخنديد 

چشمم به يه مرد خوش قيافه  . با لبخند به دور و بر رستوران نگاه كردم و فكر كردم كه دنيا چقدرجاي خوبيه
اريك ، كسي كه پنجره هاي منينگ . اوه اره . اشنا به نظر ميومد  . افتاد و اونم ليوان ابجوش رو برام بلند كرد

. يه زوج خوشبخت ديگه . اونا دست همو گرفته بودن . بود  و زنش هم بامزه. رو ميشست و عاشق زنش بود 
  .منم دستم رو براش تكون دادم! او

  .باال رو نگاه كردم و سعي كردم كه دهن كجي نكنم.  "سالم گريس  "يه صداي ارومي گفت 

  .باالخره اون با استوارت رفته بود سر قرار. صدام سرد بود.  "چطوري ؟ . سالم اوا  "گفتم 

من اوا ماچياتلي  ". و دوباره چشمك... چشمك... چشمك . به كاالهان نگاه كرد  "خيلي خوبم ، ممنون  "
  " هستم

  " كاالهان اوشي "دوست پسرم باهاش دست داد و گفت 

  "شنيدم با استوارت براي شام رفتين بيرون "گفتم 

. دندون هام به هم ساييده شد  . " داشتهمراهي ... اون يه كم احتياج به . مرد بيچاره  "خنديد  "هممم  "
لعنت به استوارت كه عين بقيه ي مردا بود ، و لعنت به اوا كه وقتي حرف سكس ميشد هيچ اخالق و رفتار 

  . درستي نداشت

ظاهرا كيكي  "به سمت من و كال برگشت  "بيا اينجا ! كيكي  "اوا برگشت و به سمت بار دستش رو تكون داد 
  " من مارگاريتا ها رو تقسيم ميكنم. يكي بهم زده و االن يه كم حالش خوب نيست ، اخر هفته با 

امروز . هي گريس  " . (و يه كم مست و گيج ( كيكي به ما ملحق شد و واقعا يه كم تراژيك به نظر ميومد 
به .  صداش شكسته شد "اون يارو از جيتربرگ رو يادته ؟ خب ، اون منو ول كرد . بار بهت زنگ زدم 10

خداي  "قلب شكسته اش فراموش شد و گفت . يهو صداش قطع شد  " __ سالم ". سمت كاالهان برگشت 
  " من ، اين همون مجرم سابقه

 " مجرم سابق ؟ "اوا گفت 

  . لعنت. تصوير متوليان جلو چشمم رژه ميرفت ... من هيچي نگفتم . يه مكث خيلي ناخوشايندي برقرا شد 

من درباره ي كاالهان به همين دليل . اه ، بله . و يه نگاه سرد به من انداخت "، درسته ؟  اختالس "كيكي گفت 
  . لعنت. بهش اخطار دادم 



  " درسته "كال گفت 

  " چه مجذوب كننده. اختالس  "چشم هاي اوا درخشيد 

  " خوش بگذره. از ديدنتون خوشحال شدم . خب  "گفتم 

و با اين حرف ، به سمت  "خيلي از ديدنت خوشحال شدم كاالهان . ، حتما  اوه "اوا با يه لبخند بزرگ گفت 
  . ميزشون برگشتن

 " همه چيز مرتبه ؟ "كال پرسيد 

  .و نگاه كردم كه اوا و كيكي روي يه ميزي نچندان دور از ما نشستن "اونا تو منينگ كار ميكنن  "گفتم 

  " درسته "

  " مجرم سابق قرار ميزارمحاال همه ميدونن كه من با يه  "گفتم 

  " اين طور فكر ميكنم "با چشم هايي منتظر گفت 

پس بفرما . فكر كنم دارم با يه مجرم سابق قرار ميزارم "دست هاش رو فشار دادم  "خب  "تند و بشاش گفتم 
  " االن بال ميخوريم. پس  " شكمم درد گرفت. سر اوا و كيكي نزديك هم بود "

  .سنم نبودمتاسفانه ، ديگه گر
 26فصل 

 
 
 

 .يك راست به دفتر مدير. صبح روز بعد زودتر از هميشه به مدرسه رفتم

  .ولي دير رسيدم

گريس منتظرت  "وقتي روي صندلي رو به روي ميز مثل يك دانش آموز گناه كار نشستم ، دكتر استانتون گفت 
 " .گيج كردامروز تئو ايسنبران به من زنگ زد و چيزايي گفت كه من رو . بودم

من با كسي هستم . آره. خب، من خودم ميخواستم بهتون بگم ولي مثل اينكه همه فهميدن... ام . درسته  "گفتم 
 " .كه براي اختالس زندان بوده

 " .گريس. اوه  ". دكتر استانتون آهي كشيد

فكر . ور عاشق بچه ها من عاشق منينگ هستم و همينط. دكتر استانتون اميدوارم اعتبارم سرجاش باقي بمونه "
 " .يا رئيس بخش بودن. نمي كنم زندگي خصوصي من ربطي به اين كه چه جور معلمي هستم داشته باشه

 " .ما از كارهاي بزرگ تو قدرداني ميكنيم گريس. كامالً درسته. البته "زمزمه كرد 

اي رئيس بخش شدن داشتم اگه من هر شانسي هم بر. جفتمون هم ميدونيم كه داري من رو ميپيچوني .درسته



 " .خبرت مي كنيم .اين هفته رئيس بخش مشخص ميشه ". االن ديگه از بين رفته بود

روي صندلي چرمي اي . بعد از سالن لهرينگ گذشتم و به دفتر قوطي كبريتي خودم وارد شدم ". ممنون "گفتم 
تلخي ناخن هام رو ميجويدم و از پنجره با اوقات . لعنتي .كه من و جوليان در حراجي پيدا كرده بوديم، نشستم

انگار درخت ها رو با . شكوفه هاي درخت گيالس تكون مي خوردند. به محوطه زيبا مدرسه نگاه مي كردم
و چمن ها مثل زمرد مي . شكوفه هاي ديگه هم به زيبايي در هوا شناور بودند. اسپري صورتي رنگ كرده بودند

كالس ها چهارشنبه ديگه تموم مي شد و روز . يباترين شكلش در ميومدمنينگ در اون زمان به ز. درخشيدند
 .روز قبل از عروسي ناتالي و اندرو. فارغ التحصيلي هم دو روز بعدش بود

به اضافه . من فقط سي ويك سالم بود و حتي دكتراي تاريخ هم نداشتم –شايد رئيس بودن براي من زيادي بود 
 .شايد اصالً شانسي براي من وجود نداشت .اين چنيني نداشتماينكه توانايي رياست و تجربه ي 

ولي اگه بودن با كاالهان اوشي . شايد اين فقط يك لطف به استادان منينگ بود. باالخره بايد صبر مي كردم
اگه رد شدن در انتخاب رئيس . مطمئنم. نه. به احتمال زياد. مي ارزيد. خب... شانس من رو از بين مي برد 

با حل مشكلم ناخن هاي بي گناهم رو رها كردم و . يي بود كه بايد براش ميپرداختم، اشكالي نداشتبخش بها
 .بلند شدم و به طرف كامپيوتر رفتم

لبخندي كه نشون ميداد همه چي رو ميدونه روي . اوا چشمك خواب آلودي از كنار در زد ". سالم گريس "
 " چطوري؟ ". لبهاي خوش فرمش جا خوش كرده بود 

  .لبخندي زدم و منتظر شدم "و تو اوا ؟ . از همه لحاظ عالي "

هيچ رازي توي اين مدرسه وجود . پوزخندي زد ". شنيدم تو امروز صبح با دكتر استانتون مالقات داشتي "
 " قرار با يه سابقه دار گريس؟ براي يه معلم وظيفه شناس منينگ يه مقدار زيادي نيست؟ ". نداشت

ز نظر اخالقي موضوع رو بررسي ميكنيم بايد بگم كه از رابطه داشتن با يه همكار متأهل خيلي اگه داريم ا "
 " .بهتره

 " .ميدوني خودت. پنج شنبه اعالم ميكنن "

 " .صبح به خير خانم ها ". صداي خفه اي اومد ". من شنيدم كه اونا تصميمشون رو گرفتن "

 " .سالم دكتر اكخارت "گفتم 

 " .سالم " اوا زير لب گفت

 " خانم امرسون ميتونم باهاتون به صحبتي داشته باشم؟ "گفت 

  .دامنش اندامش رو به خوبي نشون ميداد. و بعد از اتاق خارج شد ". اوه "اوا گفت 

 " شما هم شنيديد؟ "وقتي دكتر اكخارت داخل دفتر شد پرسيدم 



كاري كه معموالً انجام مي . كرد به سرفه كردن شروع ". اومدم اينجا تا بهت قوت قلب بدم. آره شنيدم گريس "
گريس، خيلي از افراد هيئت امنا با قانون  ". وقتي كه سرفه اش بند اومد لبخندي با چشمهاي خيس زد. داد

 " .سعي كن نگران نباشي. مخصوصاً درارتباط با مشكالت مالي .برخورد كردن

 " ن رو گرفتن؟واقعاً تصميمشو. ممنون ". يه لبخند نصف و نيمه زدم

ولي درسته اونا هفته گذشته روي كسي موافقت . تا اونجايي كه من شنيدم اونا امروز كار رو تموم ميكنن "
 " .كردند و من تو رو پيشنهاد دادم عزيزم

 " .اين خيلي خيلي براي من ارزش داره. ممنون آقا ". گلوم خشك شد

من هم به . وسطايي كه با دوم دبيرستاني ها داشت رفت دكتر به كالس تاريخ قرون. زنگ اول به صدا دراومد
. دو كالس جنگ داخلي ديگه با اون ها داشتم وبعدش آزاد مي شدند. طبقه پايين به كالس سومي ها رفتم

 .بيشترشون رو ديگه هيچ وقت نمي ديدم

جلوي كري بليك كه  چهارمين شكارچي. بيشتر بچه ها ورود من رو ناديده گرفتند.در رو باز كردم و داخل شدم
چهار تا از دانش آموزان داشتند . يك دامن كوتاه پوشيده بود و اون رو شبيه يه فاحشه مي كرد ، لم داده بود

مولي، مالوري، ماديسون و مگي ميخواستند درمورد برنامه . موبايلشون رو چك مي كردند كه خالق قوانين بود
يكيشون قرار بود بره پاريس ، يكي ديگه ميخواست در نپال . دنهاي تعطيالتشون همديگر رو تحت تأثير قرار ب

و بعدي همونطور كه مي گفت به . يكي برنامه ريزي كرده بود در كولورادو قايق سواري كنه. كوهنوردي كنه 
اما به تامي ميچنر كه روي ميز چرت . خاطر سپري كردن تابستون با خانواده اش بايد خودكشي تدريجي مي كرد

 .، خيره شده بود مي زد

آيا تونسته بودم اون چيزي كه ميخواستم رو به اين بچه ها . شايد من اونطور كه فكر مي كردم معلم خوبي نبودم
ياد بدم ؟ اونا متوجه شده بودن كه درك گذشته چقدر مهمه ؟ به اضافه اين كه من تمام شانسم رو براي رئيس 

 .خيلي مساعد نبود شدن از بين برده بودم و به خاطر همين حالم

همه غرغري كردند  " .اين هفته نمايش مجدد جنگ جتيسبرگ هستش! صبح بخير شاهزاده هاي جوان  "گفتم 
كه . كسي كه نياد نمره پاييني ميگيره. شماها بايد توي اين جنگ حاضر باشيد ". و ابروهاشون رو باال بردند

صبح جلوي  9شنبه ساعت . درسته؟ درسته. نخواهد داشتمسلماً با اون نمره خيلي كالج باهاتون رفتار خوبي 
 " .ساختمون منتظرتونم

و بعد كالس به . براي يك ثانيه قدرت تكلمشون رو از دست داده بودند. دهن هاشون از ترس باز مونده بود
 " ... پدر و مادرم! من كالس دارم ! اين منصفانه نيست ". هوا رفت

 " .هيچي قابل قبول نيست "ض كنن و بعد به سادگي گفتم اجازه دادم براي يك دقيقه اعترا



 
وقتي عصر به خونه رسيدم ، آنگوس از هميشه بامزه تر به نظر مي رسيد، پس تصميم گرفتم با هم والتز 

... دو ... يك . دور اتاق نشيمن مي چرخيديم .سگ كوچولوم رو بلند كردم و دست هاش رو گرفتم. برقصيم
. ، آهنگ مورد عالقه آنگوس بود Eaglesاز گروه  take it to the limitآهنگ . هس... دو ... سه، يك 
همونطور كه گفتم آهنگ مورد . آنگوس هم خرخر مي كرد ". منو به اتوبان ببر و راهي رو نشونم بده "خوندم 

 .عالقه ش بود

  .حد خودش رسيده بود با اين كه شانسم براي رئيس شدن به كوچكترين. نميدونم چرا اونقدر خوشحال بودم

درسته مك فانگوس؟ . توي زندگي چيزهاي خيلي مهمتر از كار هم هست "من از توله سگ اعجوبه ام پرسيدم 
 .با شوق خودش رو تكون داد "

يه چند روز ديگه ناتالي و اندرو ازدواج مي كردند و ديگه چيزي از ارتباط من و اندرو باقي . اين درست بود
 .زماني كه ميتونستم كتاب بخونم و استراحت كنم و به جنگ هاي جنوب برم. ن نزديك بود تابستو. نمي موند

كاالهان اوشي . يه جريان داغ خوشحالي از تمام بدنم عبور كرد.و همينطور كاالهان اوشي دوست پسرم بود
  .من نتيجه گرفتم كه ميتونم تو اين عمليات بهش كمك كنم. دنبال يه همسر و بچه بود

 " تونم مزاحم بشم؟مي "

آنگوس خودش رو توي دستام  .مثل هميشه يه لبخند مرموز گوشه لبش بود. توي ايوان استاده بود ! حالل زاده
  .منقبض كرد و بعد شروع كرد به پارس كردن

. غرررر. غرررر. سگ با وفام رو زمين گذاشتم و اون بالفاصله قوزك پاي كال رو گاز گرفت ". بيا تو "گفتم 
 .دستم رو گرفت و دست خودش رو روي كمرم گذاشت. ناديده گرفتش كال

وقتي پاش رو روي كفش من گذاشت ، چشمهاش رو به  ". من نميدونم دارم چي كار ميكنم "اعتراف كرد 
 .طور خوش آيندي چرخوند

بم تند تر پشت گردنش زير دستم ، داغ بود و همينطور بوي چوبي كه ميداد باعث شد قل ". يادت ميدم "گفتم 
 .احساس خوشحالي مثل يك طوفان توي بدنم در جريان بود. بزنه

پاهامون تكون  .اين رو گفت و منو بغل كرد ". من خودم هم هميشه رقص كالس هشتم را دوست داشتم "
دست هام پشت كال تكون . خب، فقط يه بار كال سعي كرد آنگوس رو از روي پاش لگد كنه... نمي خوردن 

 .يه احساسي داشتم، چرا كه نه، آخه دستم به يه كاغذ خورد... خوردن 

و  ". پستچي اشتباهي اين نامه رو براي من گذاشت. اين مال توئه. آهان، راستي "كاالهان عقب رفت و گفت 
 .يك پاكت نامه از جيب پشتي شلوار جينش بيرون آورد و به من داد



اين حتماً كارت دعوت عروسي  "گفتم . ن نوشته شده بودپاكت، كلفت بود و اسم من با جوهر سبز تيره روي آ
طراحي و كلمات زيباي . كارت خيلي شيك و زيبا بود، درست مثل خود ناتالي. اون رو باز كردم  ". خواهرمه

ناتالي رز امرسون و اندرو چيس كارسون به همراه پدر و مادرشان ، شما را به . روي اون موجب شد لبخند بزنم
مي خواي با من به  "ازش پرسيدم . به كاالهان نگاه كردم... ي كنند تا در اين مراسم شركت كنيد گرمي دعوت م
 "عروسي بياي؟ 

 " .حتماً "لبخند زد و گفت 

چه تضادي با اون دفعه اي داشت كه به سختي تالش كردم همراهي براي عروسي كيتي . به همين راحتي .حتماً
ام، مطمئن نيستم كه تاحاال اينو بهت گفتم يا نه كال، اما يادته گفتم من قبالً "مكثي كردم و بعد گفتم . پيدا كنم

همون كسي كه اآلن داره با خواهرم . خب، با اندرو نامزد بودم". كال سرش را تكان داد "يه بار نامزد كردم؟ 
 " .عروسي مي كنه

 "واقعاً ؟  "ابروهاي كال به نشانه تعجب باال رفت 

 " .اون ناتالي رو ديد، مشخص بود كه ناتالي بيشتر به دردش مي خورد، نه مناما وقتي . آره "

از اين كه اآلن با هم هستن  "باالخره پرسيد . اخم كرده بود. چند دقيقه چيزي نگفت و فقط من رو نگاه كرد 
 "اذيت نمي شي؟ 

 " .راستش اولش خيلي سخت بود، اما اآلن خوبم ". مكثي كردم ". اوه، نه"

من كه ميگم اون از  " بعد خم شد و آنگوس رو از روي زمين برداشت. ند دقيقه اي به من نگاه كردكال چ
و من يه هيجان شيريني پيدا كردم . بعد گردن منو بوسيد "خوب هم بهتره، تو اينطور فكر نمي كني آنگوس؟ 

 .كه نشون مي داد ديوانه وار عاشق كاالهان اوشي هستم

 
  . ودم ، به اين معني نبود كه همه چيز عالي و مرتبهولي اين كه من عاشقش ب

من فكر كنم كه ما بهتره  "چند روز بعد ، در حالي كه داشتيم به سمت هارتفورد غربي ميرونديم ، به كال گفتم 
  " يه كم صبر كنيم

مع هاي داشتيم به يكي از تج . " من فكر ميكنم كه اين ايده ي بديه "بدون اينكه به من نگاه كنه گفت 
خب ، در واقع بيشتر تجمع هاي خانوادگي ما . نمايشگاه كارهاي هنري مامان  _اندوهناك خانواگي ميرفتيم 

هرچند ، اين تنها شبي بود كه قبل از عروسي ِ ناتالي .اندوهناك بودن ، اما سر امد همشون نمايشگاه مامان بود 
  . ايش ترسناك خانوادهمالقات رسمي با نم. خانواده ميتونست دور هم جمع بشه 

يه كم زود عكس العمل . خب ، ميدوني كه .... اونا . اونا خانواده ي من هستن . كاالهان حرفمو قبول كن  "
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قيافه ي ممه مثل  "تو داري با اون يارو نوكره قرار ميزاري ؟ به خاطر اون ، يه دكتر خوب رو پس انداختي ؟  "

 يه فشار به پايه. ويلچرش رو يه كم جلوتر اورد . اون زنايي بود كه انگار تازه يه مارمولك گازشون گرفته باشه 
فرضا قراره اين مجسمه ها ، مجراي تولد باشه ، . . ( ي مجسمه اورد كه باعش شد كه چراغ هاش تكون بخوره

  . ثابتشون كردم و بعد به مادربزرگم نگاه كردم) . ولي بيشتر شبيه تونل هلند بود 

 _و همونطور كه گفتم . ممه ، ميشه انقدر كاالهان رو نوكر صدا نكين ؟ تو كه تو دوران ويكتورين نيستي كه  "
وايات با اينكه مرد خيلي خوبي بود ، ولي  _ "يه نفس عميق كشيدم و از اين همه دروغم خسته شده بودم  "

  " اين بحثو تمومش كنين. براي من مناسب نبود 

يه كم ديگه مشروب خوردم و مارگارت و ممه . مارگارت كه داشت دور و برم ميپلكيد ، ابروش رو باال برد 
 وكه دوباره شروع كرده بود به ايراد گرفتن از اون به قول خودش ايرلنديه دزد و گدا ، رو نديده گرفتم ر

مثل اينكه اين روزا ، تنها مامان نبود كه تو كار اناتومي بود ، و ماما . گالري هنري چيمرا پر از اعضا ء بدن بود 
چشم هام رو از روي ارزوي . مامان رو كرده بود  هم يه كم بهش برخورده بود كه يه هنرمند ديگه هم كارهاي

  . برداشتم و به سمت كاالهان رفتم كه داشت با پدر صحبت ميكرد) از تخيلتون استفاده كنين  ) سبز

پدر با صداي صميمانه اي كه در مورد كارگر ها به كار ميبردش و يه كم بلند و با خطاهاي گرامري بود ، پرسيد 
  " ! تو يه نجاري! پس  "

  " پدر ، تو كال رو استخدام كردي كه پنجره هام رو عوض كنه ، يادته ؟ پس ميدوني كه اون يه نجاره "

 " متخصص ترميم ؟ "پدر اميدوارانه پرسيد 

  " فقط پايه ي نجاري. به هر حال اسمش رو تخصص نميزارم . نه در واقع  "

  . امشخصي به من انداختكال يه نگاه ن "اون كارش خيلي خوبه  "من اضافه كردم 

.  "چيا حاضرم بدم كه يكي بياد قفسه ي كتاب من رو يه چكش بهش بزنه  "پدر با صداي شيپور مانندي گفت 
پدر حتي . تا اون جايي كه يادم بود ، اين هميشه مامان بود كه كارهاي تعميري رو انجام ميداد  _غريدم 

  " تو هميشه يه نجار بودي ؟ "پدرم ادامه داد .  .نميتونست يه تابلو رو به ديوار اويزون كنه 

يه لبخند بهش زدم و دستش رو . كال دوباره يه نگاه به من انداخت  "من قبال حسابدار بودم . نه قربان  "
  . گرفتم

و  "خب ، پس توهم بهت الهام شده كاالهان ؟  "مامان كه ظاهرا حرفمون رو شنيده بود ، حمله كنان گفت 
  . م دستش رو كه فوق العاده شهوت انگيز بود رو نوازش كردمجسمه ي د

اين اتفاق برا منم افتاده و من قبال يه مادر ، يه زن خونه دار بودم ولي از درون ، هنر چيزي بود كه در من  "



  " در اخر ، من هويت جديدم رو قبول كردم. سعي در نشون دادن خودش داشت 

درباره ي صحنه اي كه از مامان و بابا ديده .  "بهترِ برقصيم دخترجسور ؟  االن "زير لبي به مارگارت گفتم 
مامان يه نگاه سوالي . و اونم غريده بود  _چرا بايد تنهايي عذاب ميكشيدم ؟  _بودم ، به مارگارت گفته بودم 

. خوبه .  كاالهان يه چشمك به من زد. به من انداخت ولي بعد كال رو كشيد برد كه اثارش رو نشون بده 
  . ريلكس بود

  " هي بچه ها ، ما اومديم ؟ "صداي مليح خواهر كوچكترم از بين جمعيت گفت 

  " سالم گريس "خواهر كوچكترم پريد تا منو بغل كنه و گفت . اندرو و ناتالي دست هم رو گرفته بودن 

 " پس من چي ؟ "مارگارت خشمگين گفت 

  " مارگارت ، من تورو به اندازه ي گريس دوست دارم ، باشه ؟ سالم "خنديد  "داشتم ميومد سراغ تو  "

  " سالم اندرو. بايد داشته باشي "مارگارت غرغر كنان گفت 

 " سالم خانوما ، اوضاع چطوره ؟ "

  " لطف كردين اومدين . همه دارن عذاب ميكشن اندرو ، پس به جمعيت ملحق شو "با يه لبخند گفتم 

تو و وايات يه دوماهي باهم بودين ديگه ؟ و من حتي . رسما با كاالهان اشنا بشيم  ميخواستيم " ناتالي كفت
به بازوهاش نگاه . اون واقعا خوشگله . خداي من گريس  " نات به كال نگاه كرد "نتونستم باهاش دست بدم 

  " ميتونه يه اسب رو بلند كنه. كن 

و يه گرمي خوبي رو . پشت ليوان مشروبم لبخند زدم .  "من كنارت وايستادما . سالم  "اندرو به خواهرم گفت 
دوست داشتم . اون مرد بزرگ و خوشگل جاي تورو گرفته . فكر كردم كه ، درسته اندرو. تو شكمم حس كردم 

كال به من نگاه كرد و خنديد ، و گرماي تو شكمم تبديل . بدونم كه كال درباره ي نامزد سابقم چي فكر ميكنه 
  .منم بهش لبخند زدم ، و كال دوباره حواسش رو به سمت مامان برگردوند. ست داشتني شد به يه درد دو

حاال كه بحث دردسر شد ،  . گريس ، بد به دردسر افتادي. فكر كنم درست ميگي نات  "مارگارت جواب داد 
  " اندرو ، يه تكوني به خودت بده و يه مشروب برا ما بيار

  " له قربانب "اندرو مطيعانه جواب داد 

و يه ابروم رو بردم  "يه مجسمه . راستي ، مامان ميخواد كه يه هديه ي ازدواج برا خودت انتخاب كني  "گفتم 
  . باال

خداي من ، اونو . هر چي كه هست از همه كوچكتر باشه . بزار سريع يكي رو برداريم . اوه عزيز  "نات گفت 
  . پيچ و خم داشت كلي "واو ، چه بزرگه . مدخل بهشت . نگاه 

 " پودينگ ، ميشه باهات صحبت كنم ؟-گريس "گفت . پدر به سمت من و مارگز اومد 



ميرم . خيلي خوب  .مردم متعجبن كه من چرا انقدر بدجنسم . دوباره پس زده شدم  "مارگارت اه كشيد 
بره جايي كه نتونه حرف بابا با اين حرفش به خود پيچيد و صبر كرد تا مارگارت  "مجسمه ها رو نگاه كنم 

  . هاش رو بشنوه

  . تو دستم از هم جدا شد. اوپسسس. يه مفصل شونه رو برداشتم تا تحسينش كنم. "بله پدر ؟  "گفتم 

و يه نگاه به من  "خب پودينگ ، مجبورم از خودم بپرسم كه شايد تو به طور نابهنگامي از دكتر جدا شدي  "
مطمئنا اون كلي كار داره كه بايد انجام بده ، ولي به كارشم  " صل ميكردمانداخت كه داشتم مفاصل رو بهم و

خب ، نه اينكه ... اون ... اين اون مردي نيست كه تو دلت بخواد ؟ يه نجار ! نجات جون بچه ها . فكر كن
  " ... بخوام مغرورانه بگما عزيزم

يا اين يه زند زيرين ( ان بازو رو درست كنم و سعي كردم كه استخو "ولي خيلي مغرورانه به نظر مياد  "گفتم 
 البته ، شما فكر ميكنين كه معلم بودن هم مثل كارگريه ، پس در نتيجه ") . شده بودم  16بود ؟ من زيست رو 

... "  
  " اما بازم ، تو اوضاعت خيلي بهتره. اصال هم اينطور فكر نميكنم "

  . ت ما اومدكاالهان كه از دست ماما خالص شده بود ، به سم

خوب ، مرد  ". و چنان زد پشت كاالهان كه مشروبش از ليوان بيرون ريخت  "بفرما  "پدر صميمانه گفت 
  " بزرگ ، درباره ي خودت بگو

  " چي رو دوست دارين بدونين قربان ؟ "كال دست منو گرفت و گفت 

  " گريس گفته تو قبال يه حسابدار بودي "پدر با يه لبخند توافقي گفت 

  " بله "

  " پس يعني تو به كالج رفتي "

  " من به توالن رفتم. بله قربان  "

 خب ، كاالهان توچرا "اون منو نديده گرفت . يه نگاه به پدر انداختم كه يعني ديدي ؟ اون خيلي خوبه پدر 

__ " 
  . لبخند زد به روشني "كاالهان ، تو اين جا خانواده اي هم داري ؟  "مامان خودش رو انداخت وسط 

  " پدربزرگم تو گلدن ميدو زندگي ميكنه "كال به سمتش برگشت و جواب داد 

 اون كيه ؟ من ميشناسمش؟ "پرسيد . ممه با ويلچرش اومد و تقريبا از روي يه پايه ، سينه رو داشت مينداخت

"  
  " تون خوشحالماز اشنايي ِ دوبار. سالم خانم وينفيلد . اسمش مالكولم لورنس ِ "كال جواب داد 

  " هيچ وقت ازش نشنيدم "ممه گفت 



وقتي كوچك بودم مادرم فوت كرد و  ". دستش رو فشار دادم .  "تو بخش مجنونينه  "كاالهان جواب داد 
  " پدربزرگم ، من و برادرم رو بزرگ كرد

 " يه برادر ؟ و اون كجا زندگي ميكنه ؟ "ابروهاي مامان رفت باال 

در نتيجه اونقدر خانواده ي . ازدواج كرده و بچه نداره . اون تو اريزونا زندگي ميكنه ... ون ا ". كال مكث كرد 
  " بزرگي نيستيم كه دربارش حرف بزنم

  " خانواده خيلي چيز ِ خوبيه! طفلكي  "مامان گفت 

  " هست ؟ "پرسيدم 

 تو دنبال پول نوه ي من هستي ؟ " ممه با يكي از انگشت هاي استخونيش زد به پاي كال "مرد ايرلندي . تو  "

"  
  " من واقعا پول زيادي ندارم كال. تو داري به مارگارت فكر ميكني ممه  ". بلند اه كشيدم 

حاال كه  "بعد با صداي ارومي كه فقط من بشنوم گفت  "اه خب ، پس فكر كنم كه بايد با مارگارت قرار بزارم 
  " هم هستبحث عوض شدن خواهرا شد ، چه حالل زاده 

اندرو عينكش رو داد . رنگ پريده بود و خواهر ِ زيباي من هم همراهش  "سالم ، من اندرو كارسون هستم  "
  " خوشبختم از ديدارت "باال و دستش رو دراز كرد 

اندرو يه تكوني خورد و من لبم رو گاز گرفتم . و محكم با اندرو دست داد  "كاالهان اوشي  "كال جواب داد 
 فقط حقيقت رو گفتم. حاال نه اينكه من طرفدار خشونت باشم ها  . اون ميتونه تورو له كنه! اندرو . ندم تا نخ

.  
  " خيلي خوبه كه دوباره ميبينمت كاالهان "ناتالي گفت 

.  "سالم نات  "كال يكي از اون لبخندهاي جذابش رو كه ميتونست رنگ ديوار رو هم بپرونه ، زد و گفت 
  . با توافق كامل خنديدم! شد و بعدشم يه اداي خوشگل دراورد ناتالي سرخ 

چشم هاش بر روي بدن محكم كال باال و پايي .  "لوله كشي ، درسته ؟ ... خب ، پس تو يه "اندرو گفت 
ميرفت و يه پوزخند احمقانه هم روي صورتش بود ، انگار كه داره فكر ميكنه كه اره من شنيدم كه تو يه 

  ! تو يكي از اوناييپس ! كارگري 

  " اون يه نجاره "نات و من همزمان با هم گفتيم 

احتماال وقتي من بازنشسته شدم هم بيشتر از اين كارا . خيلي خوبه كه با دست هات كار ميكني  "پدر گفت 
  " يا شايدم يه دودخونه بسازم. مبلمان خودم رو ميسازم . ميكنم 

  . اش رو فروخوردكال خنده .  "يه دودخونه ؟  "گفتم 

پدرم همون يه باري كه سعي  " يه لبخند به كال زد "اون اره برقي رو يادت نمياد ؟ . لطفا پدر  "نات گفت 



  " اندرو هم همينطوره. كرد يه چيزي رو درست كنه ، تقريبا انگشت شستش رو قطع كرده بود 

  " اون يه تيغه ي هرس كني بود "پدر زير لبي گفت 

گريس يادته كه وقتي تازه با هم داشتيم زندگي  "و دستش رو دور نات انداخت  "درسته  "نه گفت اندرو تابعا
ديگه هيچ وقت سعي نكردم . ميكرديم و من سعي كردم كه اون كابينت رو درست كنم ؟ عمال خودم رو كشتم 

  " هخوشبختانه ميتونم يكي رو استخدام كنم كه اين كارو برام بكن .اون كارو تكرار كنم

كه كال جواب . ناتالي يه نگاه متعجب بهش انداخت ولي اون نديده گرفتش و رياكارانه به كال لبخند زد 
و كالم چه ادمي بود كه به دامش . چه دلچسب . اندرو حسوديش شده بود. خب ، خب . لبخندش رو نداد

  . ولي خب ، ميتونستم حس كنم كه يه كم عصبي شده. نيوفتاد 

يه مزد  "اوه خدايا ، اون داشت سخراني ِ  "ولي خيلي بده كه تحصيالتت رو هدر دادي پسر  "د پدر ادامه دا
و منظورش از حقوق خوب ، . ش رو انجام ميداد ، اوني كه خيلي بار شنيده بودمش  "خوب به دست بيار 

 . باالخره اون يه جمهوري خواه بود. پولي نبود كه باهاش پول قبض و اين چيزا رو بدي 

  " تحصيالت هيچ وقت از بين نميره پدر "قبل از اينكه كال بتونه جواب بده گفتم 

  " تو اهل اين طرفايي كالوين ؟ "اندرو سرش رو مثل جغد كج كرد و پرسيد 

  " در ويندزور بزرگ شدم. بله من اصليتم مال كانكتيكاته . كاالهان  "دوست پسرم گفت 

  " ي اينجا كجا زندگي ميكردي ؟قبل از اينكه برگرد "اندرو پرسيد 

سعي كردم كه قدردانيم رو با  . " جنوب "با صدايي كه يه كم گرفته بود جواب داد . كاالهان به من نگاره كرد 
  .ولي اون دستم رو فشار نداد. فشار دادن دستش نشون بدم

  " خيلي شرجي و هيجان برانگيزه. من عاشق جنوبم  "مادرم گفت 

  " خودت رو كنترل كن نانسي "ق تلق قطعات يخ ش رو ميجويد اعالم كرد ممه كه داشت تل

به من نگو كه چي كار  "مامان هم كه خيلي خوب ميدونست ممه خيلي كر تر از اين حرفاست كه بشنوه گفت 
  " كنم ، زن پير

  " چرا حسابداري رو ول كردي ؟ "پدر پرسيد 

كال كنار من كامال .  "كاالهان رو براي االن بس كنيم ، چطوره ؟  شايد بهتره بازجويي از "تندي پيشنهاد كردم 
  . بدون حركت شده بود

پودينگ ، من فقط ميخوام بدونم كه چرا يه نفر يه كار خوب رو  ". پدر يه نگاه جريحه دار شده به من انداخت 
  " ول ميكنه تا بره سراغ كارگري

  " تاين يه سوال صادقانه اس "اندرو هم پشتش گفت 



مدرك حسابداريم رو . من محكوم به اختالسي بيشتر از يه ميليون دالر شدم  ". كاالهان دست من رو ول كرد 
به پدرم نگاه كرد ، بعد مادرم و  "ماه قبل ازاد شدم  2 . ماه هم در زندان فدرال گذروندم 19از دست دادم و 

  " بازم سوالي هست ؟ "بعد اندرو 

  " ميدونستم "گردن استخوونيش رو اورد باال تا به كال نگاه كنه  "؟  تو يه مجرمي "ممه گفت 

 
 
 

مسلما اصال توضيحم خوب نبود چون . وقتي نمايشگاه تموم شد ، من درباره ي وضعيت كال به خانوادم گفتم 
بد به نظر  تصميم داشتم كه يه جواب قانع كننده اي رو پيدا كنم كه همه چيز اينقدر. از قبل امادگيش رو نداشتم

درضمن ، مارگز من رو ول كرده بود و گفته بود كه يه كار اورژآنسي براش پيش اومده و نميتونه  .. . نياد
  . زودتر از نيمه شب برگرده خونه

  " راضي شدي ؟ "وقتي سوار ماشين شدم و با تمام نيرو جفتك انداختم ، از كال پرسيدم 

  " گريس ، بهتره كه از همون اول صادق باشيم "گفت  با قيافه اي كه يه كم سفت و سخت بود ،

  " خب ، هموني شد كه تو ميخواستي "

 " ولي خانوادت بايد بدونن. متاسفم كه برات راحت نبود . گوش كن  "بدون اينكه ماشين رو روشن كنه گفت 

 
  " فقط نه امشب! و من ميخواستم كه بهشون بگم  "

  " احساس دروغ گفتن ميكردم "گفت  يه مدت طوالني به من نگاه كرد و

. و به احساس بقيه هم توجه ميكرديم . اروم . فقط اينكه ذره ذره همه چيز رو بهشون ميگفتيم ! دروغ نبود  "
  " همين

يه چيزي . گلوم گرفته بود و دست هام داغ . تو ماشين خاموش نشسته بوديم و به جلو خيره شده بوديم 
  . د به كلي تلفن جواب بدمفردا قرار بو. مشخص بود 

  " گريس ، مطمئني كه دلت ميخواد با من باشي ؟ "كاالهان اروم پرسيد 

دارم ! به مديرم گفتم كه دارم با تو قرار ميزارم . كال ، من اين هفته به خاطر تو خيلي كارا كردم  "با خشم گفتم 
ر زناكاري بزني رو پيشونيت و اين ور و اون ور فقط اينكه دلم نميخواد يه مه! با تو به عروسي ِ خواهرم ميرم 

  " همين. راه بري 

  " دوست داشتي به پدرت دروغ بگم ؟ "پرسيد 

ميخواستم . من خانوادم رو ميشناسم كال . همين . من فقط ميخواستم اوضاع يكم بهتر بشه ... من فقط ! نه  "



  " و يهو همه چيز رو گفتي به جاش تو رفتي. اروم اروم درباره ي گذشته تو بهشون بگم 

  " خب ، من اونقدر وقت ندارم كه تلف كنم "

  " چرا ؟ تومور مغزي داري ؟ االن يكي دنبالته ؟ يه سفينه ي فضايي قراره بياد و تورو با خودش ببره ؟ "

  " نه تا جايي كه من خبر دارم "خيلي خشك جواب داد 

و . بايد يه چند تا تماس بگيرم  . گوش كن ، بيا بريم خونه... ط من فق. همين . عصبانيم ... من يه كم . خب  "
  " امشب هم بايد خونه ي خودم بمونم

  "_ گريس "شروع كرد كه 

بايد برگه هاي سال دومي هام رو تصحيح كنم و بايد . تا پيغام رو پيغامگيرم هست  20كال ، احتماال االن يه  "
استرس دارم . و هنوزم درباره ي شغل رياست چيزي بهم نگفتن . ستمنمره هاي بچه ها رو تا جمعه ي بعد بفر

 " و فقط يه كم وقت ميخوام كه تنها باشم ، اوكي ؟

  . وقتي رفتيم تو پاركينگ ، از ماشين پريدم بيرون. ماشين رو روشن كرد و تا خونه حرفي نزديم  "باشه  "

 . و از ماشين پياده شد "شب بخير  "گفت 

سومين . يه بار ديگه . يه بار . بعد برگشتم و بوسيدمش . و شروع به راه رفتن كردم "ب بخير ش "جواب دادم 
  .و باالخره خودم رو عقب كشيدم "من فقط يه كم عصبيم  "با صداي اروم بهش ياد اوري كردم كه . بار 

  " و خيلي هم با نمك. باشه  "گفت 

  " بيخيال رفيق "دستش رو فشار دادم و گفتم 

  " من فقط نميتونستم همينجوري پشت هم دروغ بگم عزيزم "زمين نگاه كرد و گفت  به

انگوس از داخل يه  . "ميفهمم  "گفتم . خيلي سخت بود كه بخواي به اين دليل از دست يكي عصباني باشي 
  " ولي االن واقعا بايد به كارهام برسم ". پارس كرد 

  . با يه اه ، منم به سمت خونه ي خودم رفتم. ونه ي خودش رفت گونه ام رو بوسيد و به سمت خ " درسته "
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فهميدم دوباره دارم از پذيرايي . چند ساعت بعد پدر و مادرم زنگ زده و كارهاي مدرسه ام تموم شده بودند
 .تاريكم به خونه كال نگاه مي كنم

تا . بامزه بود. الهان گفتم ، فهميدم كه كاالهان جزئي از آينده ام شدهوقتي اين هفته به دكتر استانتون درباره كا
... اون، نه قيافه اش . چند ماه پيش وقتي به مرد زندگيم فكر ميكردم، تنها كسي كه به ذهنم ميرسيد اندرو بود

اي اون ، صداي ماليمش، هوشش ، حتي عيب ه. ولي يه عالمه از توانايي هاي اون رو داشت. انقدر واضح نبود
كاالهان اوشي . لبخند زدم... ولي االن . چقدر در عوض كردن تاير و باز كردن راه سينك بي استعداد بود

 .اون ميتونست كل يه ماشين رو درست كنه .ميتونست يه تاير رو عوض كنه

كاالهان  وقتي من با .دستي به سر آنگوس كشيدم و درمقابل يه پارس محترمانه و گازي از انگشتم نصيبم شد
سختي ... وقتي گذشته اش وارد زندگي خانوادگي و مدرسه ام مي شد . تنها مي شدم، عاشق و ديوونه اش بودم

. همه ميدونستند. ولي همونطور كه كال فهميده بود ، حداقل ديگه همه چي تموم شده بود. هايي اضافه مي شد
 .الزم نبود كه ديگه همه رو مطلع كنم

آنگوس به جاي خشمگين شدن به . نه و هشت دقيقه. ورد و من نگاهي به ساعت انداختمضربه ماليمي به در خ
وقتي چراغ رو روشن كردم فكر مي كردم . پس من با نوك پا به سمت در رفتم. خواب عميقي فرو رفته بود

 .حتماً كاالهان پشت دره

 .ولي نبود

 " يه دقيقه وقت داري؟. يسسالم گر "با صداي آرومي گفت . اندرو روي ايوان ايستاده بود

 " .البته، بيا تو "جواب دادم 

هنوز سيم كشي نشده بود . خونه نيمه كاره بود. آخرين باري كه اندرو اينجا بود، مي خواستيم با هم زندگي كنيم
پله ها هم قديمي و . موزائيك كف خونه سخت و بعضي جاها شكسته بود. و آشپزخونه يه سوراخ بزرگ داشت

 .ه بودندپر از لك

قبل از اينكه به اندرو صدمه برسونه بلندش . آنگوس از روي مبل پريد. و به آرومي يه دور زد "! اوه  "گفت 
  .كردم

 " ميخواي دور و بر رو ببيني؟ "گلوم رو صاف كردم و پرسيدم 

 " ! فوق العاده ست. گريس . البته "همونطور كه غرولندهاي آنگوس رو ناديده مي گرفت گفت 

اونجا دفترمه ، يادته . خب، اينجا همونطور كه معلومه ناهار خوري و آشپزخونه ست. ممنون "گيجي گفتم  با
 " قبالً كمد بود ؟

 " تو ديوار اون اتاق خواب رو هم برداشتي، درسته؟. درسته! اوه خداي من "گفت 



 " .نه بزرگتر احتياج دارمخب، به يه آشپزخو... به اين نتيجه رسيدم كه . آره.... ام  "زير لب گفتم 

ما تصميم گرفته بوديم حداقل دو تا بچه داشته باشيم ، . توي نقشه اصلي طبقه پايين هم يك اتاق خواب داشت
بعد وقتي كه بچه هاي باهوشمون به كالج رفتند و من و اندرو پير  .يا سه تا، و دو تا اتاق طبقه باال مال اونا باشه

اتاق خواب ما  –حاال اون جايي كه قرار بود اتاق خواب . يين رفتن از پله ها نباشيمشديم ديگه نگران باال و پا
 .باشه ، دفتر من بود –

 تيك... تيك ... تيك . صداي بلند ساعت، افكار من رو به هم ريخت

 " ميتونم طبقه باال رو هم ببينم؟ "اندرو پرسيد 

متوجه شدم كه هنوز هم . رو رو تا طبقه باال دنبال كردممن اند ". البته "آنگوس رو محكم تر بغل كردم و گفتم 
اونجا هم اتاق  ". اين اتاقمه "من قبالً فكر مي كردم چقدر عاليه؟ به طور مختصري گفتم . الغر و استخواني بود

و آخر راهرو . هنوز هيچ كاري براش نكردم –اونم كه در زير شيرووني . مهمانه كه فعالً مال مارگارت هستش
 " .ه دستشوييهم ك

به دستشويي هم نگاهي انداخت و با . اندرو در راهرو راه مي رفت و به اتاق هاي مختلف سرك مي كشيد
 " .وانمون "عالقه گفت 

  .صدام خيلي خشن بود ". وان من "من سريع حرفش رو درست كردم 

 " .شگلهبه هر حال خيلي خو. درست ميگي. ببخشيد. اوه "با تمسخر شكلكي در آورد و گفت 

توي حياط يه . ما اون وان رو يه آخر هفته در وِرمونت، وقتي براي خوش گذروندن رفته بوديم ، پيدا كرديم
اون رو به قيمت پنجاه دالر به ما فروخت . كشاورز يانكي كه خوك هاش هم از اون آب ميخوردند، قرار داشت

من يه جا رو پيدا كردم . دوق عقب قرار بديمو هر سه نفرمون خودمو رو كشتيم تا تونستيم وان رو داخل صن
اندرو پيشنهاد داد قبل از . كه وان ها رو تعمير ميكردن و وقتي اون رو به ما برگردوندند ، تميز و براق شده بود

يه هفته بعد . كاري كه انجامش داديم. اينكه وان رو به لوله آب وصل كنيم، ميتونيم برهنه بشيم و بريم توش
  .واقعاً تأسف آوره كه من هنوز هم اون وان رو نگه داشته بودم. ترك كرد اندرو من رو

  " .تو كارت رو عالي انجام دادي. فوق العاده ست  "لبخند پر افتخاري به من زد و گفت 

چيزي ميخوري؟ آب؟ قهوه؟ . ممنون "همونطور كه به طبقه پايين مي رفتم و اندرو هم دنبالم ميومد ، گفتم 
 !يا ميگو و فيله چطوره؟! گريس ميخواي براش يه كيك هم درست كن "؟ شراب؟ آبجو

 " .ممنون گريس. يه گيالس شراب "گفت 

عاج فيل ، ساعت بلبل توي سالن، دسته ستاره  –با ديدن جزئيات . اندرو هم پشت سرم وارد آشپزخونه شد
 .نم كردزير لب تحسي – هايي كه من به زيبايي به ديوار پشت ميز وصل كرده بودم



روي مبل دوره  "خب اندرو اين مالقات براي چيه؟  "وقتي دو گيالس شراب رو به پذيرايي آوردم ، پرسيدم 
روي صندلي اي نشستم و به آنگوس . ويكتوريا كه عوض كردن پارچه اش خيلي گرون تموم شده بود ، نشست

 .امزد خواهرم نگاه كردمبه ن. پارچه اي براي جويدن دادم تا از كفش هاي اندرو صرف نظر كنه

خب ، بايد يه چيزي رو ... اين خيلي جالب نيست گريس ولي حس كردم كه  ". نفس عميقي كشيد و لبخند زد
 " .ازت بپرسم

 " .باشه ". قلبم تو دهنم اومده بود

هاي  ساكت شد و به من نگاه كرد و يكي از اون قيافه ". گفتنش برام سخته... خب، من  ". به زمين نگاه كرد
 .ساده لوحانه خودش رو گرفت

 .لبخندي زدم

 " تو با اون مرد چي كار ميكني؟. گريس. فكر كنم باالخره ميگمش "گفت 

 "با صداي آروم و لرزوني پرسيدم . اندرو منتظر بود، يه حالت آرومي تو صورتش بود. لبخندم محو شد
 " منظورت چيه ؟

گريس من رو به  "جلو خم شده بود ، با صداي ماليمي گفت اندرو گونه اش رو خراش داد و همونطور كه به 
 " ولي آيا اينا ربطي به رابطه من و ناتالي داره؟. خاطر اينكه اين رو ازت ميپرسم ببخش

آنگوس پارچه رو زمين انداخت و . سگم رو برداشتم و روي پام گذاشتم "بله؟  "با صداي جيغ ماننده پرسيدم 
 .پسر خوب. كرد با حرف شنوي به اندرو پارس

اون مرد به نظر نمياد ، خب ، . ببين، من االن به اين نتيجه رسيدم گريس "اندرو نفس عميقي كشيد و گفت 
خب، من هيچ وقت اون ... يه سابقه دار گريس؟ اين واقعاً چيزيه كه تو ميخواي؟ من . براي تو مناسب باشه

 " .حرف هاي ناتالي فهميدم آدم خوبي بوديكي رو نديدم، وايات درسته؟ يه دكتر؟ اونطور كه از 

ولي خدا ميدونه . منم تا حاال نديدمش. تو ميدوني كه ناتالي هيچ وقت اون رو مالقات نكرده. چشمهام رو بستم
همونطور . ناتالي چقدر به اين قرارهاي من و وايات محتاج بود، به خاطر همين تصوراتش خيلي جلو رفته بودن

 .افتاده بودكه براي من هم اتفاق 

 " ... خب... من بايد از خودم بپرسم كه تو اين كار رو از روي ... گريس، اين آدم  "اندرو ادامه داد 

 " نا اميدي؟ "به تلخي گفتم 

. بزرگوار بودي ...خب ... گريس تو  "گفت . به نرمي خودش رو عقب كشيد ولي حرف من رو انكار نكرد
به خاطر همين ميتونم تصور . براي من هم همينطور .سخت بوده... اي تو من ميدونم كه قضيه من و ناتالي بر

 " .كنم كه چه احساسي داشتي



 " .احساسات من چه ربطي به تو داره "زمزمه كردم 

 " اسمش چي بود؟ اوني كه اختلالس كرده؟... ولي  "

 " .كاالهان اوشي "

 " .خب گريس، از نظر من اون به دردت نميخوره "

و اين . عاشق خواهرم نيست. خب ، ميدوني اندرو ، اون يه ويژگي خيلي خوبي داره ". خندي زدمبه سختي لب
 " .خيلي بهم نيرو ميده

 " ... ولي با اين حال. گريس. من بهت گفتم ". با گيجي سرش رو تكون داد. اندرو قرمز شد

ميكنم كه زندگي من ديگه هيچ  و من حس "با تن صدايي كه معموالً توي مدرسه ازش استفاده ميكردم، گفتم 
 " .ربطي به تو نداره

  .ميخواستم همون موقع بندازمش بيرون ". ولي من هنوز بهت اهميت ميدم "با ماليمت اعتراض كرد 

كاالهان مرد . من خوبم. خودت رو اذيت نكن اندرو "درحاليكه سعي ميكردم صدام رو آروم نگه دارم، گفتم 
 " .خوبيه

 " .ون من نميتونم بهش اعتماد كنممطمئني گريس؟ چ "

ببين چه . اين خيلي جالبه كه تو اين رو ميگي اندرو ". آنگوس رو روي زمين گذاشتم و به اندرو نگاه كردم
و اشتباه مي . فكر ميكردم ما با هم ديگه فوق العاده ايم .فكر مي كردم دوستم داري. اتفاقي براي من و تو افتاده

ولي من هنوزم به تو اعتماد ندارم اندرو و واقعاً درك . ه كه تو به كاالهان اعتماد نداريپس اين خيلي جالب. كردم
 " .نميكنم كه تو اينجا چي كار ميكني و براي چي درمورد مرد مورد عالقه م من رو بازخواست ميكني

يه اشتباه كرد و  چيزي كه من درمورد كاالهان ميدونم اينه كه اون "ميخواست شروع كنه به حرف زدن كه گفتم 
اون همه چيزش رو براي كسي كه . و همينطور ميخواست از برادرش حمايت كنه. حاال داره درستش ميكنه

 " .دوستش داشت به خطر انداخت و توي اين قضيه مجرم هم شناخته شد

 " ... ولي گريس. خب اين بهونه خوبيه  "

. صدام با عصبانيت باال رفت " ... طر انداختي؟ توتا حاال چيزيت رو براي كسي به خ. بهونه نيست اندرو "
ميدونستي كه من دوستم . تو از من خواستي باهات ازدواج كنم ". صورتم قرمز شده بود و قلبم به تندي ميزد

ولي به اين نتيجه رسيدي كه وقتشه . دارم و همينطور ميدونستي كه خودت چنين احساسي رو درمقابل نداري
ولي بعد خواهرم رو ديدي، عاشقش شدي و . آماده ، و يه موقعيت عالي. من اونجا بودم سر و سامون بگيري و

سه . تا سه هفته مونده به عروسي صبر كردي تا همه چي رو به هم بريزي. حتي كوچكترين چيزي هم نگفتي
 " نميتونستي سريعتر اين كار رو بكني؟! خداي من اندرو! هفته



 " ... من هيچ وقت "

حتي درمورد ناتالي هم تو  ". صدام اونقدر محكم بود كه باعث بسته شدن دهنش بشه". م نشدهحرفم تمو "
االن اون عشق زندگيت شده ، آره ؟ ولي اگه من نبودم تو حتي باهاش . هيچ كاري نكردي و عقب نشستي

 " .صحبت هم نمي كردي

 " .به هم رسونديبهت گفتم چقدر ممنونم كه من و ناتالي رو  ". صورتش قرمزتر شده بود

تو باهاش . براش نجنگيدي ...تو . من اينكار رو براي خواهرم كردم. من اين كار رو براي تو نكردم، اندرو "
 " .تو فقط مثل يه آدم بي عرضه نشستي و هيچ كاري نكردي... حتي حرف نزدي 

من نميتونستم با خواهر  چي كار بايد مي كردم؟ "با صداي خيلي آرومي گفت . شونه هاش پايين افتاده بود
 " .نامزد قبليم قرار بذارم؟ نميخواستم تو رو توي موقعيت بدي قرار بدم

 " .و حاال تو اينجايي و قراره تا يه هفته ديگه ازدواج كني "

اگه تو كاري  .گريس تو درست ميگي ". دستش رو داخل موهاي بورش كرد. آهي كشيد و روي مبل نشست
تنها كاري كه دوست نداشتم بكنم اين بود كه تو بيشتر اذيت . ا ناتالي حرف نمي زدمنمي كردي من هيچ وقت ب

اونقدر گيج به نظر مي رسيد كه دوست داشتم  "كار درستي نبود؟ . فكر مي كردم كار درستي دارم ميكنم. بشي
  .با دستهام تكونش بدم

نميدونم  ". اره روي صندلي نشستمدوب. آهي كه كشيد من رو عقب نشوند. بعد اشك رو توي چشمهاش ديدم
 " .موقعيت پيچيده اي بود. اندرو

در اين سه سال گذشته به اندازه كافي به اندرو ، ! واي خداي من ، تحمل ديدنش رو نداشتم ". دقيقاً "گفت 
من ممنونم از اينكه براي من . گوش كن "گفتم . كافي بود. چه با خوشحالي و چه بدبختي ، فكر كرده بودم

 " .ولي خب ، اينا هيچ ربطي به تو ندارن... گران بودي ن

 " .پس يه مقدار ربط داره. خب تو قراره به زودي خواهر زن من بشي ". لبخند تلخي زد

 !خداي من ". خوبه اين بهونه رو داري "با لبخندي گفتم 

خونه ت خيلي قشنگه  "به دور و بر نگاه كرد  ". بايد برم "گفت . گيالسش رو روي ميز گذاشت و بلند شد
 " .واقعاً عالي كار كردي. گريس

 " .ميدونم "در رو باز كردم و گفتم 

اندرو برگشت و رو به . در شيشه اي رو بستم تا آنگوس بيرون نياد. دنبالش رفتم. بيرون رفت و وارد ايوان شد
  ".من خاص هستي خودت ميدوني كه تو هميشه براي " گفت. به من نگاه نمي كرد. روي من قرار گرفت

 " .ممنون... خب  ". مكثي كردم



بعد اندرو سرش رو . بعد از يك ثانيه، به شونه اش زدم. دست هاي الغرش رو دور من حلقه و محكم بغلم كرد
 .برگردوند و من رو بوسيد

 .احمق. فهمهفكر كنم اندرو نتونسته بود ب. ولي يه بوسه برادرانه هم نبود. نه خيلي... يه بوسه عاشقانه نبود 

 " اندرو ، عقلت رو از دست دادي؟ "سريع عقب رفتم 

 " چي؟ "ابروش رو باال داد و گفت 

 " .خب؟ هيچ وقت. فكر كن من احمقم ولي تو نبايد اين كار رو تكرار كني "

 " .معذرت ميخوام. فراموش كردم... فقط . نميدونم . خب از روي عادت بود... من . ببخشيد. اوه  "گفت 

 " .خدافظ اندرو ". ميخواستم بره فقط

سوار شد و وقتي ماشين . در رو باز كرد . بعد برگشت و به طرف ماشينش رفت ". شب به خير گريس "
  .حركت كرد دستي براي من تكون داد

  .برگشتم تا به داخا خونه برم كه از ترس خشكم زد ". راحت شدم  "زمزمه كردم 

داشت به من نگاه مي كرد و حالتش باعث شد من وحشت . امون ايستاده بودكاالهان اوشي در مرز بين حياط ه
 .كنم
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  " سورپرايزم كردي. كاالهان  "من من كنان گفتم 

 " اون ديگه چه كوفتي بود ؟ "خشمگين گفت 

 ". اي من خوب نيستي ، همين فقط اينكه اندرو فكر ميكنه تو بر.  "هيچي نبود  "دستم روتكون دادم و گفتم 
  " ميخواي بياي تو ؟

اونم . به نظر ميومد كه نامزد خواهرت همين االن تورو بوسيد . مثل هيچي به نظر نميومد . گريس  "فرياد زد 
  " كسي كه تو قرار بود باهاش ازدواج كني



. حسوديش شده بود! اه  . دچشم هاش رو تنگ كر.  "برا همين من بايد كلي دليل و توضيح بيارم ؟  "گفتم 
خنده داره كه چقدر يه چنين چيزي ميتونه دلچسب باشه ، مگه نه ؟ بدبختانه ، به نظر كاالهان مثل من بهش 

بعد ميتوني هر چقدر كه دلت خواست . بيا تو . خب ، همينجوري اينجا واينستا اقاي اوشي  ". نچسبيده بود 
  " منو به سيخ بكشي

، از پله ها اومد باال و وارد خونه شد و حتي يه نگاهم به انگوس ننداخت كه خودش رو  يه فحش زير لبي داد
اخمش . به جاش يه نگاه به ليوان هاي مشروبي كه رو ميز قهوه خوري بود انداخت . پرت كرد تا حمله كنه 

  . بيشتر شد

  " اصال اون طور نيست كه تو فكر ميكني "گفتم 

 " يكنم ؟من چه فكري م "محكم پرسيد 

  " به نظرت اندرو با من نمايش راه انداخته... تو فكر ميكني كه  "يه لبخند كج و كوله زدم 

  " تابلو بود "

 " يه كم مشروب ميخواي ؟. اشتباه ميكني كال  "

خب ؟ اون چرا اينجا بود ؟ و اون هميشه لبت رو  ". همون جايي نشست كه اندرو نشسته بود  "نه ممنون  "
  " ؟ميبوسه 

. مطمئنا حسوديش شده بود  . بله. رو صندليم نشستم و يه جرعه از مشروبم رو خوردم و به عزيزم فكر كردم 
اندرو خيلي وقت بود كه من رو  "احتماال االن وقتش نبود كه بگم كه به نظرم اين كارش خيلي سكسي ِ 

 " ره ؟ گفتش كه از روي عادت بوده ؟حاال چرا امشب اين كار رو كرد رو ، هيچ كي خبر ندا. نبوسيده بود 

 " اين احمقانه ترين چيزيه كه تا حاال شنيدم "

  . انگوس ناليد و دندون هاش رو محكم به درون بوت كال فرو برد

 " حسوديت شده ، مگه نه ؟ "نميتونستم نپرسم 

قراره من چه . وسيده تو قبال عاشق اون احمق استخوني بودي و اون امشب اومده و تورو ب! معلومه ! اره  "
 " احساسي داشته باشم ؟

و تو كامال . خب ، اينكه بايد خوشحال باشي ، چون همونطور كه گفتي ، اندرو يه احمق ِ استخونيه  "
  " برعكسش هستي

  . يه گوشه از لبش باال رفته بود.  "ممنون  "كاالهان ميخواست يه چيزي بگه ولي مكث كرد 

  " خواهش ميكنم "خنديدم 

  " تو هنوزم احساسي نسبت به اون داري گريس ؟ اگه داري بهتره همين االن بگي "با احتياط پرسيد 



  " همونطور كه گفتي ، احمق استخوني. ندارم  "

كال براي يه لحظه من رو نگاه و بررسي كرد و بعد خم شد و دندون هاي انگوس رو از كفشش جدا كرد و 
هم حرفش رو گوش كرد و اومد روي پاي من نشست و خودش رو مثل  انگوس.  "برو پيش مامانت  "گفت 

كاالهان تكيه داد و به من نگاه كرد ، و صورتش خيلي راحت تر از وقتي بود كه پاشو . يه حلقه جمع كرد 
 " نگرانت ميكنه ؟ اين كه اندرو يكي جز ناتالي رو بوسيده ؟ " . گذاشت تو خونه

 مثل اينكه برق ادمو بگيره. باري كه اونا همديگه رو ديدن ، عاشق هم شدن  همون اولين. نه  "بهش فكر كردم 

"  
  " يا ضربه ي يه چوب گلف "كال اضافه كرد 

 "مكث كردم  " _اندرو اومده بود اينجا ، چون كه . به هر حال  "سرخ شدم و گفتم . قلبم متورم شد . اوه . اوه 
  " نگران بود

 " ر قرار ميزاري ؟براي اينكه با يه سابقه دا "

  . سر دوست داشتني و استخوني انگوس رو نوازش كردم و اونم يه كم ناله كرد "درسته  "

  " پس اون مردي كه تورو به خاطر خواهرت ول كرده با اخالق من مشكل داره "

اره كرده و منم بهش گفتم كه فكر ميكنم تو خيلي خوبي و ممكنه كه به اينم اش "بهش لبخند زدم  "درسته  "
در ضمن ، بهش گفتم كه چيزي كه من بيشتر از همه  "كاالهان خنديد  "باشم كه چقدر بدون لباس خوشگلي 

  " دوسش دارم اينه كه تو عاشق ناتالي يا مارگارت نشدي ، پس ممكنه با من بموني

الي يا مارگارت گريس ، من اصال نميتونم فكرشم بكنم كه عاشق نات "كال به جلو خم شد و خيلي جدي گفت 
  " نه بعد از اينكه تورو ديدم. بشم 

تا حاال نشده بود كه من رو با خوهرام مقايسه كنه و من رو بهتر ... هيچكس ... هيچ كس . گلوم يهو تنگ شد 
  " ممنون "اروم گفتم . از اونا بدونه 

دا كنم و يه مشت حسابي دلت ميخواد اندرو رو پي "به چشم هام نگاه كرد  "خواهش ميكنم  "زمزمه كرد 
 " بزنمش ؟

  " اينجوري انگار بخواي به يه ماهي اي كه تو تنگه ، شليك كني. نه  "

ميخواي به ناتالي بگي كه اندرو  " خنديد و بعد خم شد تا كفشي رو كه انگوس لهش كرده بود رو دوباره ببنده
  " راه ميوفته و ادما رو ميبوسه ؟

من واقعا فكر ميكنم . نه  " . موهاي سگم بازي ميكردم به اين مسئله فكر كردم براي يه لحظه همونطور كه با
منظورم اينكه انگوس بوسه هاي هيجان برانگيز تري از اون رو به من . كه بوسه ي اون هيچ معني اي نداشت 



  " ادي بودفكر كنم فقط يه عمل غير ار "اروم تو دلم گفتم ، حاال اگه تو رو بزاريم كنار رفيق  ". داده 

 " اگه نبود چي ؟ "كال پرسيد 

  " خودت كه ديدي. اونا ديوونه ي همن ! اون عاشقه ناتاليه . مطمئنم . بود  "سرم به عقب خم شد 

  " فكر كنم "كال مكث كرد ، بعد سرش رو تكون داد 

 بود ، مگه نه ؟  تابلو. فكر ميكنه ؟ همه ميتونستن اين رو ببينن كه اندرو و ناتالي برا هم ساخته شدن 

انگوس از چرت كوتاهش بيدار شد و از روي پام رفت پايين و به سمت اشپزخونه رفت تا ببينه كه شايد خدا 
  . به طورمعجزه واري ظرف غذاش رو پر كرده باشه

كه تو تمام زمان هايي . كاالهان به پشتي ِ راحتي تكيه داد و جوري بود كه انگار سكسي ترين مرد روي ِ زمينه 
اون هيجاني كه وجود . با اندرو بودم ، ميتونم صادقانه قسم بخورم كه هيچ وقت يه چنين احساسي رو نداشتم 

. اون من رو انتخاب كرده. از من خوشش مياد ... خب ... كاالهان به من ميداد و همينطور اطمينان از اينكه اونم 
  .اون حتي با انگوس هم كنار ميومد. من رو ميخواد 

خب ، خانوادت با اين موضوع كه پرنسس گريس داره با يه مجرم قرار ميزاره ، كنار اومدن  "يه لبخند پرسيد با 
  " ؟

دليلي كه پدر اورده بود كه چرا كال ايده ي خوبي نبود ، يا اينكه مامان همين  11تصميم گرفتم كه درباره ي 
  " بهش عادت ميكنن " . نگم االنشم با يه تيم تحقيق خصوصي تماس گرفته ، چيزي به كال

  " فكر كنم اونا فكر ميكنن كه اون جراح ِ نجات دهنده ي گربه ها انتخاب بهتريه ، ها ؟ "

ناخنم رو  "خب ... اوه  ". دكتر وايات دان . اوه بله . اين حرفش مثل يه اب يخي بود كه رو قلبم ريخته باشن 
  " در اين مورد. كاالهان  "جويدم 

  " چيه ؟ نكنه اونم اومده اينجا تا يه كم بوسه ازت بگيره "ه گفت كال با خند

يه چيزي هست كه بايد  . االن كه داريم صحبتش رو ميكنيم. امم ، كال . نه نه  "عضالت شكمم منقبض شد 
فهميدم كه دوباره دارم انگشت شست ام رو ميجوم و  " يه چيزي كه ممكنه زياد ازش خوشت مياد. بهت بگم
  . يه نفس عميق كشيدم و به چشم هاي كاالهان نگاه كردم . م رو گذاشتم رو پامدست ها

  " بگو ". خنده از روي صورتش رفته بود و جاش رو نفوذ ناپذيري و خالي بودن گرفت 

. موضوع اينه كه  "قلبم با تمام قدرتش ميزد . سعي كردم كه لبخند بزنم  "اين يه جورايي خنده داره ... خب  "
  " من واقعا با وايات دان ِ جراح كودكان قرار نميزاشتم.. .من 

  . حتي پلك هم نزد. كال تكون نخورد 

من ... امم  "دوبار اب دهنم رو قورت دادم و دهنم مثل ارزونا ، توي ماه جوالي ، خشك بود  "اره  "ادامه دادم 



  " من اون رو از خودم ساختم... 

تيك ساعت ِ گربه ايم بود و صداي پاي انگوس كه داشت تو اشپزخونه راه تنها صدايي كه ميومد ، صداي تيك 
  . تيك... تيك ... تيك . ميرفت 

  " اون رو از خودت ساختي "

تو خودت هم ! منظورم اينه كه ، ياال ! البته  "يه خنده اي از روي ترس از حلقم خارج شد  "! خب ، اره  "
يافه ، مجرد ، كه همجنس باز نيست و جراح كودكانم هست ؟ من مگه نه ؟ يه مرد خوش ق. شك كرده بودي 

  " هيچ وقت نميتونم يه چنين مردي رو پيدا كنم

  . اوه ، پسر ، همه چيز داشت بهم ميريخت

  . صداش به طرز خطرناكي اروم بود "اما ميتوني يه مردي مثل من رو پيدا كني  "

خوب تر از . ميدوني ... اون . رم اينه كه چنين كسي وجود نداره منظو. خب ، منظورم اين نبود ... من  ". لعنت 
  " اون ِ كه واقعيت داشته باشه

  " از خودت ساختيش "كال دوباره تكرار كرد 

  . و انگشت هاي پام رو با ناراحتي گره كردم "اهممم  "با صداي جيغ مانندي گفتم 

  . اروم بودن صداش شوم به نظر ميومد "به من بگو گريس ، كه چرا يه چنين كاري رو كردي ؟  "

ما تو يه . خب ، ميدوني  "ساختين وايات دان ، به نظر مال ِ خيلي وقت پيش بود . براي يه دقيقه جوابي ندادم 
با تمام سرعتي كه ميتونستم درباره ي حرفهايي كه اونجا گفته شده بود ، پرت كردن  "مراسم ازدواج بوديم 
و  ". اين حرف ها مثل تگرگ ازدهنم خارج ميشد . تو دستشويي بود ، به كال گفتم  دسته گل و ناتالي كه

خسته شده بودم از اين كه همه به من به چشم يه  _ "كال ابروش رو برد باال ولي حرفي نزد  " _صادقانه بگم 
  " خب ، يه سگي كه هيچ كي دلش نميخوادش نگاه كنن... 

مثل يه مجسمه ي برنزي بدون حركت نشسته بود و . خيلي اروم بود صداش .  "براي همين دروغ گفتي  "
  " به همه ي خانوادت ". قلبم تند تر زد و باعث شد كه احساس مريضي كنم 

به زمين نگاه  "و مارگارت ميدونست . خب ، ميدوني ، اين باعث شد كه بقيه حس بهتري داشته باشن  "
  "هم ميدونستن و دوستم جوليان و همينطور كيكي  " "كردم

 اون برات گل نميفرستاد ؟... و گل ها . فكر كنم يادمه كه حداقل يه بار با اون يارو سر قرار رفتي  "كال گفت 

" 
من ، امم ، خودم اونا  "به صورت كاالهان نگاه كردم . صورتم به حدي سرخ شده بود كه داشت اذيتم ميكرد 

از جام تكون خوردم و بعد گلوم رو  "م كه با اون سر قرار هستم و تظاهر كرد... و . رو براي خودم فرستادم 



  " فقط ميخواستم همه فكر كنن كه من حالم خوبه. احمقانه بود ، ميدونم .كال ، ببين  "صاف كردم 

در حقيقت يه كم بلند شده بود و حتي يه كم هم . صداش ديگه اونقدر اروم نبود  "تو دروغ گفتي گريس  "
من ازت پرسيدم كه ! تو ماه هاست كه داري دروغ ميگي  ! تو به من دروغ گفتي! باورم نميشه  اصال "عصباني 

  " ايا تو با اون پسره به هم زدي ، و تو گفتي كه ديگه اونو نميبيني

من دروغ . بله درسته  "صداي خنده ي عصبيم مثل يه باد خشك به نظر ميمومد  "نميديم ديگه ، درسته ؟  "
  " احتماال هم كارم اشتباه بوده. اره . گفتم 

 " احتماال ؟ "فرياد زد 

قبول دارم ، كارم احمقانه و نابالغ بود و من نبايد اين كارو ميكردم ، ولي من به ته ! باشه ، قطعا اشتباه بوده  "
 "خط رسيده بودم كال

درست ميگي ، .  تو دروغ گوي خيلي خوبي هستي "صداش اروم بود  "اين رو بايد تصديق كنم گريس  "
  " كارت خوب بود. اما تو منو قانع كردي . شك كرده بودم 

ولي ميشه انقدر سخت . كال گوش كن ، ميدونم كه كارم بچه گانه بود  "يه نفس عميق كشيدم . واي ي ي 
  " نگيري

تو موهاش دستش رو برد  " تو به همه ي اونايي كه ميشناختيشون دروغ گفتي. تو به من دروغ گفتي گريس  "
. هيچ كي از اين كارم اذيت نشده بود . كارم اونقدرهام بد نبود . داشتم عصباني ميشدم . و پشتش رو به من كرد 

در حقيقت ، منصفانه است كه بگيم دروغم باعث شده بود كه خيلي ها ديگه نگران گريس بيچاره اي نباشه كه 
  . دم هم حس بهتري داشته باشمميدونم كه اين باعث شده بود كه خو. ولش كرده بودن 

و متنفرم از اينكه اينو بهت بگم كه ، كاالهان ، . قبول دارم ، كارم احمقانه بود . كاالهان ببين  "اروم تر گرفتم 
مخصوصا در مقابل اونايي كه . و كارهاي ِ احمقانه ي ميكنن  . مردم بعضي مواقع ميشكنن و خورد ميشن

  " اره ي چنين موقعيت هايي شنيديمطمئنا تو درب . دوسشون دارن

و منم . نه دركي و نه فهميدين و نه احساس همدردي . با اين حرفم يه نگاه ديگه به من كرد ، اما چيزي نگفت 
  . با افسوس ادامه دادم و صدام داشت بلند ميشد

مقانه كردي تا از خانوادت يادته ؟ تو هم خودت يه كار ِ اح. منظورم اينه كه ، ياال كال ، تو هم كامل نيستي  "
 " و به نظرم اين يكم طعنه اميزه كه تو بخواي در اين باره منو نصيحت كني. محافظت كني 

 " و اونوقت اين يعني چي ؟ "

  " يعني اين كه تو يه مجرمي كه جرم برادرت رو مخفي كردي و تازه دو ماه پيش از زندان در اومدي "

صورتش از حالت سخت و محكم به حالت اتشين و عصبي در . رو ميزدم احتماال نبايد اين حرف. اوپسسس 



  . تركيب واقعا ترسناكي بود. و همينطور اروم . اومد 

  " گريس ، باورم نميشه كه انقدر دربارت اشتباه ميكردم "بلند شد و اروم گفت 

يه  ". چشم هام پر از اشك بود  . موهام رو زدم كنار ، روبه روش وايستادم. انگار يه مشت تو قلبم زده باشن 
فكر كردم كه بين همه ي ادما ، تو يكي منو درك  "يه نفس عميق كشيدم  " لطفا. لحظه صبر كن كاالهان 

 " ما هر دومون به يه دليل درست ، يه كار اشتباه رو انجام داديم. ميكني 

  " تو هنوز اندرو رو فراموش نكردي "گفت 

و اين كه اون حرفم رو باور . واقعا اين طور بود . صدام ميلرزيد  "موش كردم من صد در صد اندرو رو فرا "
  . نميكرد داشت منو ميكشت

تو دروغ گفتي تا مردم اين طور فكر كنن و تو به دروغ گفتن ادامه دادي ، و هنوزم داري دروغ ميگي ، و تو  "
يه جوري به زمين خيره شد كه انگار كال  "حتي متوجه نميشي كه چه قدر اين كارت اشتباهه ، مفهمي ؟ 

تو  " . وقتي دوباره شروع به صحبت كرد ، صداش حتي اروم تر هم بود. نميتونه تحمل كنه كه به من نگاه كنه 
اگه اين . من دارم ميرم  "به من نگاه كرد  "داري به خانوادت دروغ ميگي گريس ، و تو به من دروغ گفتي 

  " بگم كه ما ديگه هيچ كاري به هم نداريمموضوع كامال روش نيست ، بايد 

  .بدتر اينكه خيلي اروم در رو پشت سرش بست. اون در رو به هم نكوبوند 
 30فصل 

 
 
 

  " .مسخره ست... اين  "كري صورتش رو با بيزاري درهم كرد و گفت 

چرا ما . كي اسب دارهاون ي. شما گفتين ما جزء سواره نظاميم. من فكر كردم سوار اسب ميشيم "مالوري ناليد 
 " نميتونيم داشته باشيم؟

  " .فكر كنين ما از اسب هامون پياده شديم "من با عصبانيت گفتم 

 .بايد بگم كه در چهل و هشت ساعت گذشته خلق و خوي مناسبي نداشتم

. مي كردم احساس خالي بودن .رفتار معمولي ام ده دقيقه بعد از اينكه كاالهان تركم كرد، كامالً از بين رفت
كاالهان اوشي كه فكر مي كرد من خوشگل و بامزه ام ، كسي كه بوي چوب و جنگل ميداد ديگه نميخواست با 

 .من ارتباطي داشته باشه

ديشب با اين كه جوليان و مارگارت براي پرت كردن حواسم ، قسمت جديد سريال پروژه ردپا و مارتيني مانگو 
همونطور كه تيم گان به سربازان . بودم و نه غذا ميخوردم و نه نوشيدني آورده بودند ، با احساس بدي نشسته



تا نزديك هاي صبح هم من درحال هق هق كردن بودم و مدام سكسه مي . دستور ميداد من اشك مي ريختم
بعد يادم اومد كه به دانش آموزهاي كالس جنگ داخلي ام گفته . تا اين كه ساعت شش صبح خوابم برد. كردم
از تختم بيرون پريدم و سه فنجون قهوه خوردم تا االن . بايد به جنگ برادر در مقابل برادر جتيسبرگ بيانبودم 

  .كه اونجا ايستاده بودم و به خاطر كافئين كامالً گيج ميزدم

پنجاه و يك هزار نفر . بچه ها، جتگ جتيسبرگ سه روز طول كشيد "گفتم . من لباس يانكي ها رو پوشيده بودم
از هر سه . ده هزار نفر زخمي شده بودند. متحدين مجروح شده بايد چهارده مايل جلو مي رفتند . شدند كشته

 " .شروع نابودي جنوب. خونين ترين جنگ در تاريخ امريكا. نفر يكي كشته شده بود

كر ميكنين ببينين بچه ها، من ميدونم شما ف "با تحكم گفتم . به يازده چهره شكاك رو به روم نگاهي انداختم
ميدونم بودن با چند صد نفر . من ميدونم ما االن در كانكتيكات هستيم نه پنسيلوانيا. اينا همه ش مسخره ست

 .آدم عجيب و غريب مثل من كه اين طرف و اون طرف ميرن و آتيش روشن ميكنن چيزي رو واقعي نمي كنه

" 
 " ! دقيقاً "هم استقبال كرد كري  "خب پس چرا ما رو مجبور كرديد بيايم؟  "هانتر پرسيد 

فقط تو اين دو ساعت سعي كنيد كه خودتون رو تا جايي كه ... من ازتون ميخوام كه سعي كنيد  "مكث كردم 
. تصور كنيد يه چيزي اونقدر براتون مهم باشه كه جونتون رو براش به خطر بندازيد. ميتونيد بذارين جاي سربازا

. براي آينده كشورتون، آينده اي كه ميدونيد به احتمال زياد نمي بينينش. يبراي يه روش زندگ. براي يه عقيده
من . چون چنين كساني به شماها فكر كردند. شما ، بچه هاي خوش شانس و خوشبخت. شما ها اينجاييد 

 " .فقط يه مقدار. ميخوام كه شما اين رو حس كنيد

 .ي بليك مانيكورش رو بازرسي كردهانتر موبايلش رو چك و كر. كلن و پيتون اهميتي ندادند

 .چشم هاي اما كريك هم گشاد شده بود. ولي تامي ميچنر به من زل زده و دهنش باز مونده بود 

هرچي ميگه رو انجام . ژنرال بوفرد اونجاست. يادتون باشه شما جزء سواره نظام هستيد. بريم بچه ها "گفتم 
 " .بديد

درواقع ( ژنرال بوفرد . اونارو پيش بقيه اعضاي گروه برادر در مقابل برادر بردم. با غرغر بچه ها به دنبالم اومدند
بچه ها به خر خر ماديان . با اسبش جلوي همه باال و پايين مي رفت) گلن فاركاس ، حسابداري از ليچبيلد 

 .گلن واقعاً خوب كار مي كرد. سرخ و شمشيري كه ژنرال داشت توجه مي كردند

 " كي شروع ميشه؟ "تامي زمزمه كرد 

 " .وقتي ژنرال هث حمله كنه "من هم درمقابل زمزمه كرد 

  .من با لبخند به پشتش زدم ". قلبم داره تند ميزنه "تامي لبخندي زد و گفت 



 .دشمنان از طرف تپه ميومدند. صداي يورش، آسمون رو سوراخ كرد. اومدند

با اين حرف اول افراد سواره نظام جلو  "! حمله "ژنرال بوفرد همونطور كه اسبش رو ميچرخوند فرياد زد 
 .تامي ميچنر جلوي سپاه همونطور كه تفنگ خاليش رو در دست داشت ، فرياد مي زد. رفتند 

پنج ساعت بعد ، من داشتم ميني بوس بچه هاي منينگ رو به طرف مدرسه مي روندم و مثل يك احمق لبخند 
  .ميزدم

 " !خيلي جالب بود خانم امرسون "

 " ديديد من يكي رو با نيزه ام زخمي كردم؟ "

 " !من واقعاً ترسيدم "

  " !فكر كردم اون اسبه ميخواست من رو لگد كنه "

 " ديدين ؟. من و تامي پشت اون توپ زنه بوديم "

 " !وقتي بقيه اومدن پشتمون نزديك بود ببازيم "

هاي وحشي تند تند حرف ميزدند و هيجان زده  بقيه مثل ميمون. ولي كري بليك هنوز با ناراحتي نشسته بود
باالخره درسي كه ما از اول ترم داشتيم ميخونديم تأثيري هرچقدر . باالخره . واقعاً خوشحال بودم. بودند

 .كوچيك هم روي دنياي عالي اون ها گذاشته بود

. يل مي كنم خانم امرسونمن براتون عكس ها رو ايم "مالوري گفت . وقتي به منينگ رسيديم ، همه پياده شدند
ميتونستم چاپشون كنم و توي . بچه ها و من. با اين كه گفته شده بود عكس گرفتن ممنوعه ، ما چندتا گرفتيم "

 ... و اگه هم يه روزي رئيس بخش شدم. دفترم بذارم

به دكتر هنوز اعالم نكرده بودند اما وقتي من درباره كاالهان اوشي . من قرار نبود رئيس بخش بشم .خب
. فكر كردم ميتونم برم و بگم ديگه اون سابقه دار رو نميبينم .استانتون گفتم ، تقريباً تمام شانسم رو از بين بردم

 .اگه قرار بود ترفيعم به ديدن يا نديدن كسي ربط داشته باشه، همون بهتر كه پيشرفت نكنم. ولي نه

. م شايد كاالهان وقتي آروم شد نظرش رو عوض كنههمونطور كه به طرف خونه مي روندم ، با خودم فكر كرد
. شايد حاال كه يه مقدار گذشته دروغم خيلي بد به نظر نياد. شايد دلش هم برام تنگ شد. شايد من رو درك كنه

 ... شايد

ميدونستم كه كال ميخواد . وقتي وارد خيابونمون شدم ، چيزي رو مقابل خونه كال ديدم كه قلبم رو لرزوند
 .و بفروشه ولي نه انقدر زودخونه ر

كاالهان هم پشت سرش بيرون . دوست واقعي كال. همون زن موبور توي بار... در باز شد و زني اومد بيرون 
  .اومد



پس . اون زن جعبه اي رو در دست داشت. پس من هيچ پشتيباني نداشتم. ماشين مارگارت اون دور و بر نبود
 .در ماشين رو باز كردم و پياده شدم. ي نداشتبه من ربط. شايد فقط تو دفترش رفته

 .صدام نسبتاً محكم بود ". سالم كال "گفتم 

كال و اون زن موبور جلو  ". سالم "همونطور كه در رو پشت سرش مي بست گفت . سرش رو باال آورد
  .جايي كه من يه بار كال رو بوسيده بودم. اومدند

 " .همون مانگوي ميوه. من بكي مانگو هستم. سالم "زن بلوند دستش رو جلو آورد و گفت 

خونه بغلي  "همونطور كه به كاالهان خيره شده بودم ، اصافه كردم  ". منم گريس امرسون هستم. سالم "گفتم 
 .كال داشت به چمن هاي زده شده نگاه ميكرد، نه به من ". زندگي ميكنم

اگه ميخواستي بفروشيش حتماً ! چه خونه قشنگي "بكي همونطور كه به خونه من زل زده بود ، با ذوق گفت 
  .بكي مانگو، مشاور امالك مانگو. دستش رو داخل كيف برد و كارتي رو بيرون آورد "! بهم زنگ بزن

 " يه دقيقه وقت داري؟. كال  "بعد به مرد افسرده اي كه بغل دستش بود گفتم  ". حتماً. مرسي "

 " .حتماً "گفت . زماني لبخند ميزدند ، االن هيچ احساسي نداشتند اون چشمهاي آبي كه يه. به من نگاه كرد

كاالهان ، هفته ديگه مي بينمت؟ فكر كنم يه ملكي توي گلستونبري دارم كه تو ازش خوشت  "بكي پرسيد 
 " .قراره يه ماه ديگه فروخته بشه. به يه تعمير نياز داره. مياد

  .ماشينش كه داشت دور مي شد نگاه كردمجفتمون به  ". پس من بهت زنگ ميزنم. باشه "

 " ديگه كارت اينجا تموم شده؟... تو  "با اين كه جواب رو ميدونستم ، پرسيدم 

 .كيفش رو داخل وانت انداخت ". آره "

 .محكم پلك زدم. چشمهام مي سوخت "تا كي ؟  "

اون هست توي همين منطقه  تا وقتي... تا وقتي پدربزرگم . من روي يه ملكي توي گرنبي كار ميكنم"گفت 
ولي فكر نميكنم خيلي پدربزرگم  ". به من نگاه نمي كرد. كليدش رو از توي جيبش بيرون آورد ". ميمونم

 " .موندني باشه

  " .متأسفم "زمزمه كردم . آخرين فاميل كال ، به جز برادر غريبه اش. بغض كردم

نگاهش به نگاهم برخورد كرد ولي بعد دوباره  ". زنيو همينطور ممنون به خاطر اينكه بهش سر مي . ممنون "
  .به پياده رو خيره شد

 ميشه ما با هم حرف بزنيم؟... كاالهان، ميشه ما  "من همونطور كه دستم رو روي بازوي گرمش ميذاشتم گفتم 

" 
 " درباره چي گريس؟ "



 " .من و تو. ميدوني... درباره . درباره دعوامون ". آب دهنم رو قورت دادم

گريس، من فكر  ". حركتش خيلي اميدوار كننده نبود. بازوش رو از دستم بيرون كشيد و به وانت تكيه داد
شروع كرد تا يه چيز ديگه بگه، ولي  ". من فكر ميكنم تو بايد يه چيزهايي رو با خودت حل كني... ميكنم تو 

من  .ما با هم آشنا شديم به من دروغ گفتي تو از وقتي كه. ببين "ادامه داد . سكوت كرد و سرش رو تكون داد
. نميخوام دوباره بريم سر خونه اول. من نميدونم كه تو االن نسبت اندرو احساسي داري يا نه. با اين مشكل دارم

 .نگاهش بي حالت بود. به من نگاه كرد ". خب، تو ميدوني من دنبال چي بودم... من دنبال 

تو به روراست . خب " .سكوت كردم و ناخنم رو جويدم "... كال من  ". زن و بچه و تفريح در آخر هفته
من يه دوست . تو تاحدودي درست ميگي. پس من ديگه هميشه باهات صادق ميمونم. بودن خيلي اهميت ميدي

و من نميخواستم كسي اين رو بدونه چون باعث . پسر خيالي ساختم چون هنوز احساساتم درگير اندرو بود
حتي وانمود . خيلي احمقانه ست، عالقه به كسي كه من رو براي خواهرم ترك كرده. حقيرم... ميشد حس كنم 

اين كه بقيه فكر كنن . كردن به اينكه من يه دوست پسر عالي دارم بهتر از اين بود كه بقيه احساسم رو بدونن
 " .يه تغيير عالي بود... من يه دوست پسر دارم و اون دوستم داره 

 .نيمه به نشونه مثبت تكون داد ولي چيزي نگفتسرش رو نصف 

من اندرو رو دوست داشتم ولي اون به  "مكثي كردم و بعد ادامه دادم  "... وقتي اندرو عاشق ناتالي شد  "
بعد با ديدن ناتالي كه از هرلحاظ فوق العاده و همينطور خواهر كوچيكتر من . اندازه كافي من رو دوست نداشت

 " .خيلي سخته آدم با اين كنار بياد. هم هست، عاشقش شد

  " .مسلماً همينطوره "با خشونت گفت 

ولي چيزي كه من سعي دارم به تو بگم اين هستش كه االن من ديگه هيچ احساسي نسبت به اندرو ندارم  "
دم رو گلوم رو صاف كردم و خو. سكوت "... ميدونم بايد حقيقت رو درمورد وايات بهت ميگفتم ، اما . كاالهان

  " .نمي خواستم من رو بي عرضه بدوني ". مجبور كردم كه ادامه بدم

دارم به زماني كه با هم از رستوران بلكي ميومديم فكر  ". به زمين نگاه كرد و سرش رو تكون داد. آه كشيد
 .شده بوديمطمئنم خيلي نااميد  ". سرم رو به نشونه مثبت تكون دادم "تو سر يه قرار بودي ، درسته؟ . ميكنم

"  
 " .آره "اعتراف كردم 

خب پس من شانس آخرت بودم ، درسته گريس؟ عروسي خواهرت نزديك بود و تو هنوز كسي رو پيدا  "
 " .سابقه دار خونه بغلي بهترين گزينه بود. نكرده بودي

 " .اينطوري نيست. نه، كال ". خشكم زد



ببين ، اگه ديگه  " .حبت كرد صداش ماليم بودبراي يك دقيقه چيزي نگفت، وقتي شروع به ص ". شايد "
 " .ولي من متأسفم. احساسي به اندرو نداري، خب خيلي عاليه

. متوجه شد. بغضم داشت مي تركيد. اشك تو چشمهام جمع شده بود. نزديك بود گريه ام بگيره. خب، لعنتي
كسي كه . ادن خودش، دروغ ميگهرك بگم، من نميخوام با كسي باشم كه براي بهتر نشون د "خيلي سريع گفت 
 " .نميتونه راست بگه

 " .همه چي رو بهت گفتم! من راستش رو گفتم  "من جيغ كشيدم 

 " خانواده ات چي گريس؟ تو ميخواي راستش رو بهشون بگي؟ به اندرو و خواهرت؟ "

به احتمال . د پس فردايا شاي .من داشتم مثل اسكارلت اوهارو به فردا فكر ميكرد. با اين فكر بدنم منقبض شد
 .راستش من اميد داشتم ، وايات از گذشته محو بشه. زياد هيچ وقت

 " .بايد برم ". كاالهان به ساعتش نگاهي انداخت

 " كال، نميتوني من رو ببخشي و يه فرصت ديگه بهم بدي؟ ". صدام شكسته بود

 " .چي رو درست كنياميدوارم همه . مواظب خودت باش گريس ". چند لحظه به من نگاه كرد

 " .تو هم مواظب خودت باش. باشه "زمزمه كردم . سرم رو پايين انداختم تا مچاله شدن صورتم رو نبينه

 .بعد سوار وانتش شد و حركت كرد

 
اشكهام روي گونه ام جاري شده بود و آنگوس هم اونا رو با ليس زدن . توي خونه ، روي ميز آشپزخونه نشستم

چطور من فكر كرده بودم وايات دان ايده خوبيه درحالي كه درست برعكس . واقعاً عالي. ودعالي ب. پاك ميكرد
 ... دفعه بعد... اگه فقط  ...من هيچ وقت نبايد . بود

خدا يه مرد رو . اين واقعيت كه افرادي مثل كاالهان اوشي زياد نيستند من رو عذاب مي داد. درسته. دفعه بعد
بعد درست مثل دوست عزيزم اسكارلت . من چند هفته رو به بررسي پرداخته بودمدرست كنارم گذاشته بود و 

كسي كه با يك ساعت و نيم رانندگي من رو به جايي برده بود . اوهارو ، كسي رو كه هميشه كنارم بود نديدم
به عروسيمون چنين فردي صد برابر بهتر از آدمي هستش كه بيست روز مونده . تا بتونم فيلم بربادرفته رو ببينم

  .كسي كه وقتي اولين بار بوسيدمش گفته بود من منتظرت بودم. من رو ترك ميكنه

خيلي  ". من خوبم "گفتم  .آنگوس ناليد و پوزه اش رو نزديك گردن من آورد. با اين فكرها به هق هق افتادم
 " .خوب ميشم ". اطمينان بخش نبود

درواقع حاال كه . اونجا خيلي خوشگل بود. به آشپزخونه زل زدم. بينيم رو باال كشيدم، و اشكهام رو پاك كردم
رنگ هايي كه قلب  –همه چي طوري انتخاب شده بود كه اندرو رو از ذهنم دور كنه . ميديدم تقريبا عالي بود



همه چي براي دور شدن از . زخميم رو ميتونست آروم كنه، وسايلي كه اندرو هيچ وقت ازشون خوشش نميومد
 .وداندرو ب

من كاالهان رو ميديدم كه توي آشپزخونه نشسته و . نه. ولي حاال اندرو كسي نبود كه من مدام اونجا مي ديدمش
كاالهان كه مجسمه مادرم رو توي دست هاي بزرگش گرفته  ... داره من رو به خاطر پيژامه ام مسخره ميكنه

خم شده بود چون با چوب هاكي زده  كال كه آنگوس رو از خودش جدا مي كرد يا روي زانوهاش... بود 
 .بودمش يا براي من املت درست ميكرد و همه چي رو درباره گذشته اش ميگفت

يا حتي يه مرد . يه خانواده، شايد يه زوج، يا يه زن مجرد . خيلي وقت پيش ، يكي قرار بود خونه بغلي رو بخره
 .مجرد

قبل از اين كه هيچ تصميمي بگيرم كارت رو از جيبم . ينمنميخواستم اين چيزها رو بب. من يه چيز رو ميدونستم
من گريس . سالم "وقتي بكي مانگو گوشي رو برداشت خيلي ساده گفتم . بيرون آوردم و تلفن رو برداشتم

 " .ميخوام خونه ام رو بفروشم. همين االن همديگر رو ديديم. امرسون هستم

  
كالس ها يه هفته بعد از . ناتالي ، افتاده بود تو يه روز  فارغ التحصيلي منينگ و تمرين براي شام عروسي ِ

شده بود و نمره پايانيش هم  12كري . دادم  20گتيزبرگ تموم شده بود ، و من به همه به جز كري بلك 
دكتر اكخارت ، براي اخرين كارش . بار به مدرسه زنگ زدن  7و نتيجش اين شد كه خانوادش  14نزديك به 

  . واقعا دلم براي اين مرد تنگ ميشد. دپارتمان تاريخ ، از نمره اي كه داده بودم حمايت كرد  به عنوان رئيس

براي . صداي قدم هام تو راهرو ميپيچيد  _كه ديروز تمييزش كرده بودم  _همونطور كه به سمت كالسم ميرفتم 
ماه بعد اين جا كاري  2كا ، ولي تا برنامه ي تابستوني ، تو ماه اگوست ، يه كالس داشتم درباره ي انقالب امري

 . پايان ترم ، راه گلوم رو بسته بود . نداشتم

به تصويري كه مولي نه تنها اون رو برام كشيده بود كه قابشم كرده بود ، نگاه . دور و بر اتاق رو نگاه كردم 
ديگه بيشتر اون بچه ها  .سال سومي هاي من ، اولين سواره نظام هاي من . خدا خيرش بده . كردمو لبخند زدم 

ماه يكي دوتا ايميل دريافت كنم ، اما  6شايد از طرف يه چند تا از بچه هاي خيلي خوبم ، تا  . رو نميديدم
من ميخواستم كه . بيشترشون منينگ رو ترك ميكردن و تا سالها برنميگشتن و ممكن بود كه اصال برنگردن 

  . من بشهبازسازي يك جنگ ، جزئي از برنامه ي كالسي 

نگاهم به سمت كپي ِ بزرگي از ادرس كتيزبرگ افتاد و يه اعالميه از استقالل ، كه من هر سال ،روز اول مدرسه 
و در راه تالش در برقراي يه ارتباط بين بچه ها و تاريخ كشورشون ، بي هيچ . ، تو همه ي كالس ها ميخندمش 

ميهن پرست  . سوختن ميسيسيپي. درخشش . ا كرده بودم شرمي ، ديوار هاي كالس رو پر از پوسترهاي فيلم ه



و پشت در هم پوستر بر باد رفته رو چسبونده بودم ، چون نميخواستم . ، غالف تمام فلزي ، پرچم پدران ما 
سينه هاي اسكارلت به طور رسوائي اوري قابل ديدن بود ، و چشم هاي رت هم بر روي . زياد جلو ديد باشه 

 . لم رو ديده بودم ، بيشتر اون پوستر رو دوست داشتمحاال كه في . او

. خوشبختانه يه ضربه ي اروم به در ، حواسم رو پرت كرد . گلوله اي كه تو گلو گير كرده بود گنده تر شد 
  . دكتر اكخارت بود.  "بفرماييد تو  "گفتم 

  " حالتون چطوره ؟. سالم دكتر اكخارت  "خنديدم  "صبح بخير گريس  "به عصاش تكيه داد و گفت 

  " اخرين فارغ التحصيلي كه تو منينگ هستم. امروز يه كم احساساتي شدم گريس  "

  " اينجا بدون شما مثل سابق نخواهد بود "

  " نه "موافقت كرد 

  " اميدوارم بازم بتونيم براي شامي چيزي همديگرو ببينيم "صادقانه گفتم 

  " ي سمت رياست انتخاب نشديو متاسفم كه تو برا. البته عزيزم  "

  " به نظر اونا ادم خوبي رو استخدام كردن. خب "

از يه مدرسه ي مقدماتي در لوس انجلس به منينيگ . رئيس جديد دپارتمان ، كسي بود به اسم لوئيس استينر 
فوق تاريخ  اومده بود و مدارك و تجربياتش خيلي بيشتر از من و اوا بود و دكتراي تاريخ اروپا رو داشت و

  . خالصه بگم ، اون خيلي سرتر از ما بود. امريكا 

اوا داشت در همه ي مدارس مقدماتي . كيكي به من گفته بود كه اوا انقدر عصبي شده كه با تئو بهم زده 
اونجاها كارشون زياد بود و اوا هم چندان . مصاحبه ميداد ، ولي فكر نميكنم كه اون واقعا منينگ رو ترك كنه 

  . م سخت كوشي نبوداد

  " امسال به پنسيلوانيا ميري ؟ يا ميدان هاي جنگ ديگه ؟ "دكتر اكخارت پرسيد 

 "اروم اون مرد پير رو بغل كردم  "به خاطر همين مسافرت نميرم . امسال جابه جا ميشم . نه  "جواب دادم 
نيازي . خب  "اروم زد رو شونم  "واقعا دلم براتون تنگ ميشه . براي همه چيز ازتون ممنونم دكتر اكخارت 

  " نيست احساساتي بشيم

يه . هم من ، هم دكتر اكخارت باال رو نگاه كرديم  "نميخواستم مزاحمتون بشم . سالم ؟ اه ، لعنت ، متاسفم "
. سالگيش ، با موهاي كوتاه خاكستري و يه لباس شيك ، دم در كالسم وايستاده بود  50زن جذاب در دهه ي 

  " گريس ، درسته ؟. سالم دكتر اكخارت ، از ديدار دوبارتون خوشحالم . ، من لوئيس هستم سالم  "

االن داشتيم درباره ي شما حرف . به منينگ خوش اومدين  "رفتم تا با رييس جديدم دست بدم  "سالم  "
  " ميزديم



ر اكخارت يه كپي از ارائه دكت. من ميخواستم ببينمت گريس ، و درباره ي يه سري چيزا باهات صحبت كنم  "
  " نامت رو نشونم داده و من عاشق تغييراتي شدم كه تو پيشنهاد كردي

  . يه نگاه به دكتر اكخارت انداختم ، كه اونم داشت ناخن هاي زرد شدش رو نگاه ميكرد "ممنون  "

  " كنيم شايد بتونيم هفته ي بعد ناهار رو با هم بخوريم و يه كم صحبت "لوييس پيشنهاد كرد 

  " خوشحال ميشم "صادقانه گفتم . يه لبخند به دكتر اكخارت زدم و بعد برگشتم تا دوباره لوئيس رو نگاه كنم 

 
 
 
 

وقتي كاله ها باال انداخته شد و دانش اموزا خوشحال بودن از اينكه تو امتحانات شكست نخوردن ، و وقتي 
دو ساعت وقت داشتم كه دوش بگيرم ، . اركينگ رفتم غذاي فارغ التحصيلي تموم شد ، برگشتم و به سمت پ

  . لباسم رو عوض كنم و به سوليل برم ، جايي كه تمرين شام ناتالي اونجا انجام ميشد

  " يه سال تحصيلي ديگه هم تموم شد "يه صداي اشنا گفت 

  . خاكستري تر... پيرتر به نظر ميومد  "سالم استوارت  ". برگشتم 

 چشم هاش روي زغال اخته هاي خوشگل و صورتي بود "ميدوارم تابستون خوبي داشته باشي ا "مودبانه گفت 

.  
  " ممنون "زمزمه كردم 

 " مارگارت چطوره ؟.... امم  "نگاهش به سمت من برگشت 

  " دلت براش تنگ شده ؟. عصبي ، حسود و سخت  "اه كشيدم 

  " بله "

استوارت تو با اوا رابطه داشتي و  "اروم گفتم . مشت بهش بزنم به قيافه ي محزونش نگاه كردم تا يكي دوتا 
  " خيانت كردي ؟

و من فقط درباره ي . اونم يه بار . ما با هم شام خورديم . با پيرانها ؟ خداي من نه  "پرسيد . شكه شد 
  " مارگارت صحبت كردم

  " خودت رو نشون بده. 30و  7رزرومون هم براي ساعت . امشب . ما قراره به سوليل بريم  ". عجب 

  " سوليل "

  " اره "بهش نگاه كردم 

نور افتاب بر موهاي  . و با اين حرفش ازمن دور شد "روز خوبي داشته باشي گريس  "سرش رو تكون داد 
  . فكر كردم كه ، موفق باشي رفيق. خاكستريش ميتابيد 



ه با يه مردي ديدم ، و از روي شباهتشون ميشد حدس برگشتم و تامي ميچنر رو همرا "! صبر كنين ! خانم ام  "
  " پدر ، خانم امرسون كه ما رو به ميدان جنگ برده بودن. ايشون پدرم هستن . خانم امرسون  ". زد كه پدرشه 

ميگفت كه كالس شما بهترين . تامي هميشه درباره ي شما حرف ميزنه . جك ميچنر . سالم  "پدرش خنديد 
  " بوده

بشاش و پر . مثل پسرش ، اونهم قيافه ي خوبي داشت . عينكي با موهاي مشكي . قد بلند و الغر بود  پدر تامي
وقتي باهام دست داد ، دستش . يه جورايي ميشد حس كرد كه اونا مثل اهنگ هاي شاد ايرلندي هستن .معني 

  . گرم و خشك بود

و البته اين رو براي اين نميگم كه . ي دارين شما بچه ي خيلي خوب. از ديدنتون خوشبختم. گريس امرسون  "
  " اون تاريخ رو دوست داره

مامانت  "به پسرش گفت  . و دست هاش رو به دور شونه ي تامي انداخت "اون بهترينه  "اقاي ميچنر گفت 
ز مادر تامي ، يكسال قبل ا. اه بله ،. يه لحظه ميشد تو صورتش درد رو حس كرد  "كلي بهت افتخار ميكرد 

  . اينكه اون به منينگ بياد فوت كرده بود

 و رفت به سمت اما  "برميگردم . او ، هي ، اما اونجاست . ممنون پدر  "تامي گفت 

  " اما ، ها؟ "اقاي ميچنر خنديد و گفت 

اقاي ميچنر با لبخند گفت  " كل سال رو از پسرتون خوشش ميومد. اون دختر خيلي خوبيه  "مطلعش كردم كه 
تام بهتون گفته كه ميخواد تو دانشگاه تاريخ  "خنديدم  " خدا رو شكر كه ديگه نوجوان نيستم. جواني  عشق "

 " رو ادامه بده ؟

واقعا باهوش . همونطور كه گفتم اون پسره خارق العاده ايه . من خيلي خوشحال شدم . بله گفته  "جواب دادم 
  " مثل اون بودنارزو ميكردم كه كاش بيشتر دانش اموزام . و جذاب 

جك ميچنر هيچ حركتي مبني بر رفتن نكرده بود . به ماشينم نگاه كردم . پدر تامي با توافق سرش رو تكون داد 
خب ،  ". و چون اون پدر ِ يكي از بهترين دانش اموزام بود ، تصميم گرفتم كه يكم ديگه باهاش حرف بزنم

 " شما چه كاره اين اقاي ميچنر ؟

  " من يه دكترم ". لبخندي درست مثل تامي . خنديد  "كن  هي ، جك صدام "

 " واقعا ؟ چه دكتري ؟ "مودبانه پرسيدم 

  " تو بخش امراض كودكان كار ميكنم "

 " جراح كودكان ؟. بزارين حدس بزنم . امراض كودكان  "مكث كردم 

  " تامي بهتون گفته بود ؟. درسته  "



  " شما جراح كودكان هستين ؟ "پرسيدم 

  " چرا ؟ فكر ميكنين چيز ديگه اي باشه ؟. بله  "

. خب ... امم  "يه نفس عميق كشيدم  "داشتم به يه چيز ديگه فكر ميكردم . متاسفم . نه ... خب . نه  ". غريدم 
  . خنده داره "عجب شغل سختي دارين 

بعضي مواقع ترك كردن بيمارستان  _ من بيشتر مواقع رو تو بيمارستان سر ميكنم. اوه ، عاليه "دوباره خنديد 
  " ولي من عاشق شغلم هستم _هم سخته 

  " فوق العادست "خندم رو فرو خوردم 

گريس ، دوست داري براي شام ، به من و تامي  "دست هاش رو به درون جيبش فرو برد وسرش رو خم كرد 
  " ... ملحق شي ؟ امروز فقط ما دوتا هستيم

 " فردا روز عروسي ِ خواهرمه و امشب هم بايد براي مراسم تمرين كنيم. نميتونم اما. ممنون . اممم  "گفتم 

حتي شايد بدون تامي ؟ ما تو  "مكث كرد  "خب ، شايد يه زمان ديگه ؟ . اوه  "يه كم خندش فرو افتاد 
 "اونقدرام از اينجا دور نيست . نيويورك زندگي ميكنيم 

واقعا ميخواستم به طور  . يخواست كه باهاش سر ِ يه قرار برميه جراح كودكان داشت از من م. يه قرار 
يه نفس  "واوو ، واقعا مهربونيتون رو ميرسونه ... امم  " هيستريكي بزنم زير خنده اما خودم رو كنترل كردم

  " ... موضوع اينه كه ، من "عميق كشيدم 

  " ازدواج كردي ؟ "شانه هاش رو باال انداخت و پرسيد 

  " و االن نميتونم فراموشش كنم. تازه با يه نفر بهم زدم .  نه ، نه "

  " خب ، من درك ميكنم "

  . خيالم راحت شد "اوه تامي اومد  "گفتم . براي يه ثانيه حرفي نزديم و هردومون يه كم شرمزده بوديم 

  " كرديممنونم به خاطر همه ي كارهايي كه براي پسرم . از ديدنت خوشحال شدم گريس . عاليه  "

از اولين روزي كه باهاتون  .شما بهترين معلم اينجا هستين . خداحافظ خانم ام  "گفت . تامي من رو بغل كرد 
  " كالس داشتم ازتون خوشم ميومد

برام نامه بنويس ، . واقعا دلم برات تنگ ميشه رفيق "صادقانه گفتم .چشم هام خيس بود . منم بغلش كردم  "
  " باشه ؟

  " تابستون خوبي داشته باشين! حتما  "

و با اين حرف ، دانش اموز مورد عالقم ، همراه با پدرش كه جراح كودكان بود ، اونجا رو ترك كردن و من رو 
  . متعجب تر از هميشه بر جاي گذاشتن
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  . فته بودخنده ي اجتماعي مامان كل فضاي دور ميز رو گر "اهاهاها . اوووه . اهاهاها. اهاهاهاها  "

اون ور ميز ، مارگارت با حالتي معني . مادر اندرو هم برا اينكه عقب نيوفته دنبالش ميخنديد  "هوهوهوهوهو  "
  . دار يكي زد به من كه باعث شد از درد از جام تكون بخورم

  " خوشحال نيستي كه با اين خانواده وصلت نكردي ؟ "اروم گفت 

  " خيلي خوشحالم "نجوا كنان گفتم 

. مارگارت ، تو مستي ؟ منم يه پسر عمو داشتم كه نميتونست زياد الكل بخوره  "ممه با صداي بلند پرسيد 
  " تو زمان ما يه خانم هيچ وقت زياده روي نميكرد. ناسپاس 

 " خوشحال نيستي كه اون روزا تموم شدن ممه ؟ راستي ، يه كم راستينيل ميخوري ؟ "ماگارت با كنايه گفت 

  . مارگارت يه اشاره به پيشخدمت كرد و ليوانش رو برا من باال برد.  "ممنون عزيزم  "گفت ممه 

  " عزيزم ، بلند شو و بزار به سالمتي هم بنوشيم. اه ، بله  "ناتالي گفت 

عجيب .  "امروز يه روز خيلي خوبيه براي ما  "گفت . اندرو بلند شد و والدينش با تحسين بهش نگاه كردن 
و همينطور از اين . منو نات خيلي خوشحاليم  "چشم هاش رو من متوقف شد و بعد نگاهش رو گرفت  .بود 

  " خوشحاليم كه شما هم اينجا هستين ودرشادي ما شريكين

  " من ميدونم كه خوشحالم "چشم غره رفتم و زير لبي به مارگارت گفتم 

مامان دستش رو گذاشت  " ي نيست ، مگه نه ؟ناطق خيلي خوب "جوري كه فقط مامان هم بتونه بشنوه گفت 
  " اهاهاها. اوهوهو  . اهاهاها. اهاهاهاها  "رو دهنش و دوباره يه خنده كرد 

  " حالت چطوره ؟. هي  "گفتم . باال رو نگاه كردم و ديدم كه كامبريه . پيشخدمت غذامون رو اورد 

  " خوبم"با خنده گفت 

  " ناهار رو با جوليان بخوريمشنيدم قراره هفته ي بعد هممون  "

  . و يه صدف خوراكي رو جلو من گذاشت "اگه نظرش عوض نشه "

مسلما خود اين جمله هم باعث ميشد كه عرق كنه و ماهيچه هاي شكمش . جوليان داشت رابطه برقرار ميكرد 
اون پيشخدمتي ميكرد . و حتي اونم نميتونست در كامبري عيبي پيدا كنه . منقبض شه ، اما داشت قرار ميزاشت 

 . و در همون حالم داشت كالج حقوق رو تموم ميكرد



. اين روزا اون حتي دلش نميخواد كه بياد و رقص با ستارگان رو تماشا كنه . تو براش خوبي. باهاش باش  "
 " احتماال بايد از تو متنفر باشم

  . و يكي از ابروهاش رو با نگراني باال برد "متنفري ؟  "پرسيد 

  " از دوران دبيرستان ، اون بهترين دوست من بوده. اما بايد اون رو تقسيم كني . نه ، البته كه نه  "

 " بقدر كافي متوجه شده بودم "

گريس ، فكر ميكردم كه صدف هاي اين رستوران باعث مسموميت غذايي  "ممه با صداي نعره مانندي گفت 
كه نزديك ما نشسته بود ، ناگهان هر چي خورده بود رو تو و با اين حرفش باعث شد كه اون كسي  "ميشه 

  . دستمال تف كنه

و يه لبخند به اون كسي كه تو دستمال تف كرده بود زدم و  "خيلي تازن . اونا عالين . نه . نه نه  "بلند گفتم 
  . همونطور كه اون داشت با نگراني نگاه ميكرد يه گاز به صدفم زدم

و به سمت كارسون ها كه داشتن مودبانه  "نزديك نبود كه اينا دكترت رو بكشن ؟  خب ، مگه "ممه پرسيد 
جوري حرف ميزد كه انگار اون موقع اونا  "دقيقه اي تو توالت بود  20اون براي يه  ". لبخند ميزدن ، برگشت 

و ! ترك كنيم  بعضي مواقع نميتونستيم خونه رو. شوهر دومم مشكل معده داشت . ميدونين  ". اين جا نبودن
  " !بوش

  " انقدر بد بود كه ، گربه ها هم غش كردن "مارگارت انگار كه داره سرود ميخونه ، گفت 

  "انقدر بد بود كه گربه ها هم غش كردن  "ممه گفت 

 " فكر كنم ديگه بسه. باشه مامان  "پدر با صورتي سرخ گفت 

و با حالت كشنده اي به مادر شوهرش كه داشت يه ليوان  "اهاهاها.اوهوهو .اهاهاهاها.اهاهاهاها "مامان خنديد 
كامبري به طور . به يه سري داليل ، من شخصا زياد از ممه خوشم نميومد . ديگه كوكتيل ميخورد ، نگاه كرد

. و من با خلوص دعا كردم كه اون و جوليان بتونن با هم بمونن . ناموفقي سعي درپنهان كردن خنده اش داشت 
احتماال انگوس به يه زن . ين به اين معني بود كه من ديگه كسي رو براي تنهايي خودم نداشته باشم حتي اگه ا

شايد ميتونستم نسلش رو ادامه بدم و اونا رو بدم به خانواده اي هايي كه عاشق اين بودن كه . نياز داشت 
 . شايدم نه. وسايلش به خاطر يه سگ دوست داشتني خراب شه 

يه لباس ابي كمرنگ پوشيده بود ، و موهاي نرم و به رنگ عسلش رو . به سمت ناتالي نگاه كردمبه پايين ميز و
دستش رو دست اندرو كشيده شد و با .با يه كليپس كوچكي كه موهاي من ميتونستن بخوردش ، برده بود باال

اونم لبخندم . ند زدم به خوهر زيبام لبخ. بعد ديد كه دارم نگاهش ميكنم . اين تماس صورت خواهرم سرخ شد 
  . رو جواب داد



اون  "صورتش رو به دور و بر چرخوند تا بتونه پيداش كنه  "گريس ، كاالهان كجاست ؟  "ناگهان پرسيد 
 " خودش بعدا مياد ؟

درباره قضيه ي بهم زدنم به  . حقيقت اين بود كه يه جورايي دلم ميخواست كه در اين باره حرفي نزنيم. لعنت 
خب  ....اول اينكه ، يه جورايي اميدوار بودم كه كال ،. به دو دليل . ز مارگارت چيزي نگفته بودم هيچ كس ج

و دوم اينكه ،  . ، با درك اينكه من برا اون ساخته شدم و اون نميتونه بدون من زندگي كنه ، منو ببخشه
و گيج از اين كه . كرد و ميزد پشتم اون نگرانم ميشد ، و هي قدقد مي. نميخواستم كه جلوي ناتالي اين رو بگم 

  . البته هر كسي به جز اندرو. چطور هيچ كس دلش نميخواد با خواهر بزرگش قرار بزاره 

يه كم . خوشبختانه ، تازه يه گاز به صدفم زده بود ، برا همين لبخند زدم و نشون دادم كه دارم غذام رو ميجوم 
  . شده با بزاقم ، سعي ميكردم كه از جواب طفره برمبيشتر جويدم و با مخلوط كردن صدف جوييده 

  " كاالهان كيه ؟ "خانم كارسون چشم هاي ريزش رو به سمت من برگردوند و گفت 

  " گريس با يه ادم فوق العاده قرار ميزاره "مامان بلند گفت 

 " درسته گريس ؟. يه مجرم ايرلندي با دستاي بزرگ  "اروغ زد  "يه مجرم  "ممه گفت 

  " _خب ،  "شروع كردم . اب پريد تو گلوي اقاي كارسون و چشم ها خانم كارسون با بدخواهي درخشيد 

  " و به دانشگاه توالن رفته. اون قبال يه حسابدار بوده  "پدر صميمانه گفت 

  . مارگارت اه كشيد

  " يادم نمياد. لوله كش  اون يه كارگره ، مگه نه گريس ؟ يا يه باغبون ، يا يه "ممه با صداي بلندي گفت 

  . كه باعث غريدن من شد "يا يه چوپان . يا يه معدنچي  "مارگارت اضافه كرد 

و  "و هم دختر بزرگش و هم سابقه ي كاالهان رو نديده گرفت  "اون فوق العادست  "مامان محكم گفت 
  " خيلي خوش قيافه

 "درخشانش رو به سمت كارسون ها برگردوند و چشم هاي  "اوه ، اره خيلي خوش قيافست  "ناتالي گفت 
 " ميشه گفت كه اونا ديوونه ي همن. اون و گريس خيلي بهم ميان 

همونطور . يه كم از مشروب مارگارت پريد تو گلوش .  "اون منو ول كرد  "دهنم رو پاك كردم و اروم گفتم 
  . فقيت باال بردكه تو دستمالش تف ميرد ، انگشت هاي شست اش رو برام به نشانه ي مو

 " باغبونه ولت كرد ؟ چي ؟ اين دختره چي گفت ؟ چرا زير لبي صحبت ميكني "ممه گفت 

  " يه كم از رفتارم شكايت داشت. اون من رو ول كرد ممه  "بلند گفتم 

 " زندانيه اين رو گفت ؟ "ممه بلند گفت 

يومد كه انگار من با چوب زده باشم تو ناتالي جوري به نظر م. هيچ كس چيزي نگفت . كرد  "پيف  "مامان 



  . سرش

  " متاسفم كه مجبورم بگم حق با كاالهانه. ممنون مامان  "گفتم 

يه مجرم و . به هر حال اون مگه چي ميدونه ؟ اون يه احمقه . تو فوق العاده اي. اوه پودينگ ، نه  "پدر گفت 
  " يه احمق

  " يه مجرم ؟ "خانم كارسون خس خس كنان گفت 

  " خانم كارسون ، بله ، اون سابقه داره. نه پدر ، اون احمق نيست  "

فكر ميكني بتوني برگردي پيش  "چشم هاش بين من و خانم كارسون حركت ميكرد  "خب  "مامان گفت 
 " جراح كودكانت ؟ اون مرد جوون خوبي بود

اونم به من نگاه كرد . مارگارت نگاه كردم  به. چقدر جالبه كه يه دروغ تا چه اندازه ميتونه قدرتمند باشه . واو 
  . به سمت مامان برگشتم. و ابروش رو باال برد 

  " من اونو از خودم ساختم ". جوري گفتم كه ممه بتونه بشنوه  "مامان ، هيچ جراح كودكاني وجود نداشته  "

ماگارت به صندليش تكيه داد و  . يه جورايي. ميدونين ، يه جورايي خنده داره كه يه بمب رو اينجوري بندازي 
بعد از يه مدت طوالني ، اون براي اولين بار واقعا خوشحال به نظر .  "ادامه بده گريس  "گفت . لبخند زد 

 { از اين خوشم مياد كه اينقدر به راستگويي اهميت ميدن{ . ميومد 

ولي ... صدام ميلرزيد .  بيارم ولي قلبم انقدر تند ميزد كه فكر ميكردم ممكنه باال. يه كم صاف تر نشستم
و . من تظاهر كردم كه با يه نفر قرار ميزارم تا اينجوري ناتالي و اندرو احساس گناه نكنن ". ميتونست ادامه بده 

 " اينكه اينقدر همه با من مثل يه سگي كه زخمي شده رفتار نكنن

  " اوه گريس "ناتالي زمزمه كرد 

  " چي ؟ گريس ، جدي نميگي ": پدر 

دوباره شروع كردم به . اعتراف كرده بودم ... باالخره . اب دهنم رو محكم قورت دادم .  "متاسفم . چرا پدر  "
اندرو با من بهم زد ، چون عاشق ناتالي شده بود و اين منو اذيت  " . صحبت و صدام تند تر و تند تر ميشد

راموش كردم ، و اگه اونا ميخواستن كه با هم باشن ، و ف. اما من داشتم فراموشش ميكردم . خيلي زياد . ميكرد 
برا همين وايات دان رو . نميخواستم من اون دليلي باشم كه اونا مجبور بودن به خاطرش از هم جدا بمونن 

يه ادمي كه به طرز غير ممكني عالي بود ، و همه حس خيلي بهتري داشتن ، و من ادامش دادم ، چون . ساختم 
ولي . حتي با اين كه داشتم تظاهر ميكردم . انه بگم ، واقعا حس خيلي خوبي رو بهم ميداد اگه بخوام صادق

بعدش عاشق كاالهان شدم ، و تابلو بود كه مجبور بودم با وايات بهم بزنم ، و بعد ، اون شبي كه اندرو اومد 
و در اخر من بهش درباره خونه ي من و من رو در ايوان بوسيد ، كال واقعا ناراحت شد ، و ما صحبت كرديم 



  " چون دروغ گفته بودم. و اونم من رو ول كرد . ي وايات گفتم 

. مارگارت دستش رو اورد جلو و گذاشت روي دست هاي من . نفس هام لرزان بود و پشتم هم خيس از عرق 
  " دختر خوب "زمزمه كرد 

و اندرو هم جوري به نظر  .رشون نگاه كنن كله ي كارسون ها چرخيد تا با شگفتي به پس. ناتالي تكون نخورد 
كل رستوران انقدر ساكت . چشم هاش گنده شده بود و صورتش سفيد . ميومد كه انگار تازه گلوله خورده باشه 

  . بود كه ميتونستي صداي جيرجيرك ها رو بشنوي

شتم حرف ميزدم پس اون شب توي توالت من با كي دا "صورتش درهم بود  "يه لحظه صبر كن  "پدرم گفت 
 " ؟

  " ساكت باش جيم "مامان گفت 

بازم سوالي هست ؟ نظري ؟ هيچي ؟ باشه ، پس من ميرم . جوليان بود ، كه داشت تظاهر ميكرد كه واياته  "
  " بيرون يه هوايي بخورم

يد تا در به سرسراي تاالر رسيدم و كامبري پر. با پاهاي لرزانم ، از رستوران گذشتم و صورتم سرخ سرخ بود 
  " تو موجود با شكوهي هستي "با لحني تحسين اميز گفت . جلويي رو برام باز كنه 

 . " ممنون "نجوا كنان گفتم 

كي گفته كه اعتراف كردن برا روح ادما . قلبم تند تند ميزد . مثل يه برگ ميلرزيدم . با بزرگواري ، تنهام گذاشت 
دست . نيمكتي كه در باغچه ي جلوي رستوران بود رفتم و نشستمبه سمت . خوبه ؟ دلم ميخواست باال بيارم 

چشم هام رو بستم و سعي كردم كه به . هاي سردم رو به روي گونه هام كه در حال اتيش گرفتن بودن گذاشتم
 .االن وقت غش كردن نبود. تو و بيرون . طور عادي نفس بكشم 

 .شنيده بودمصداي پاش رو ن. صداي ناتالي خجالتي بود  "گريس ؟  "

  " هي ناتالي "بدون اينكه باال رو نگاه كنم ، خسته گفتم 

 " ميتونم پيشت بشينم ؟ "

نور بر روي . وقتي دستم رو گرفت ، به دست هامون نگاه كردم. ناتالي در كنارم نشست .  "حتما . اره  "
  " دحلقه ي من هم درست مثل همين بو "زمزمه كردم . انگشتر نامزديش افتاده بود 

 " كيه كه يه جور حلقه رو برا دوتا خواهر بگيره ؟. ميدونم "

  " اون حتي نميتونه جوراب هاي مثل هم رو پيدا كنه. اون احتماال يادش نميومد كه مال من چه شكليه  "

  " رقت برانگيزه "

  "مردا همينن "زمزمه كردم 



 " خيلي احمقن "

 " درباره ي اون بوسه بهت گفته بود ؟ "اروم پرسيدم . افق بودم به هر حال در مورد اندرو مو... وافق بودم 

بايد قبل از اينكه اين حرف از دهنم در ميومد ، بهش فكر . نميخواستم كه همه چيز رو براي ناتالي بهم بزنم 
  . ميكردم

  . بود باالي سرمون يه پرنده در حال اواز خوندن.  "اره ، بهم گفته بود  "براي يه لحظه چيزي نگفت 

  . بيشتر كنجكاو بودم تا چيز ديگه اي.  "اون چي گفت ؟  "پرسيدم 

و اين ... اين كه تورو توي خونه اي كه با هم خريدين ، با يكي ديگه ديده . گفتش كه از دستش در رفته  "
 " باعث شده كه حسوديش بشه

  " تو چي فكري كردي ؟ ". زير چشمي يه نگاه به خوهرم انداختم 

. اين اولين دعواي ما بود "و باعث شد كه دهنم باز بمونه  "من فكر كردم كه اون يه اشغاله ، گريس  خوب "
و بعدم يه چند تا در . بهش گفتم كه اون به اندازه ي كافي زندگيمون رو بهم زده و بوسيدن تو غير قابل قبوله 

  ". رو بهم زدم و يكم هم پاهام رو به زمين كوبيدم

  " چقدر جديد "زمزمه كردم . رمز شده بود صورت ناتالي ق

  " نه اين كه با كاري كه در مورد تو كردم ، حق حسادت داشته باشما. حسوديم شده بود ... و من  "غريد 

  " تو كه نميتوني اون جرقه ي بينتون رو نديده بگيري "دستش رو فشار دادم 

  . يه نگاه سوالي بهم انداخت

مكث كردم  "همين كه يه نگاه كافيه كه عاشق بشي و از اين چرت و پرتا . رعد و برق  اون. ميدوني كه  "گفتم 
 " اوضاع كه مرتبه ؟. اما تابلوئه كه با هم اشتي كردين  "

چشم . جلوش رو نگاه كرد و يه كم محكم تر دستم رو فشار داد .  "فكر كنم  "سرش رو يه كم تكون داد 
اينكه . خيلي متاسفم كه بين همه ي ادما ، اين منم كه عاشق اندرو شدم  گريس ، من ". هاش پر از اشك بود 

 من خيلي خيلي متاسفم. هيچ وقت تا حاال بهت نگفتم ولي االن ميگم  "يه نفس عميق كشيد  "من اذيتت كردم 

"  
 . با گفتن اين حرف حس خوبي داشتم.  "خوب ميدوني ، واقعا بد بود  "

  . دو قطره اشك افتاد رو گونه اش "از دستم عصباني هستي ؟  "

صادقانه بگم ، بيشتر از  .سعي كردم كه نباشم . ديگه نه ... خب  "ولي تجديد نظر كردم  "نه  "مطمئنش كردم 
  " واقعا منصفانه نبود. ولي اره ، يه بخشي از وجودم در حال فرياد كشيدن بود. دست اندرو عصباني بودم 

واقعا . تو اخرين نفري هستي كه دلم بخواد بهش اسيب برسونم . من خيلي مهمي گريس ، تو ميدوني كه براي "



ديگه داشت شديدتر گريه  "واقعا متنفر بودم . از اين متنفر بود كه عاشق اندرو شدم . نميخواستم اين طور شه 
  . ميكرد

هم بودم و به هم نگاه در كنار . دستم رو به دورش انداختم و كشيدمش جلو ، جوري كه سر هامون بهم خورد 
و شايدم منم نياز داشتم كه . دوست نداشتم كه خواهرم گريه كنم ، ولي شايد اون بهش نياز داشت . نميكرديم 

يه كم زياد و دلم نميخواست كه تو اين رو . خب ، واقعا اذيت شدم "اروم موافقت كردم كه  . اين رو ببينم
  " ا ميگمواقع. ولي االن ديگه فراموش كردم . بدوني

فكر كنم اين قشنگترين كاريه كه تا حاال يه نفر در حق من  "صداش يه لحظه قطع شد  "... ساختن وايات "
ميدوني ، يه جورايي شك كرده بودم كه شايد  ". خنديد  " و، من درجا از موقعيت استفاده كردم. انجام داده 

  " ت گربه ها گفتيمخصوصا اون جايي كه درباره ي نجا . واقعيت نداشته باشه

  " ميدونم "چشم غره رفتم 

 "اروم گفت . براي يه لحظه حرفي نزديم  "فكر كنم كه دلم نميخواست حقيقت رو بدونم  "نات اه كشيد 
تو مجبور نيستي كه من رو از هر احساس  . ميدوني گريس ، ديگه نيازي نيست كه حواست به من باشه

  " ناراحت كننده اي حمايت كني

به عنوان خواهر . اين كار منه . يه جورايي مجبورم "چشم هاي خودم داشت پر از اشك ميشد  " خب "
  "بزرگترت

و دستش رو اورد جلو تا يه تيكه از موهاي فرفريم رو پشت گوشم  "بيخيال اين كارت شو  ". پيشنهاد كرد 
 " باشه ؟. ساوي م. بزار رابطمون ساده باشه . فراموش كن كه تو خواهر بزرگه اي  "ببره 

. ساله بودم ، مراقب ناتالي بوم ، تحسينش ميكردم ، حمايتش ميكردم  4از وقتي كه . به اسمون ابي نگاه كردم 
. به جاي اينكه بپرستمش و براش يه دوست باشم . فقط دوسش داشته باشم ... ممكنه اين خوب باشه كه فقط 

  . همونطور كه اون گفت. مساوي 

  " گارتمثل مار "گفتم 

بعد نات كيف دستيش . چنان مشتاقانه گفت كه هردومون زديم زير خنده  "! مثل مارگارت نباش . اوه خدايا  "
و يه كم ديگه نشستيم  _البته كه دستمال هاي اون توي گل پيچيده شده بود  _رو باز كرد و يه دستمال داد بهم 

  . رنده گوش داديمودر حالي كه دست هم رو گرفته بوديم ، به اواز اون پ

 " گريس ؟ "باالخره گفت 

  " بله ؟ "

  " من واقعا از كاالهان خوشم مياد "



اروم . هنوز درد ميكرد . اره . شنيدنش مثل اين بود كه رو زخمم نمك بپاشن و ببينن كه ايا هنوز درد ميگيره
بعد از يه چند دقيقه ، گلوم رو . نه دستم رو فشار داد و فهميد كه نبايد ديگه حرفي بز.  "منم همينطور  "گفتم 

  " ميخواي برگرديم ؟ ". صاف كردم و دور و بر رستوران رو نگاه كردم

 شايدم بتونيم برا خنده ، وانمود كنيم كه مثل گربه ها افتاديم به جون هم. بزار همه رو بزاريم تو خماري . نه  "

"  
  " بوددلم برات تنگ شده  ". ناتالي قديمي خودم . خنديدم 

. ولي ميترسيدم كه بپرسم . خيلي سخت بود كه بفهمم ايا بازم مثل سابق حالت خوبه يا نه. منم همينطور  "
  " از اينكه تو و مارگارت با هم زندگي ميكردن. ميدوني ، حسوديم شده بود 

  " اونم هر چقدر كه دوست داري. تو واندرو . اوه خب ، تو ميتوني بگيريش "

  " و يه هفته هم دووم نميارهاندر "خنديد 

دلم ميخواد يه كاري رو  "مشوقانه سرش رو تكون داد  "... ناتي ، درباره اينكه ما مساوي باشيم  "اروم گفتم 
 " برام بكني نات

  " هرچيزي "

من . بزار مارگارت اين كارو بكنه  . نات ، دلم نميخواد فردا ساقدوشت باشم ". يه كم برگشتم تا بهتر ببينمش 
اين جوري خيلي عجيبه ، باشه ؟ انگار . در كنارت وايميستم و در راهرو باهات راه ميام ، ولي نه ساقدوشت 

 " داري داللي محبت ميكني ، ميدوني ؟

  " فقط مطمئن شو كه مارگارت هي چشم غره نره. باشه  "بالفاصله گفت 

  " سعي خودم رو ميكنمولي . متاسفم ، نميتونم چيزي رو تضمين كنم  "با خنده گفتم 

  " بيا برگرديم ؟ من خيلي گرسنمه "بعد بلند شدم و خواهرم رو هم كشيدم تا سرپا شه 

! دخترا  "مامان وقتي ما رو ديد ، با حالتي عصبي پرسيد . تمام راه تا ميزمون، دست هم رو نگه داشته بوديم 
 " همه چيز مرتبه ؟

  " ما خوبيم. بله مامان  "

 "و يهو مامان به سمت اون چرخيد و گفت . و يه غرش ليدي مانند كرد . يه چشم غره رفت  خانم امرسون
اگه  ". صداش به راحتي تو كل رستوران پخش ميشد  "ممنون ميشم اگه اون نگاه رو از صورتت برداري لتيتيا 

  " چيزي هست كه ميخواي بگي ، بلند بگو

  " ... نه ، من... من  "

و اندرو بزار اين . با دختراي من جوري رفتار نكن كه انگار به درد پسر دست گلت نميخورن  پس ديگه انقدر "



اگه دوباره زندگي ِ يكي ديگه از . رو بگم كه ، ما تو رو فقط به خاطر اينكه ناتالي بهمون گفته تحمل ميكنيم 
  " ؟شير فهم شد . دختراي من رو بهم بزني ، كليه ات رو از جا ميكنم و ميخورمش 

و كال فراموش كرد كه بايد مادرم رو به اسم  "كامال فهميدم ، خانم امرسون ... من  "اندرو نجيبانه گفت 
  . كوچيكش صدا كنه

  " عاشقتم "ماما به صندليش تكيه داد و پدر به سمتش برگشت و گفت 

  " همه امادن كه سفارش بدن ؟. البته كه اين طوره  "

  " نم چغندر بخورممن نميتو "ممه اعالم كرد 

 
 
 

در حقيقت من كلي داشتم خودم رو كنترل ميكردم كه . تقريبا بدون هيچ اتفاق ديگه اي شاممون رو خورديم 
  . ظرف كرم بوله ي خودم رو نليسم

  " همين حاال. من اومدم اينجا تا همسرم رو ببينم  "يه صداي بلند گفت 

  . استوارت

اما . مده بود رستوران و مثل يه جنتمن و يه ادم دوست داشتني شده بوداون با لباس اكسفورد هميشگيش او
  . قيافش مصمم بود و چشم هاش ، خدا خيرش بده ، خشمگين بود

  . و بقيه ي ما رو نديده گرفت "مارگارت همه چي خيلي طوالني شده  "اعالم كرد 

  " اهممم "مارگارت چشم هاش رو تنگ كرد و گفت 

نميخواد ، مشكلي نيست ، و اگه دلت ميخواد كه رو ميز اشپزخونه سكس داشته باشي ، باشه اگه كه دلت بچه  "
اما تو مياي خونه ، اونم همين حاال ، و من خوشحال ميشم كه  "به همسرش خيره شد  "، هر چي تو بگي 

صورتش .  "يا شايدم رو ميز  "مكث كرد  "بحثمون رو وقتي كه تو لخت هستي و تو تخت من ، ادامش بديم 
و دفعه ي بعدي كه من رو ترك ميكني ، بهتره واقعا دليل خوبي داشته باشي ، چون من ديگه  "سرخ شده بود 

  " فهميدي ؟. نميخوام مثل همخونت رفتار كنم 

و بعد . "منتظرم نمون  " مارگارت بلند شد ، دستمالش رو تو بشقابش گذاشت و برگشت به سمت من و گفت
با يه لبخندي كه كل صورتش رو گرفته . گرفت و گذاشت كه اون از رستوران ببرتش بيرون دست استوارت رو 

  . بود
 33فصل 

 
 



 .وقتي نگاهم به اندرو افتاد متوجه يه چيز شدم

 .دردسر

همه . بيشترشون فاميل هاي عروس و داماد بودند. حدوداً پنجاه مهمون داشتيم . آهنگ عروسي زده مي شد
خيلي خوشحال و راضي . استوارت رو ديدم. گاه كردند ، خواهرهاي عجيب و غريب امرسونايستادند و به ما ن

سرش رو . بهش لبخندي زدم. به نظر مي رسيد ، مثل كسي كه اتفاقات زيادي رو شب گذشته گذرونده باشه
م بودند، عمه ماويس و دختر عمه كيتي ه. تكون داد و دوتا از انگشت هاش رو به نشانه سالم به پيشونيش زد

مقاومت كردن دربرابر اينكه با انگشتم ناسزايي  .جفتشون وقتي از كنارشون گذشتم با دلسوزي لبخندي زدند
، به جلوم ) به هر حال ما در كليسا بوديم و من ساقدوش بودم و همه اين چيزا  ) بهشون بگم واقعاً سخت بود

  .نگاه كردم و براي اولين بار توي اون روز داماد رو ديدم

. سرفه مي كرد و نگاهش رو از من مي گرفت. عينكش رو باال ميداد. دستش رو داخل موهاش مي كشيد
 .درضمن لبش رو هم گاز مي گرفت

بيشتر اينطور به نظر ميرسيد كه از . اصالً مثل مردي نبود كه تمام آرزوهاش درحال به وقوع پيوستنه. اوه اوه
  .اين خيلي بد بود. هبودن درمقابل مردم احساس ناراحتي ميكن

نگاهش دور و بر كليسا مي چرخيد و روي . نگاه پرسوالي به اندرو انداختم، ولي اون به من نگاه نمي كرد
مثل مگسي كه مدام ميپره و اين ور اون ور مي ره تا بتونه از پنجره اي راه فرار . هركدوم از مهمون ها مي ايستاد

  .پيدا كنه

 " .ما يه مشكل داريم "زمزمه كردم . مارگز هم اومد. ادم و به محراب رفتميه مقدار دامنم رو باال د

 " .داري درباره چي حرف مي زني؟ به چهره ناتالي نگاه كن "با صداي آرومي پرسيد 

سرش . پدر سربلند و موقر به نظر مي رسيد. زيبا شده بود و چشمهاي آبيش مي درخشيد. به ناتالي نگاه كردم
  " .يه نگاه به اندرو بنداز "زمزمه كردم  .داد و با دختر كوچيكش جلو اومد رو براي ما تكون

 " .مضطرب "مارگارت نگاهي كرد و گفت 

  .ولي من اندرو رو بهتر مي شناختم

بعد پايين رفت و پيش مامان نشست و . پدر گونه اش رو بوسيد و با اندرو دست داد. ناتي به محراب رسيد
  .نه خيلي... اندرو . ناتالي خوشحال بود. ناتالي رو به كشيش كردنداندرو و . دستش رو گرفت

 " .سالم عزيزان ". جناب كشيش شروع كرد

 " .من متأسفم. صبر كنين ". اندرو با صداي ضعيف و شكننده اي ، مداخله كرد

 " .چطور جرئت ميكني، اندرو ". مارگارت نفسش رو بيرون داد ". واي خداي من "



 ... واي خدا. نفسم حبس شد "عزيزم؟ حالت خوبه؟  "ي آروم ولي نگراني پرسيد ناتالي با صدا

 " .من متأسفم... ناتالي  ". اندرو با دستش پيشونيش رو خشك كرد

 " .وقتشه. پسرم "كشيش دستش رو روي بازوي اندرو گذاشت و گفت . هياهو شده بود

رفتيم و دركنار ناتالي قرار گرفتيم تا درصورت  من و مارگارت يك قدم جلو "چي شده؟  "ناتالي زمزمه كرد 
معذرت ميخوام ولي من هنوز به گريس . موضوع گريس هستش "اندرو نجوا كرد . نياز ازش حمايت كنيم

 " .نميتونم باهات ازدواج كنم نات. عالقه دارم

 .همه نفس هاشون رو حبس كرده بودند

. گوشم پر شده بود از داد و فرياد. سختي مي شنيدم ولي من به "ما رو مسخره كردي؟  "مارگارت جيغ زد 
  .مارگارت و كشيش اون رو گرفتند. زانوهاش داشت خم مي شد. صورت ناتالي سرخ شده بود

تا جايي كه قدرت داشتم ، محكم به اندرو مشت . دست گلم رو به زمين انداختم و از كنار مارگارت رد شدم
 .دقيقاً به صورتش. زدم

ضربه ( ميدونم يكي سعي كرد اندرو رو به يه جاي امن ببره . د خيلي واضح نبود چه اتفاقي افتادچند دقيقه بع
من با نهايت احترام نامزد سابق و كسي كه قرار بود خواهر شوهرم بشه رو انداختم ). من به زمين انداختش 

يادمه مامان هم به . داشته باشه بينيش خون ميومد و فكر مي كردم اين بهترين قيافه اي هستش كه ميتونه. بيرون
دقيقاً جزئيات . احتماالً دوست داشت خونش رو تو شيشه بكنه. من ملحق شد و با كيفش به سر اندرو ضربه زد

احساس كردم پدر دستش رو دور من . به طور مبهم صداي جيغ خانم كارسون رو شنيدم. رو به خاطر ندارم
اندرو روي زمين افتاده بود و تالش مي كرد خودش رو . ا كنهحلقه كرد و سعي داشت من رو از اندرو جد

 .چهار دست و پا از من و مامان كه بهش حمله كرده بوديم دور كنه

در آخر ، فاميل هاي اندرو بيرون رفتند و كارسون ها و اندرو كه دستش رو جلوي صورتش گرفته بود رو ترك 
ممه مردم . ارگارت، من ، مامان و بابا دورش رو گرفته بوديمم .ناتالي با حالتي گيج روي نيمكتي نشست. كردند

  .رو به طرف خروج هدايت كرد

  " .محراب رو ترك كنيد "ناتالي زمزمه كرد 

 " عزيزم ، ما چي كار ميتونيم بكنيم؟ ". من رو به روش زانو زدم

. من خوب ميشم "گفت  .دستش رو گرفتم. نگاهش رو به من دوخت و براي يك دقيقه به هم نگاه مي كرديم
 " .مهم نيست

  " .اون لياقت تف تو رو هم نداشت "مارگارت همونطور كه موهاي ناتالي رو نوازش مي كرد گفت 

كله . احمق. حروم زاده. حتي لياقت دستمالي كه باهاش بينيت رو تميز ميكني رو هم نداره "مامان هم گفت 



 " .خر

 " ! راست ميگي مامان ". ير خندهنات به مامان نگاه كرد و يك دفعه زد ز

مشخص . عالقه اش عوض شده بود. براي همه چيز متأسفم... ام  "آقاي كارسون با احتياط جلو اومد و گفت 
 " .بود

 " .متوجه شديم "مارگارت با طعنه گفت 

 " .رت ميخوامدخترا معذ. واقعاً متأسفيم "دوباره گفت . آقاي كارسون اول به ناتالي نگاه كرد و بعد به من 

چند لحظه بعد  .سرش رو تكون داد و بعد به طرف همسر و پسرش رفت ". ممنون آقاي كارسون "گفتم 
  .اميدوار بودم هيچ وقت ديگه نبينيمشون. خانواده كارسون رفته بودند

 " االن ميخواي چي كار كني عزيزم؟ "پدر پرسيد 

. خوبه. آره. فكر كنم بايد بريم يه جايي و غذا بخوريم "مارگارت نگاهي به پدر كرد و بعد از يك دقيقه گفت 
 " باشه؟

 " .مطمئني؟ الزم نيست خيلي شجاع باشي عزيزم "پرسيدم 

 " .از تو ياد گرفتم ". دستم رو فشار داد

 
  .پس با همه مهمون ها به يه كلوب رفتيم و ميگو و فيله خورديم و شامپاني نوشيديم

البته يه ذره زمان . ميدونم. بدون اون احساس بهتري دارم "و نوشيد و گفت نات پنجمين گيالس شامپانيش ر
  " .ميبره

و همينطور . خيلي خود بين بود. راستش من از وقتي گريس براش خونه خريد ازش متنفرم شدم "مارگز گفت 
 " .بچه ننه

لي بد شد كه تعدادمون جند تا مرد احمق هست كه دو تا از دخترهاي امرسون رو ترك كنه؟ خي "پدر پرسيد 
 " .اون وقت ميتونستيم بندازيمش توي رودخونه فارمينگتون. زياد نبود

فكر نمي كنم "مارگارت همونطور كه دستش رو دور ناتالي حلقه كرده بود و براش شامپاني مي ريخت گفت 
 " .ولي فكر جالبي بود. مافيا يه آنگلو ساكسون پروتسان رو قبول كنه پدر

مال . قلبش التيام پيدا مي كرد. اندرو لياقتش رو نداشت. درست مي گفت. م كه ناتالي خوب مي شدميتونستم بگ
 .من هم همينطور بود

. داشت دختر عمه كيتي كه درحال رقصيدن با شوهر جديدش بود رو نگاه مي كرد. يه مقدار كنار ممه نشستم
 " خب نظر تو درباره همه اينها چيه ممه؟ "پرسيدم 



 " .پشيمون نميشي. ازدواج يك قرارداد كاري هستش گريس. بهتره همه شبيه من باشند. اتفاق مي افتاد بايد "

 " ولي جدي ممه هيچ وقت عاشق نشديد؟. مرسي براي نصيحتتون "گفتم 

اون خيلي براي من  .خب... ولي يه پسري بود . نه خيلي خاص "گفت . فكرش به خيلي وقت پيش رفته بود
 " .ميدوني كه. از نظر سطح طبقاتي .مناسب نبود

 " كي بود؟ "پرسيدم 

چرا انقدر امروز فضول شدي؟ به وزنت اضافه شده گريس؟خيلي چاقتر به نظر  ". نگاه جدي اي به من انداخت
 " .زمان هاي ما دخترها الغر بودند. مي رسي

مارگارت هم . به طرف بار رفتم. نهآهي كشيدم و از ممه پرسيدم يه نوشيدني ديگه ميخواد يا . چقدر احساساتي
 .اونجا بود

 " خب؟ ميز آشپزخونه چطور بود؟ "پرسيدم 

ميدوني ، ديشب خيلي گرم بود و همينطور مرطوب .راستش خيلي راحت نبود "همونطور كه لبخند ميزد گفت 
 " ... پس وقتي اون ميخواست. 

  .خنديد و يه ليوان آب خواست ". كافيه "حرفش رو قطع كردم 

 " آب؟ "پرسيدم 

... خب، وقتي توي خونه تو زندگي مي كردم به اين نتيجه رسيدم كه يه بچه  "لبخند طعنه آميزي زد و گفت 
 ميدوني ، ديشب استورات بهم گفت يه دختر دقيقاً شبيه من ميخواد. شايد. يه روزي. خب، شايد خيلي بد نباشه

... " 
 " ديوونه شده بود؟ "من پرسيدم 

واقعاً تحت تأثير . فقط فكر كردم اين خيلي جالبه گريس ". چشمهاش خيس بود. ه من نگاه كردبرگشت و ب
 " .قرار گرفتم

 " .استوارت واقعاً بايد دوستت داشته باشه. فقط بايد اين مارگارت كوچولو رو بزرگ هم بكني "گفتم 

 " .خب يه جورايي جالبه... ايده يه بچه . ساكت شو "خنديد و گفت 

 " .از هر لحاظ. فكر كنم مادر فوق العاده اي بشي. اوه مارگز ". زدم لبخند

پس تو هم بچه من رو نگه ميداري؟ هر وقت توي موهام تف كنه و جيغ بزنه ؟ و من بخوام سرم رو بزنم به  "
 " ديوار ؟

  .حتي با دستش پشتم رو هم نوازش كرد. سريع بغلش كردم و اون تحمل كرد ". مسلماً "

 " .تو چي؟ خوبي گريس؟ اين قضيه اندرو واقعاً اعصاب خرد كن بود "پرسيد 



 " .فقط خيلي نگران ناتالي هستم. من خوبم. اگه ديگه هيچ وقت اسمش رو نشنوم ، خوشحال ميشم "گفتم 

پدر و مادرم از كنارش بلند . حتي االن داشت به حرفي كه پدر زده بود مي خنديد. ولي اون هم خوب مي شد
  .مامان مدام مي گفت كه اندرو لياقت ناتالي رو نداشته. نمي شدند

هر موقع ميخواست عشقش رو تغيير . االن ميتونستم بفهمم. اندرو لياقت من رو هم نداشت. و همينطور من
 .احمق. ميداد

 .اونم يه مشكل ديگه براي من بود... كاالهان اوشي 

 " ه اي بهت پيشنهاد كردن ؟خب برنامه ات براي تابستون چيه؟ خون "مارگز پرسيد 

  " .راستش دو تا "جرعه اي از جين و تونيك خوردم و جواب دادم 

 " .فكر مي كردم عاشق اون خونه هستي. تحت تأثير قرار گرفتم "مارگز گفت 

 هست؟. تغيير بدترين چيز تو اين دنيا نيست. االن وقته يه شروع جديده... فقط . داشتم. خيلي دوستش دارم "

" 
  " .بيا بريم پيش ناتالي. آره فكر كنم نيست "ت گف

ببخشيد چهار . حاال سه تا از خوشگلترين دخترهاي دنيا اينجان! اومدن  "وقتي ما به طرفشون رفتيم پدر گفت 
  .جمله آخر رو وقتي چشم غره مامان رو ديد اضافه كرد ". تا

 " ه اش رو بفروشه بهتون گفته ؟پدر ، گريس چيزي درباره اينكه ميخواد خون "مارگارت پرسيد 

 " عزيزم چرا بهم نگفتي؟! چي؟ نه  "

 " .چون اين يه تصميم گروهي نيست پدر "

 " ! ولي ما همين تازگي ها پنجره هاش رو عوض كرديم "

  " .چيزي كه به فروختنش كمك ميكنه "به آرومي گفتم 

 " خب پس كجا ميري؟ جاي دوري كه نميري عزيزم ؟ "مامان پرسيد 

نگاه خيره اش همون نگاهي بود كه توي اين يك سال و نيم من هم . كنار نات نشستم ". دور نميرم. نه "
 " خوبي؟ "پرسيدم . داشتم

  .سرم رو به نشانه مثبت تكون دادم ". ميدوني كه. خيلي نه. خب. خوبم. آره "

 " راستي درباره رئيس بخش تاريخ شنيدي؟ "مارگز پرسيد 

 " .ولي زن خيلي خوبي به نظر مياد. يكي رو از بيرون استخدام كردند. ه آرهاو "جواب دادم 

 " .خوشحال ميشم اگه از يه كشاورز اهل سيبري بيشتر پول دربياري. شايد حقوقت رو بيشتر كنه "پدر گفت 

 " ه؟هيج سياستمداري رو نميشناسين كه دنبال چنين كسي باش. توي اين فكرم كه يه دزد باكالس بشم "گفتم 



  .ناتالي خنديد و باعث شد همه ما لبخند بزنيم

 .صداي از خود راضي دخترعمه كيتي ميومد. يه مقدار بعد، وقتي شام خورده بوديم ، به دستشويي رفتم

اون دكتره كامالً . اينطور كه فهميدم وانمود مي كرد داره با يكي قرار ميذاره تا ما براش دلسوزي نكنيم ... "
صداي سيفون اومد و بعد  " ... مثل اينكه يه مجرمي هم بوده كه براش تو زندان نامه ميتوشته! خيالي بوده 

  .با ديدن من هردو خشكشون زد. از دستشويي كناري هم عمه ماويس خارج شد. كيتي بيرون اومد

ذره؟ يه خوش ميگ. سالم خانم ها "همونطور كه موهام رو جلوي آينه مرتب مي كردم، با لحن مهربوني گفتم 
 " ! عالمه غيبت ولي وقت كم

 .عمه ماويس اهميتي نداد. صورت كيتي سرخ شد

دست به سينه ايستادم و . لبخندي زدم "سوال درباره زندگيم نداريد؟ اطالعاتتون كامله؟ چيزي الزم نداريد؟  "
  .خيره بهشون نگاه كردم

 " .نه گريس "كيتي و ماويس نگاهي رد و بدل كردند و با هم گفتند 

پس من دوباره دارم . متأسفانه فرمانده اون رو تبرئه نكرد. راستي اون مجرم قراره اعدام بشه. باشه "جواب دادم 
  .به واكنششون لبخند زدم و از اونجا بيرون رفتم. چشمكي زدم ". دنبال يكي مي گردم

 " .يتوني بياي خونه مننات تو م "گفتم . وقتي به بقيه ملحق شدم، ناتالي داشت آماده مي شد كه بره

 " .با اين حال مرسي از پيشنهادت. براي چند روز پيش مامان و بابا ميمونم. نه مرسي گريس "

 " ميخواي برسونمت؟ "پرسيدم 

... كتك زدن اندرو . تو به اندازه كافي امروز فعاليت داشتي. بايد يه جاي ديگه هم بريم. مارگز منو ميبره. نه "
 " .ممنون واقعاً

 " .صبح بهم زنگ بزن " .خواهرم رو بوسيدم و بغلش كردم ". خواهش ميكنم "فتم گ

 " .ممنون. حتماً "نجوا كرد 

من به دوست هاي مسن خودم قول . همونطور كه به طرف ماشينم مي رفتم كليد رو از توي كيفم بيرون آوردم
پس به . و قبل از شام رسونده بودخب ، پدر ممه ر. داده بودم ، امشب تمام قضايا عروسي رو تعريف كنم

 .احتمال زياد اهالي گولدن ميدو همه چيز رو درباره عروسي ميدونستند

حتي با يه مرد باالي . شب شنبه بود، پس ميتونستم به اونجا برم و يه كم برقصم. با اين حال به طرف اونجا رفتم
 .دبه اندازه كافي عجيب و غريب بو. دوست داشتم برقصم. هشتاد سال

از وقتي . هيچ نشونه اي از وانت كاالهان نبود. به طرف شهرك روندم و توي پاركينگ گولدن ميدو پارك كردم
همونطور كه كال گفته بود ، . البته به پدربزرگش سر مي زدم .كه خيابون ماپل رو ترك كرده بود، نديده بودمش



 .نستيم تموم كنيمما حتي كتاب رو هم نتو. اون مرد پير خيلي وضعيت خوبي نداشت

پرستاري كه . كي ميدونه؟ شايد كاالهان هم اونجا بود. يه دفعه احساس كردم بايد برم و آقاي الرنس رو ببينم
دلت براي نوه اش تنگ  "تلفن رو برداشت و درهمون حال گفت . كشيك داشت ، بتسي ، دست برام تكون داد

 " .شده

صداي محو و غم انگيز . از راهرو پايين اومدم. نه خيلي. نبود خب ، كاالهان دليل من براي اومدن. اي بابا
 .با اين حال خيلي ساكت بود. بيماران ميومد

به لوله . جلو اومدم.ضعيف به نظر مي رسيد. توي تخت بيمارستان خوابيده بود. در اتاق آقاي الرنس باز بود
به خاطر اينكه زياد به . سرازير شدهاي سرم جديدي كه به دستش وصل بود نگاه كردم و اشك از چشمهام 

 .اونجا ميومدم ، ميدونستم كه اين سرم معنيش غذا نخوردن بيمار بود

كسي كه براتون كتاب . سالم آقاي الرنس، من گريس هستم "همونطور كه كنارش مي نشستم ، نجوا كردم 
 " ميخوند، يادتونه؟ اون لرد گستاخ ؟ دوك و اون فاحشه؟

به اين فكر كردم كه جووني هاش چه . تا حاال صدايي از پدربزرگ كال نشنيده بودم. دادالبته كه جواب نمي 
وقتي به كال و برادرش ماهيگيري ياد مي داده و بهشون كمك ميكرده تا كارهاي خونه رو انجام . شكلي بوده

 .ميگفته غذاشون رو بخورن و شيرشون رو تموم كنن. بدن

من با نوه تون يه  .ميخوام يه چيزي رو بهتون بگم. كنيد آقاي الرنسگوش  "دستم رو روي بازوش گذاشتم 
. داشتم اعتراف مي كردم ". من همه چيز رو خراب كردم و اون هم منو ترك كرد. كاالهان. مدتي قرار ميذاشتم

 " .به هر حال، فقط ميخواستم بگم كه اون مرد خوبيه "

بايد خونه اي كه درست كرده رو . خيلي كار ميكنه. بونهخيلي باهوش و مهر ". صدام ضعيفتر شد. بغض داشتم
خب، خيلي ... و . زياد اينجا مياد. شما رو هم خيلي دوست داره ". مكثي كردم ". كارش فوق العاده ست. ببينيد

 " .مثل جووني هاي شما .خوش قيافه هم هست

 ". رو براي چند لحظه گرفتمدست سردش . تنها صدايي كه از آقاي الرنس شنيده مي شد نفس كشيدنش بود
 " .همين .بايد افتخار كنيد. ميخواستم بگم پسر عالي اي رو بزرگ كرديد

. اون دوك با كالريسا ازدواج ميكنه. اوه، يه چيز ديگه هم هست ". جلو رفتم و پيشوني آقاي الرنس رو بوسيدم
 " .با خوشبختي زندگي مي كنندتا ابد . ميدونيد ... و اونا. توي يه برج پيداش ميكنه و نجاتش ميده

 " چي كار ميكني گريس؟ "

 " !خداي من شما منو ترسونديد! ممه ". انگار يكي بهم شوك وارد كرده باشه. از جام پريدم

 .ولي اون يك ساعت پيش بود. دولورس بارينسكي گفت قرار بود براي رقص بياي. داشتم دنبالت مي گشتم "



" 
 " .پس بياين بريم. درسته "رنس مينداختم گفتم همونطور كه نگاهي به آقاي ال

از جايي كه تنها ارتباط من و كاالهان اوشي وجود داشت ، دور . ويلچر مامان بزرگم رو از راهرو پايين بردم 
 .چند قطره اشك از چشمهام پايين اومد. ميدونستم به احتمال زياد ديگه آقاي الرنس رو نمي بينم. شدم

نميدونم . اون مرد حتي با تو فاميل نيست. حداقل من رو داري. اوه خوشحال باش "ت ممه با ديدن من گف
 " .براي چي اصالً اهميت ميدي

ميخواستم بهش بگم كه چقدر آدم عذاب آور ، گستاخ . بعد جلو رفتم و مقابل مامان بزرگم قرار گرفتم .ايستادم
چروكش و انگشترهاي بزرگش نگاه كردم، ولي وقتي به صورت پر چين و . و مغرور و بي احساسي هستش

 .حرفم رو تغيير دادم

 " .دوستت دارم ممه "

 " امروز تو چرا اينجوري شدي؟ ". از جا پريد و به من نگاهي انداخت

 " ميريم يا نه؟. خب ". نفسي كشيد و بعد اخم كرد

حتي ممه رو هم با . خيص ندادمبعضي ها رو تش. با همه رقصيدم. لبخندي زدم و دوباره ويلچر رو راه انداختم 
پس . ولي گفت من دارم يه احمق از خودم ميسازم و به احتمال زياد زيادي شراب نوشيدم. ويلچر چرخوندم

  .بعد از دو تا رقص. اون رو به جاي اولش برگردوندم

نات . بودممن خوشحال . لباسم رو تحسين كردند ، دست هام رو فشردند ، حتي موهام هم به نظر زيبا ميومد
من رابطه ام رو با كاالهان اوشي از بين برده بودم و . دلش شكسته بود، و قلب من هم وضعيت جالبي نداشت

خب، . ولي مهم نبود. در مقابل همه خانواده ام با ساختن يه دوست پسر خيالي خودم رو احمق جلوه داده بودم
  .راش تنگ شده بوددلم ب... كاالهان . حداقل اون احمق جلوه كردن مهم نبود
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تا رول دستمال توالت پاره پوره  2انگوس . شب بود  10وقتي از گلدن ميدو به خونه اومدم ، تقريبا ساعت 
حداقل  "گفتم . شده رو بهم تقديم كرد و بعد تا اشپزخونه يورتمه رفت تا به من نشون بده كه كجا باال اورده 

ممنون كه تو اشپزخونه باال اوردي  ". شدم تا سر كوچيكش رو نوازش كنم و خم  "خوبه رو كاشي باال اوردي 
 يه پارس كرد و حالت سوپرداگي به خودش گرفت و من رو تماشا كرد كه داشتم اشپزخونه رو تمييز ميكردم "

.  
 و با دستكش هاي كامال اشنايي كه براي تمييز كردن "اميدوارم از خونه ي جديدمون خوشت بياد  "گفتم 



برا خودمون يه خونه ي خيلي خوب  ". خرابكاري هاي انگوس ازش استفاده ميكردم ، اونجا رو تمييز كردم 
  . انگوس دمش رو تكون داد "نگران نباش . انتخاب ميكنم 

ميدونم كه اين ممكنه عجيب باشه ، ولي ميخواستم بدونم كه  "گفته بود كه . بِكي مانگو ديروز زنگ زده بود 
  " اوني كه كاالهان درستش كرده ؟ اونجا خيلي خوشگله. ونه ي بغلي خودت خوشت بياد شايد از خ

ولي همين االنشم داشتم تو يه خونه اي زندگي ميكردم كه . خدا ميدونه كه عاشق اون خونه بودم . دودل بودم 
ميشد كه زيادي شبيه  و اينكه برم خونه ي كاالهان رو كه بخرم ، باعث. مربوط بود به يه رابطه ي تموم شده 

 "االن به انگوس گفتم . نه ، خونه ي اينده ي من بايد مربوط به ايندم باشه ، نه گذشته  .خانم هاويشام بشم 
يه جوري كه انگار . يه پارس كرد ، اروغ زد و بعد برگشت تا رو پشتش بخوابه  "درست نميگم انگوس ؟ 

  " بعدا ، مك فانگوس ". بزارم كنار و شكمش رو بخارونم  پيشنهاد ميكرد كه كار تمييز كردن استفراغش رو

لباسم قشنگ بود ، ولي تصميم داشتم . خرابكاريش رو تمييزمي كردم و دقت ميكردم كه لبه ي لباسم كثيف نشه 
شايد . اين و همينطور لباس عروسيم رو . دلم نميخواست دوباره ببينمش . كه بدمش به تشكيالت مسيحيان 

  . واست كه لباس اون رو هم ببرمنات هم ميخ

. با اينكه هنوز خونه اي پيدا نكرده بودم ، ولي ميخواستم زود جا به جا شم . فردا شروع ميكنم به جمع كردن 
  . براي يه شروع تازه. ميتونستم حتي يه كم از وسايلم رو بزارم براي حراج 

م و دستمال توالت ها رو ميريختم سطل اشغال ، همونطور كه داشتم اخرين لكه هاي استفراغ رو تمييز ميكرد
  ! هاپ هاپ هاپ هاپ هاپ. انگوس پريد رو پاش و با پارس كشيدن هاي پشت سر هم از اتاق خارج شد 

  . و به اتاق نشيمن رفتم " موضوع چيه عزيزم ؟ "پرسيدم 

 ! هاپ هاپ هاپ

ريبا قلبم اومد تو دهنم ، جوري كه نزديك بود خفه تق. يه كم پرده رو زدم كنار و از پنجره بيرون رو نگاه كردم 
  . شم

  . كاالهان اوشي روي ايوان خونه ي من وايستاده بود

  . به من نگاه كرد و ابروش رو برد باال و صبر كرد

با يه دندان قروچه ، انگوس خودش رو انداخت روي بوت . پاهام به زور من رو نگه داشتن تا در رو باز كنم
  . كال نديده گرفتش. كاالهان 

  " سالم "گفت 

  " سالم "اروم گفتم 

  " چي كار داري ميكني ؟ "هنوز دستكش دستم بود . نگاهش به سمت دست هام رفت 



  " استفراغ سگم رو تمييز ميكنم... امم  "

  " عاليه "

كه براي اولين بار ديده جايي . روي ايوانم وايستاده بود . اينجا . كاالهان اوشي . همونجوري اونجا وايستادم 
  . بودمش

 "همونطور كه انگوس داشت با دندونش شلوار كاالهان رو ميكشيد و سرش رو عقب و جلو ميبرد ، پرسيد 
  " ميشه به سگت بگي ول كنه ؟

زانوهام ميلرزيد ولي تونستم خم شم و انگوس رو بلند كنم  "! ياال ! برو زير زمين پسر ! انگوس . اه ، حتما  "
ناله كرد ولي بعد حرف . بفرستمش تو زيرزمين ، جايي كه مجسمه هاي قسمت هاي بدن زن ها اونجا بود و 

  . گوش كرد و ساكت شد

گلوم به حدي تنگ بود كه صدام به زور  "چي شده اومدي اينجا ؟ . خب  "به سمت كاالهان برگشتم 
  .درميومد

 " خواهرات اومده بودن پيش من "اروم گفت 

  . دهنم باز موند "واقعا ؟  "پرسيدم 

 " اهمم "

  " امروز ؟"

  " اونا درباره ي اندرو بهم گفتن. حدود يه ساعت پيش  "

  " افتضاح بود "دهنم رو بستم  "درسته  "

 " شنيدم كه تو زديش "

كه تورو اونا از كجا ميدونستن  " . يه فكر به ذهنم افتاد "يكي از بهترين لحظه هام بود . اره  "زمزمه كردم 
  . مطمئنا كاالهان هيچ ادرسي رو براي من نفرستاده بود "كجا پيدا كنن ؟ 

  " مارگارت زنگ زده بود به دوستاش توي اداره ي عفو مشروط "

  .مارگارت خوب. لبخندم رو فرو خوردم 

لرزش شكمم انقدر صداش اروم بود كه باعث  "ناتالي به من گفت كه من يه احمقم  "كاالهان زمزمه وار گفت 
  . شد

  " تو احمق نيستي. متاسفم  "براي حمايت از خودم به ديوار تكيه دادم  "اوه  "

يه قدم به من نزديك تر شد ، و قلبم با چنان سرعتي  "اون به من گفت كه تو چطور همه چيز رو گفتي  "
احمقم ، اگه بخوام زني مثل گفت من يه  "شروع به تپيدن كرد كه گفتم االنست كه منم مثل انگوس باال بيارم 
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  . دو سال بعد

 
همسرم سعي داشت به من  " به يه چي ديگه فكر كن. ما اسم پسرمون رو ابراهام لينكولن اوشي نميزاريم  "

در روز يكشنبه ، . اخم كنه ، ولي از اونجايي كه انگوس داشت چونش رو ليس ميزد ، يه جورايي بيفايده بود 
پنجره به درون ميتابيد و بوي قهوه و گل رز هايي كه رو ميز قهوه  رو تخت دراز كشيده بوديم ، نور افتاب از

  . خوري بود ، همه جا رو گرفته بود

استون وال  ".و دستم رو روي شكم بزرگم كشيدم "تو قبال استون وال رو رد كردي  "بهش ياداوري كردم 
 " داشته باشه مطمئنا هيچ بچه ي ديگه اي تو مهد كودك پيدا نميشه كه اين اسم رو. اوشي 

و اگه قراره يه اسمي . اين بچه ي ماست . جدي باش. ياال . روز پيش باشه  4گريس ، روز زايمانت قرار بود  "
. اوكي ؟ باالخره ما هردومون اصالتا انگليسي هستيم . از جنگ داخلي روش بزاريم ، بايد از يانكي ها باشه 

  " انگوس ، زبونت رو از تو گوش من ببر بيرون

ماهه براي اطاعت  8وقتي تازه شروع به زندگي با هم كرديم ، كاالهان انگوس رو به يه دوره ي . خنديدم 
كال به من گفته بود كه بچه ها نياز به تربيت دارن ، و از موقع به بعد ، سگم خالصانه به . كردن برده بود 

  . خدمت كاالهان در اومده بود

  " شي چطوره ؟او. اوليسس اس "دوباره سعي كردم 

  " بيا مصالحه كنيم گريس. گرانت اوشي . من با گرانت موافقم  "

  " جِب چطوره ؟. متاسفم . نه . گرانت اوشي  "

  . غلغلكم داد و يه ثانيه بعد داشتيم عين بچه ها بازي ميكرديم "خودشه  "

  . دستش رو شكمم بود "دوست دارم  "زمزمه كرد 

  " دارم منم دوست "منم زمزمه كرد 

كال گفته بود . و همينطور هم خونه ي بغليم رو . من پسر همسايه رو گرفته بودم. ما ازدواج كرده بوديم . اره 
اونجا قلب ناراحت من ، . من قدردان اون خونه بودم . كه به نظر، اون خونه ، فقط ميتونه به ما تعلق داشته باشه 

  . اي اولين بار همسرم رو ديده بودمباالخره اونجا بود كه بر. اروم گرفته بود 

يه كم قرار . و به نظر خوشحال ميومد . هنوزم مجرد بود و زياد كار ميكرد . ناتالي هم اوضاعش خوب بود 
  .گذاشته بود ولي هيچ كدوم جدي نبودن



گريه كه يه ماه اول زندگيش رو فقط . جيمز  _استوارت و مارگارت حدودا يه سال پيش بچه دار شده بودن 
و مارگارت بيشتر از هر چيزي .كرد و بعد تبديل شد به يه پسر تپل كه با خندش و اب دهنش ، ادم رو ميكشت 

  . دوسش داشت

دوست داري با هم عشق بازي . خدايا ، بوي خيلي خوبي ميدي  "كال كه داشت گردنم رو نوازش ميكرد گفت 
  " كنيم ؟

فكر كردم كه .... و اون چشم هاي ابي تيره . اي درهم و برهمش به مژه هاي بلندش و موه. بهش نگاه كردم 
جوري كه . دوست دارم پسرمون درست مثل اون بشه ، و قلبم به خاطر عشق زيادي كه بهش داشتم درد گرفت 

  .و بعدش يه درد متفاوت و خيس رو حس كردم. نميتونستم جوابش رو بدم 

  " عزيزم ؟ خوبي ؟ "كاالهان پرسيد 

  " ني ؟ فكر كنم كيسه ابم پاره شدميدو "

دقيقه ي بعد ، كال سعي داشت كه من رو از در ورودي بيرون ببره و در همون حالم انگوس هي پارس  30
ميكرد و ناراحت بود كه كاالهان اون رو همونجا ول كرده ، اما كال اصال تو حس ظرافت و اين چيزا نبود ، و 

كه عاشق اين بود كه همه _من به خاطر زايمان مارگارت . جا اتيش گرفته جوري دور خونه ميدويد كه انگار اون
متخصص زنان هم همينو گفته بود ، ولي كال قانع . ميدونستم كه بچه فعال به دنيا نمياد  _ي جزئياتش رو بگه 

ي جاده ي بين يا بدتر ، تو... شده بود كه من االن يه فشار ميارم به خودم و بچمون رو همون جا به دنيا ميارم 
  .خونه و بيمارستان

داشتم ليستي كه از كالس هاي مربوط به زايمان برداشته بودم رو  "اب نبات هام رو برداشتي ؟  "اروم پرسيدم 
  .مرور ميكردم

كه به نظرم خيلي دوست داشتني  _شايد ترسيده كلمه ي بهتري باشه  _عصبي به نظر ميومد  "اره برداشتم  "
  " فراموش نكن كه پسرمون داره به دنيا مياد. بيا بريم. م بيا عزيز "بود 

اون حوله حموم خوشگلم چي ؟ موهام كه كلي . سعي ميكنم كه يادم بمونه كاالهان  "يه نگاه بهش انداختم 
البته ، دوربين  "يه نگاه ديگه به ليست انداختم  "حداقل ميتونم از گردن به پايين خوشگل باشم . قراره بد بشه 

  " و هم فراموش نكنر

  " بيا بچمون رو اين جا به دنيا نياريم. بيا عزيزم . برداشتم گريس  "

 "يه صدايي از ته حلقش دراورد و كه منم نديده گرفتمش  "اروم باش . كال ، من فقط دوتا انقباض داشتم  "
  " لباس هاي بچه رو يادت موند ؟ اون لباس ابيه كه روش عكس سگ داره

ميشه قبل از اينكه بچه هامون سه تا بشن بريم بيمارستان . زم ، لطفا ، من قبال اون ليست رو چك كردماره عزي "



  " ؟

اموزگار تولدمون گفته بود كه يه وسيله اي همراهمون ببريم كه  "اونو يادت نره . اوه ، وسيله ي حواس پرتي  "
  . ش رو دوست داشته باشيميه چيزي كه نگاه كردن به. در طي انقباضات روش تمركز كنيم 

همون چوب گلفي  _دستش رو دراز كرد و از باالي در ورودي وسيله ي حواس پرتيم رو برداشت  "برداشتم "
كه باهاش كال رو زده بودم و اولين روزي كه زندگي ِ مشتركمون رو شروع كرديم ، كال اون رو گذاشته بود 

همين  . ميخواي من ببرمت ؟ اين جوري سريع تره. سرمون اشنا شيم بيا بريم تا با پ . اوكي عزيزم ". باالي در 
  " بيا بريم. بيا عزيزم . فقط دستت رو بزار دور گردنم . كارو ميكنيم 

وقتي شرايط . يك . ساعت و نيم ِ خيلي به ياد موندني و تاثر گذار ، يه چند تا چيز رو ياد گرفتيم  19بعد از 
با اين كه كال در طول درد زايمان و به دنيا اوردن بچه فوق  . 2. لي بلند باشه بطلبه ، صدام ميتونه خيلي خي

اونم وقتي كه فكر ميكني ديگه ممكن نيست . ( العاده بود ، ولي از اينكه همسرش درد ميكشيد گريه كرد 
ب رو اشتباه هنوزم ممكنه كه سونوگرافي يكي دوباري جوا.  3و... ) . بيشتراز اين كسي رو دوست داشته باشي 

  . نشون بده

  . پسر ما دختر بود

  . اسمش رو گذاشتيم اسكارلت

 . اسكارلت اوهارا اوشي

 
 
 
 

  ..... پايان
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