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 *او شیرین است...* 
 

می پریش,  به  کری  بث  شهر  سیسیشوگر  شهرت  خودش  با  و  بازگشته  پی، 

اومغرورتر از این است که به ورشکستگی و بیچارگی   !آشوبش را هم آورده

خودش اعتراف کند،حتی وقتی دشمنان قدیمی اش برای انتقام گرفتن از او  

قدیم اش، ابروهایشان را برای او در دوستان صمیمی   .به صف می ایستند

هم کشیده اند. وینی دیویس، رقیب قدیمی او حاال مسلح شده به پول، قدرت 

اما بدتر از همه، کالین بایرن   .و پرستیژی که زمانی متعلق به شوگر بث بود

 است، مردی که روزی شوگر بث شغلش را نابود کرد. آن هم از قصد 

نویس مشهور است که در خانه قدیمی شوگر بث زندگی  حاال کالین یک رمان   .

میکند. این شاهزاده ی تاریکی امروز، با تمام خالقیتش، کمر بسته برای به  

رغم روحیه آتشین،  اما علی .زانو در اوردن شوگر بث، شاهدخت قدیمی شهر

زبان تند و کله شقی هایش، شوگر بث دیگر دختر لوس و پولدار گذشته نیست.  

مخصوصا برای یک  !امروز را باید از نو شناخت، آنهم چه شناختنی  شوگر بث

عدد پرنس تاریکی که ممکن است، فقط ممکن است، به فکر عاشق ِ دختر بد 
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داستانی خنده دار، دلگرم کننده و اوه،  !او شیرین است .جنس شهر شدن، بیفتد

 !در مورد عشق، دوستی و آرزوی دور خوشبخت شدن !البته آتشین  

 

 قدمه م 

 آن  کرنتز   ن ی به ج   م ی تقد

  ن ی تر   وا ی و ش    ن ی العاده، و بهتر فوق   سنده ی نو  ک ی   ز،ی دوست عز  ک ی
 .ک ی رمانت   ی مدافع  کتاب ها   ل ی وک   ن ی و مطلع تر 

__________________ 

 اول  فصل

 ی که روز   ی ، به شهر  یپیسیسی ش،میسرکش شهر پَر  فرزند 

نگاهش    ی شوگر بث کر .ابد ترکش کرده بود برگشت  تیبه ن

از باران بود برداشت و    س یکه خ  لیاتوموب  ی جلو  شهیرا از ش
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مزخرف سگ  رو  یبه  بود،   یصندل  ی که  اش  راننده  کنار 

  .انداخت

گوردون، باشه  بگو، بزرگان     یکنیفکر م  یبه چ  ی دار  دونمی“م 

  چگونه سقوط کرده اند، نه؟”

از   ,O' How the mighty have  fallen: “اصل عبارت  

  ”لیانج

.  “خوب، برو به درک، فقط...” او در مقابل  دیخند  یاو به تلخ 

 .پلک زد:”فقط... برو به جهنم” شیهجوم اشک ها

  کرد یسرش را بلند کرد و به او پوزخند زد.او هم فکر م  گوردون

 .که شوگر آشغال بود

  .” قی“من نه، رف 

 ی او گرما   ه،یاز فور  ی ساعات آخر روز   ی مقابل هجوم سرما  در

   .کرد شتریکهن سالش را ب ی ولو ی بخار
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و من   کردنیشهر حکومت م  نی تو  ا  ی کر  ی د یو د  نیفیگر“

جهان    ادیکه به احتمال ز  ی پرنسس کوچولوشون بودم. دختر

 ” .دیکشیم شی و به آت

تخ  را    ی خنده    یِلیدر ذهن خود، غرش  باستش  نژاد  سگ 

  .دیشن

قبلتر از کنارشان   یکه اندک  ی ا   یسقف حلب  ی خانه ها    مانند

 ییبلند و طال  ی زنگار بسته بود. موها   یرد شد، شوگر بث کم

تا شانه    یرنگ  ی مثل قبل نم  خورد،یو تاب م  چیپ   شیهاکه 

آو  یقلب   ی و گوشواره ها  دی درخش  ی به الله ها  ختهی کوچک 

سرخوش با  قبل   روزگار  مثل  ب  یگوشش   تاب   یالیخیو 

 .خورد ینم

اغواگرانه لبخند زدن    ی برا  یلیتما   گریبرجسته اش د  ی لب ها 

گونه و  قبل    یعروسک  ی هانداشتند  شوهر  سه  حدود  اش 

 طراوتشان را از دست داده بودند.
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همچنان    یمژگان پشت  و   کیپر  درخشان  چشمان  جفت 

از خط    یفیرد  ی رنگش را قاب گرفته بودند، ول  یالعاده آبخارق 

  .در امتدا چشمانش نشسته بودند  فیظر ی ها

تر  پانزده  او خوش لباس  اما   ش یدختر پر  ن یسال قبل   بود، 

تا رو  ی از چکمه ها  یکیحاال   بلند  کَفَش     شیزانو  ی پاشنه 

ف  و  لباس سرخ  و  بود  با    تی سوراخ  دامن   قهیبدنش  و  موقر 

نه از    کوتاه ِ  تخف  کیچندان موقرش،  آمده    فیفروشگاه  دار 

 .متیگران ق کیبوت کیبودند  نه 

عنوان شهرِکَتان  کرانه   1820را در دهه    اتشی ح  ش یپر به 

شروع کرده بود، و بعد ها  از آتش   یپیسیسیم   یرقشمال ش

آن زمان جان سالم به در برد، آنهم   ن یارتش متحد  ی مشعل ها

 ی زنانش که با آغوش باز و مهمان نوزا  تیبه لطف اراده جمع

.  رفتند ی پذ  اپوش ر  یآب  ”فورمی ونی”پسران   یجنوب  ی انتها  یب

که مشعل ها را روشن   امدیکدام دلشان ن  چیکه ه  ی به طور

 .کنند
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  یی بود، اما در روزها  یهمچون زنان   میبث نواده مستق  شوگر

  .شد یآوردن  آنها سخت م ادیبه   ،ینیچن نیا

نزد   او شورت  کی با  جاده  به   یلغو   یمعن“  تی اسم  یشدن 

کرد    م یجلو را تنظ  شه یش  ی برف پاک کن ها  ”کوتوله    تی:اسم

جاده  که   ی واقع در انتها  ی به ساختمان  دوطبقه ا  یو  نگاه

 .بود انداخت یخال کشنبهیدر آن بعدازظهر 

به عنوان    شیپر  رستانیپدرش، دب  ی اقتصاد  ی به لطف باج ها  

  ی نژاد   ی م:بدون جداساز“  کپارچهی  یلیاز تنها مراکز تحص   یکی

 .مانده بود یدر دل جنوب باق  ”اه یو س دیسف

او بود که به کردیم  ییاو در آن راهرو ها فرمان روا  یزمان   .

 ای کافه تر  زیم  نی سر بهتر  یچه کس  گرفتیم  میتصم   ییتنها

بنشیند، کدام پسر ها ارزش سر  قرار رفتن را داشتند و اگر  

 ،ی اصل برند را بخر  یتوانستینبود و نم  ی کر  نیفیپدرت گر

  .نه ایخوب بود  یبه اندازه کاف یگوچ ی تقلب  فیک کی
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 .محض بود ی او فرمانروا ،یو ملکوت بلوند

نبود اما قدرتش به ندرت به چالش    یمهربان  کتاتورید  شهیهم   او

کرده   یاز آنها سع  یکیتوسط معلم ها.    یحت  شدیم  دهیکش

 .بود، اما شوگر بث کارش را ساخته بود

سست   یامل ِ  دست و پا ِ چلفت  کی...سیوید  ین یو در مورد و 

 داشت؟  یشوگر بث چه شانس  ت یقدرت و الوهعنصر در مقابل  

ورا  همانطور  از  فور  ی که  دب  هیباران  م  رستانی به    کرد،ینگاه 

  :در سرش ضرب گرفتند یمی قد  ی اهنگ ها

 ی صدا   نیماش”نی سوند مش  یامی، م (INXS)ان اکس اس  ی آ

 .، پرنس”یامیم

  .”یمیقد  یقیموس ی م:نام بند ها“ 

التون     یآن روزها وقت  در باد   یشمع“جان    خواند،ی را م  ”در 

 .بود و بس ”مونرو”نی لیمر ی فقط برا

 .بود  ایکه او صاحب دن ی بار نی آخر رستان،یدب
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 .دیگوز گوردون

 ” !خدااا، ازت متنفرم، سگ پست“ 

حاک   زی آم  ری تحق  نگاه اهم   یگوردون  اصال  که  بود  ان   ی تیاز 

 .دادینم  تیاهم  گر یروزها اما خود شوگر بث هم د  نی. ادهدینم

بود   دهیته کش  گر ید  نشیرا چک کرد. بنز   نیعقربه باک بنز  او

پولش را حرام پر کردن باک کند،   خواستیاما شوگر بث نم 

  نانه ی اگر خوشب  ی. از طرفشدیکه مجبور م   ینه حداقل تا وقت 

در اخر جاده   یوقت   خواستیباک پر م  یچه کس  کردینگاه م

 بود؟

. دیبود را د  انیخانه را  یکه زمان  ییا  یخال  ی و جا   دی چی پ  او

  .او بود یبارب ی نقش کِن برا  ن،یگلنتا انیرا

 .دختر  نی پسر، معروف تر نیتر معروف

  .”م:تا ابد عاشقت هستم”اور. 4 ویالو  
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که    ی سال اول دانشکده با دارن تارپ، ستاره ورزشکار  یوقت  او

خ او  به  شد،  اولش  شوهر  ها  را  انتی بعد  قلب  را    ان یکرد 

 .شکست

  ی کس کردیفکر م  یوقت  س،یوی د  ینیداشت و  ادیبث به    شوگر

  .کردینگاه م انیچطور به را ست،یمتوجه اش  ن

 چی مثل او، ه  ی ا  یامکان داشت مطرود دست و پا چلفت  انگار

درخشان  یشانس ستاره  را  یبا  داشته   نیگلنتا  انیهمچون 

  !!!باشد

 ”ییای در  ی ها  دی م: ب“ ها    لویو  ی گروه دوستان شوگر بث، س 

  ی شد. حت  سیکه شلوارشان خ  دندیانقدر خند  ینیپشت سر و

 .کردیآن روزها هم شوگر بث را افسرده تر م ادی

  ش یعبور از مرکز شهر، شوگر بث متوجه شده که پر  نیح   در

و نقش   نه یاش به عنوان صحنه زم  افتهیشهرت نو    ی رو  یکنون

غ  یاصل و  فروش  پر  کتاب“ ی لیتخ  ری کتاب   م:ژانر 
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nonfiction” “تمرکز کرده    ”ناکجا  ری در مس   ستگاهیا  نیآخر

از    ی ا  وستهیپ  انیجر  ی رایپذ  دیجد  ی گردشگر  تهیکم.بود

 ده یشهر د  ی در  همه جا  ی بهبودساز  ی بود ونشانه ها   سمیتور

کل  ی رو   ادهی. پشدیم شکسته    گرید  ان یتریپرسب  ی سایمقابل 

که شوگر بث با آنها بزرگ   یبرق زشت   ریت  ی نبود، و چراغ ها 

جا بود،  ها  شانیشده  چراغ  به  مدلِ    یداشتندوست   ی را  و  

  ی ها   ومیآنتبل  لر،یتا  ابانی خ .داده بودند  ن،یشیقرن  پ ِیمیدق

، خانه  ”از جنگ  شی مربوط به پ  ی خیتار   ی م:مکان ها”ی خیتار

که   افتهیاز نو رواج    یونانیو    ای کتوریدوران و  یبا طراح  ییها

  ک،ی  ش ِیمس  ی بادنما   کی خورده  بودند و    ی رنگ تازه ا  ی   هیال

  کر یب  یال  زهیو زشت دوش  کریپغول   ییای تالیگنبد خانه طرح ا

 .کرده بود نییرا تز

کاملشان، در   یهم آغوش   ن یشب قبل از اول   ان،یبث و را  شوگر

 .کرده بودند ی همان خانه، با هم عشق باز یکوچه پشت
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مهم و پر از   یابانینام خ ,Broadway:م”ی به سمت براودو  او

ن  نمای تئاتر و س ا  ورک،یویدر  به   ابانیجا خ  نیدر  مهم شهر 

  ی چهار بانده    یاصل  ابانی، خ” شده  دهینام  ی خاطر آن براودو 

 .د یچی شهر پ

دادگستر  د  ،ی ساعت  دق   ی رو  گری حاال  ده    قهی ده  از  بعد 

شده بود. ساختمان    یروب  هیبود و فواره آب پارک، ال  ستادهینا

 بانیسا   گر،ید  ی ساختمان تجار  نی دوج  کیبانک، به همراه  

 نی متحد  ی ها  التیداشتند و پرچم ا  یراه راه سبز  و بلوط   ی ها

طرفدار    ینوبج  ی ها  التیا  کا،ی امر  یجنگ داخلم:مربوط به  “

  .شدینم ده یجا د  چیه گرید ”ی برده دار

پ  یوَلِ  ابانیخ  ی ابتدا  در چپ  ا  دیچی به  سمت  به   ستگاه یو 

آنجا   یبلوک  کیدر حدود    ،ی باربر  ی و متروک قطار ها  یمیقد

سنترال    یپ  یس   یس  ی، م1980دهه    ی به راه افتاد. تا ابتدا

حمل و   یخط اصل  ،یپ  یس  یس  یم  ی مرکزم:خط راه اهن  “

 .گذشتیم ستگاه یا نیاز ا کبار ی ی روز ”نقل آن زمان
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 ی مبرم  ازیمرکز شهر  انبارها ن   ی ساختمان ها  گریبرخالف د 

 .گسترده  داشتند  یراتیاساسی و تعم ی کار زیبه تم

 .مثل شوگر بث درست

برد راه    نگ یتعلل کند، به سمت بلوار ماک  توانستی نم  گرید

  ی م:معنا“.  دیمعروف به فرنچمنز برا  ی افتاد؛ به مقصد  خانه ا

 .”ی عروس مرد فرانسو ی لغو

  ش ی شهر پر  یخی تار  ی از مکان ها  یکی  دی فرنچمنز برا  هرچند

 ی ها: با آن ستونشدیمکان آنجا محسوب م  نی نبود، اما بزرگتر

برجسته    ی معلق و پنجره ها  ی طاق ها  ده،یسر به فلک کش

  .موقرش نیشاهنش ی 

  .یملکه آن  ی و معمار  یمزارع جنوب  ی از خانه ها  ییبایز  بیترک

از جاده واقع   ی ادیدر فاصله به نسبت ز  ،یمیمال  بیبر ش  خانه

از بوته   ی و دسته ا  ایارغوان، آزل  ا،یمگنول  ی شده بود و گل ها
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شانده بودند. شوگر بث در ذغال اخته دور تا دور ان را پو  ی ها

 .خانه بزرگ شده بود نیا

 ی حساب  زیخانه ن  نیبه ا   لر،یتا  ابانیخ  یتارخ  ی خانه ها   همانند

براق    اهیتازه از رنگ س  ی ا  هیشده بود. کرکره ها، ال  یدگیرس

خانه،از تاللو   ی جلو  ی در دولنگه ا  ی خورده بودند و پنجره باال

 .دی درخشیچلچراغ داخل خانه م

سالها قبل هرگونه ارتباط خودش را با شهر قطع کرده بود؛    او

و    گذاشتیکه خاله تلوال منت م  یو کوچک  زیر   ی مگر خبر ها

است.    دهیخانه را خر  یچه کس  دانستیپس نم  رساند،یبه او م

ادم    یاو به اندازه کاف  ی. در زندگدانستیهمان بهتر که  نم

  .گاهی جا نیبا اسم خودش در اول یستیمنفور وجود داشت؛ ل

  نگ ی از تنها سه خانه موجود در بلوار ماک  یکی  د،یبرا  فرنچمنز

اول  از  بود.  تازگ  یبرد  بود،    یبه  طبقه   ک یگذشته  دو  خانه 

 .ی فرانسو  یالیکلون ی با معمار کی رومانت
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را“ قرن    ی معمار  ج یم:سبک  که    یالیکلون  کا،یامر  19در 

برخالف فرنچمنز    ”معمول آن بود.  رشاخه یز  4از    یکی  ی فرانسو

. خانه  کندیم  یانجا زندگ   یچه کس  دانستیشوگر بث م  د،یبرا

 .شوگر بث بود ییخاله تلوال، مقصد نها ی سوم،خانه 

اهر  یتکان  گوردون سگ  آن  همسر    یمنیخورد.  اما  بود، 

شوگر بث   جه یدوستش داشت و درنت  ار یمرحمومش اِمِت، بس

که   یحداقل تا زمان  دانست،یخود م  فهیاز او را وظ  ی نگهدار

 .کند. تا حاال که موفق نشده بود دایپ  شیبرا ی دیصاحب جد

ا  دایپ  خانه  اخالق   کی  ی برا  د یجد  ی کردن  با   ی باست 

 .ست ین ی وحشتناک کار ساده ا

را    افتهیباران شدت    بارش آنجا  قبل  از  اگر شوگر بث  و  بود 

هرز    ی راه سنگفرش خانه را که حاال از علف ها   شناخت،ینم

م  دهیپوش رد  بود،  راهکردیشده  پرچ   ی.  طرف    ی شرق  نیدر 

آن مدتها   ی ها  زهی . سنگ ردیفرنچمنز  برا   یبلند و خصوص 



15 
 

را    یمیدق  ی وبودند و راه پر از تپه چاله، ول  افتهی  ش یقبل فرسا

 .اوردیبه لرزه درم 

قراضه تر بود، اما    اوردیم   ادیاز انچه که به    یدرشکه چ  تیسوئ

نما  و گچ  ی هنوز هم   بسته اش، ش  یاجر   ی ها  یروانیخزه 

ش سقف  و  ها  بیدوقلو  کتاب  خاص  حال  و  حس   ی دارش 

 .دادیداستان به آن م 

ساخته شده    دی که همزمان با فرنچمنز برا  یدرشکه چ  تیسوئ

به آن هم   هیشب  ی زیچ  یحت  ا یدرشکه    چیوقت ه  چیبود،  ه

 تینداده بود،اما از نظر مادربزرگ شوگر بث، سوئ  ی در خود جا

 .نام معمول آن زمان بود  یدرشکه چ

سکونت خاله شوگر    ی ،ساختمان آن را برا1950اواخر دهه    در

 ی تا آخر عمرش همان جا زندگ  کردند.او  ی بث، تلوال بازساز

اش به   ه یاز ارث ی به عنوان بخش تیکرد، و بعد از مرگش، سوئ
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رس بث  ه  یعنیبود.که    دهی شوگر  احتماال  د  چیاو   یگر یراه 

 .کردی نم دییوقت شوگر بث را تا چینداشت؛ چون ه

  ،شوگریخودخواه  و خودپسند باش  ی خوایکه نم  دونمیمن م“ 

اخالقا از   نیا  ی روز   هیبث، خدا بهت برکت بده. من مطمئنم  

 ” .وفتهیسرت م

 ی به خواهر زاده اش تا زمان  ینی به باور خاله تلوال، هرگونه توه 

خدا بهت  برکت “    گفت یو م  کردی دعا م  ش یکه همراه با آن برا

 .نداشت ی رادیا ”بده

را  یصندل  ی بث رو  شوگر و در  باز    ی برا   ی خم شد  گوردون 

 ” !؟ی در ر  شهیم“کرد: 

و نگاهش    آمد،یخوشش نم  شی شدن پنچه ها  س یاز خ   سگ،

انتظار دارد او را بر رو  داد یبه شوگر بث کامال نشان م   ی که 

 .دستانش به داخل ببرد

 ” !ین یهاه، حتما! مگه به خواب بب“ 
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 .را نشان داد   شیدندان ها او

  ی سگ ی بسته غذا نیتر متیآنچه که از ارزان ق  ،یدست فیک 

م ن  دایپ  توانستیکه  همراه   به  بود،  مانده   نیدوج  میکند 

تا    توانستندیصندوق عقب م  ل ینوشابه کوک را برداشت. وسا

دامن   کهیبعد از بند آمدن باران صبر کنند. شوگر بث درحال 

باال  تا  ها  ی کوتاهش  پاها  شی ران  بود،  شده    خوش   ی جمع 

  .شد ادهیپ نیگذاشت و از ماش رونی تراشش را ب

تا    یحساب  خواستیم  یوقت  گوردون فشنگ  مثل  و  بود،  فرز 

. هنوز هم پالک سبز و  دیخانه دو  وانیا  ی سه پله ورود  ی جلو

  وار یبه د  خیبا م  شیکه نوکر خاله تلوال، چهل سال پ   ییطال

 :بود ی بود، کنار در ورود دهیکوب ی آجر

ط“  آمر1954تابستان    یدر  بزرگ  سبک   ییکای،هنرمند 

  .” کردیم ینقاش نجا یاَش، ا نکلنیل  ،یانتزاع سم یونیاکسپرس
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است که   ی ا  ی هنر  وهیابستره، ش  ای  یانتزاع  سمی ونیم:اکسپرس “

م  تالش  ان  قالب  شودی در  در  و شکل،  فضا  غ   دیجد  ی تا    ر یو 

  ”معمول رسم شوند

گذاشته   یباق  ی ارزشمند   ار یبس  ینقاش  ی تلوال تابلو  ی و برا....

 یبود، که حاال، به خواهرزاده اش، شوگر بث تارپ زاگروسک 

  .هوپر، تعلق داشت

 .کردیم شی دایهرچه زودتر پ دیکه شوگر بث با ی ا ینقاش

 ی کیفرستاده بود،    شیتلوال برا  لیکه وک  ییها  دی کل  انیاز م 

گند   ی را برداشت. در را باز کرد و به محض داخل شدن،  بو 

 :خاله اش مشامش را پر کرد ی ایدن

التهاب، مت  ی م:دارو”یپماد بن گ   ی ، بو”التیسی سال   لی ضد 

 .نَم ، ساالد مرغ و البته، سرزنش 

نگاه به درون خانه، کامال فراموش کرد که از    کیبا    گوردون

 .بازگشت رونی متنفر است و به ب شی شدن پنجه ها سیخ
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 .گاه کردگذاشت و به اطراف ن  نییرا پا لشیبث وسا شوگر

نش  وحشتناک    یدنج  ونیکلکس  من،یاتاق  قطعات  از  مملو 

 :بود یخانگ

م:نوع سبک خاص  ”خاک خورده سبک شراتون  ی ها  یصندل

  ی زی، م”اسباب منزل، منصوب به توماس شراتون  یدر طراح

سبک    ری تحر  زیم  کیگرد،    ی ها  هیو پا  یزخم  ی با دسته ها

تار عنکوب بسته از جنس نئوپان.    یجاکاله  ک یملکه آن، و  

 .”م:چوب فشرده “

 کیست توماس،     ی زیساعت روم  کی  ،یگنجه ماهون  درون

 ی حاو  ،ی جعبه نقره ا  کیزشت و    ینیجفت مجسمه سگ چ

رسم    رهی ت  یمدال به  که  به    ادبود،یشده؛  سالها خدمت  بابت 

 .اعطا شده بود ی خواهران، به تلوال کر   هیاتحاد

مشخص  ی الگو  چیه نداشت.قال  یدکور  نما    چهیوجود   ی نخ 

  تی گلدار چ  ی اتاق در تضاد با مبلمان رنگ و رو رفته    یشرق
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 ی رو  نی سرخ و زرد آتش  ی بودند.کوک ها  ”پارچه براق   یم:نوع“

ا  ی را ، حت  یراحت  یدسته صندل از کوسن   ی از پشت دسته 

  ز چرم سب  ،یمی. کاناپه قددید  شدیشده هم م  ی قالب دوز   ی ها

  .زرد شده بودند ،ی پرده ها تور کهیرنگ بود، در حال

مات شده  بر  اثر استفاده و   ی همه، رنگ ها و طرح ها  نیا  با

  .داشتند ی خاص و درمانده ا  یگذر زمان، هارمون

تار    ی بث به سمت گنجه رفت و بعد از کنار زدن دسته ا  شوگر

ت را باز کرد. درونش دوازده دس   ی عنکبوت، صندوقچه نقره ا

شوگر بث به   یبود.از وقت   یلیگورهام مدل  چنت  ی ظرف نقره  

ها   اورد،یم  ادی قاشق  از   ی ها  ی باز  ی برا   یت  سیآ  ی تلوال 

استفاده   ش،چهارشنبه ا  ی روزها  ”ورق  ی باز  یم:نوع“  ی کاناستا

 .کرده بود
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که دوازده دست ظرف نقره مارک   کردیبث داشت فکر م  شوگر

حراج در  م  یگروهام  قدر  ن  ی آنقدر   نه .ارزدیچه  او    از یکه 

 .کردیم دای را پ ینقاش دیداشت. با

و گرسنه اش هم بود، اما    رفتیم  ییبه دستشو  دیبث با  شوگر

صبر کند.  شدت   یکارگاه نقاش  دنی د  ی برا  توانستی نم  گرید

 ی میژاکت بژ رنگ، بد بو و قد  کیباران کمتر نشده بود، پس او  

را که تلوال کنار در جا گذاشته بود برداشت، آن را دور شانه  

  .رونی ب دیو پر  دیچی پ  شیها

که با دور زدن خانه به گاراژ    ییسنگفرش ها   ی هر قدمش رو   با

آب باران به داخل چکمه اش از سوراخ کف    د،یرسیم  تیسوئ

شنه شان شل و پا  ی رو  ،یچوب  یمیقد  ی . درهاکردیآن نفوذ م

داده شده به او، قفل در    ی ها  د یاز کل  یکیوارفته بودند. او با  

 .دی را باز کرد و آن را کش
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  ی . هنگاماوردیم   ادیدرست همانگونه بود که شوگر بث به    فضا

  ل یدختر تبد  ریپ  کیبه خانه    یدرشکه چ   تیکه ساختمان سوئ

  ن یکدام از نجار ها اجازه نداد که به ا  چیشده بود، تلوال به ه

کارگاهش را   یاَش زمان  نکلونیکه ل   یمیقد  تیقسمت از سوئ

 من یاتاق نش   کی در آن برپا کرده بود، دست بزنند. در عوض به  

را مانند    نجایشده بود و ا  یراض  کیآشپزخانه بار  کیکوچکتر و  

  .گذاشت یعبادتگاه، دست نخورده باق  کی

قلم مو   ش،ی که  اَش پنجاه سال پ  یرنگ  ی ها  یهم قوط  هنوز

صرفِ ساختن    شانیرا در آن فرو کرده بود ، ورنگ ها  شیها

رو  ییتابلو نام گرفت،  اَش  ها شاهکار  بعد  قفسه   ی کرد  که 

که تنها پنجره کارگاه،    ییجابودند. از آن   یزمخت چوب  ی ها

و    کردیکار م  ازب   ی بود، او با در ها  را یرا به داخل پذ  ینور کم

 .گذاشتیکف اتاق م ی را رو   شیبوم ها

رنگ  برزنت  اش،  قبل خاله  با ال  یسالها  را  اتاق   ه یشده کف 

بود؛ که حاال در اثر چرک،   محافظ پوشانده  کی از پالست  ییها
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   گر ی حشرات مرده و گرد وخاک انچنان مات شده بودند که د

نردبان لکه دار    کی.دید  شد یم  یرا به سخت   رشیز  ی رنگ ها

از     ک ی در    ،بود  کی در پالست   دهیپوشرنگ، که آن هم  شده 

  ز ی م  کیداده شده بود؛ کنار    هی تک  واریاز کارگاه به د  ی گوشه ا

  ی میکهنه و قد  ی از قلم موها  ی آن جعبه ابزار  ی کار، که رو

  ا ی پخش شده بود که گو  ی به گونه ا  شی اَش، چاقو ها و کارد ها

  .است  دهیموقتا دست از کار کش گار،یس کی دنی کش ی او برا

 ی را جلو  یبث از خاله بد اخالقش انتظار نداشت که نقاش  شوگر

برا م  شی در  قدر خوب   باشد؛اما چه  اگر    شدیآماده گذاشته 

! او آهش رو فرو خورد. فردا صبح زود، جست  کردیرا م  نکاریا

 .کردیآغاز م ی را  به صورت جد شیو جو

روشن کردن چراغ   نیپشت سرش وارد خانه شد. ح  گوردون

که هفته    ی ا  یلبه دار داشت،  افسردگ   یبانیکه سا  ی ا  ی زیرو م 

  .به او حمله کرد تری قو د،یها بود ذره ذره او را مبلع 
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پ   پانزده وقت  ش،ی سال   ، نخوت  کمال  دختر    کیفقط    یدر 

ک و  پر  نهی احمق  بود،  درحال   شی توز  کرد؛  ترک    ی حت   کهیرا 

و دنتصور  نم  ییای جود  او  دور  ول  دی چرخیکه  بود.    ی محال 

 .بود دهیبه او خند یروزگار، در آخر حساب

سمت پنچره پرسه زد و پرده خاک گرفته را جمع کرد. از    به

پرچ برا  توانستیم   ن،یفراز  فرنچمنز  بب  دیدودکش  .  ندی را 

اول   گشتینامش برم  ساکنان آنجا. مادربزرگش خانه را   نیبه 

کرده بود، پدر بزرگش آن را ساخته بود، پدرش آن را    یطراح

 .ختیدر آن کرور کرور عشق ر  ی دیکرد و د ی نوساز

 .شوگرِ دردونه من  شه،یمال تو م دیفرنچمنز برا ی روز هی 

. حاال  افتادیم  هیروزگار به گر   یانصاف  یقبل تر ها بود، از ب  اگر

 .ا انداخت و برگشت تا به سگ ناسپاسش غذا بدهد اما، پرده ر

اتاق خواب مستر)اصل  رنی با  نیکال پنجره  ( طبقه  یدر پشت 

برا فرنچمنز  از  متانت   ستادهیا  دیدوم   آن  با  ظاهرش،  بود. 
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زمان  یمردان  ادآور ی  ن،یسنگ شا  گر ید  یاز   دوران    دیبود، 

  نک یکه در آن ع  ی هر دوران  ای انگلستان،    یحکومت  سلطنت

 ی ها  خصهاز مش  ،ینقاش  ی دان ها و اتاق ها  هیانف  ،ینی تزئ  ی ها

 .آن بودند یدائم

  دهیو کش  کیدر صورت بار  قایاش، عم  یشمیسبز    ی ها  چشم

  ی خال  رشانیکه ز  یی مشخص و گونه ها  ییاش، با استخوان ها

 ی به  لب ها   ش،ی گونه ها  ریز  ی گود  ی بود، نشسته بود.  انتها

 .شدیلبخند ختم م  یو ب کیبار

خسته    ی و تاحد  یقرت  ی به خاطر دماغ اش نبود، چهره ا  اگر

کش بزرگ،  او  دماغ  جداً   یاشراف  ،یاستخوان  ده،ی داشت.اما  و 

 .آمد یها کامال به صورتش م نیزشت بود؛با همه ا

از کت و شلوار، که   ی م:طرح”نگیکُتِ اسموک  ی   قهیجل   کی  او

برا طراح  ی اصالتا  تنباکو  بود   یاستعمال  همان    ”شده  به  را 

  ک ی ژاکت گرم کن را.  ک ی   گر یکه مردان د  دیپوشی م  ی ا  ی راحت
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همراه با   شم،یاز جنس ابر  یبند دار مشک  یدست شلوار راحت

  رنگسرخ    ی آن نماد ها  ی که در قسمت جلو  ییها  ییدمپا

  .بودند لشیکننده استا ل یتکم  خورد،یبه چشم م ینیچ

بودند  تا اندازه قامت  دوخته شده    ژهی به طور  و  شی ها  لباس

استثنا_او   طور  به  بود  ییکه  اش   _بلند  شانه  چهار  اندام  و 

وجود، دستان او با کف پهن و انگشتان زمخت،    نیباشند.با ا

 .داشت ی د ینشان از کار 

  دهید  رنیبا  نی انچه که در ظاهر از کال   گفت،ی که م  ی نشانگر

  .ست ین زیهمه چ  شود،یم

ا  کهیحال  در بود و به روشن شدن چراغ   ستادهیپشت پنجره 

را به هم فشرد.    ش ی لب ها  کرد،ی نگاه م  تیساختمان سوئ  ی ها

ا  ی داشتند. شوگر بث کر  تیواقع  عاتی.... پس شا  نطوریکه 

 .برگشته بود
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. آن گذشتیبود، م  دهیکه او را د  ی بار  نیسال از آخر  پانزده

و دو ساله، با   ستیجوان ب  کی نبود.    شیب  ی زمان پسر بچه ا 

که در  شهر   ،ی و خارج  العاده خارق   ی اپر از باد، پرنده   ی کله ا

و بعله    سدیرمانش را بنو  ن یفرود آمده بود تا اول  یکوچک جنوب

 .س کندیدر اوقات فراغتش ، تدر_تنها_اوه

را شور دهد،   ی ا  نهی ک  ی ا  یزمان طوالن نیچن ی آدم برا  نکهیا

 ،ی فرانسو   رینظ  یشراب ب  کیثل  داشت. م  یخاص  تیحس رضا

 ییرنگ ها   ی   هیو سا  ف یظر  ی . طعم هاشدیبهتر م   بش یترک

  .ممکن نبود  عتریسر ندیفرا ک ی که در  شد،ی در آن ظاهر م

باز شدند. پانزده سال قبل،    ی از شوق انتظار، لبانش به لبخند  

 .دفاع بود. االن، نه یاو در مقابل شوگر بث ب

پر  س یتدر  ی برا  او به  انگلستان  نه    ش ی از  هرچند  بود،  آمده 

  گر یمانند د  ش،ی به آن داشت، نه استعدادش را. اما پر  ی عالقه ا

 .معلم بود  ازمند یعاجزانه ن  ،یپ  ی س  یس  یکوچک م  ی شهر ها



28 
 

بزرگتر آشنا شوند،   ییای با دن  د یکه  جوانانشان با  د ید  نیبا ا 

پ  ی ا  ه یاتحاد تعداد  شتازیاز شهروندان  ها  ی با  دانشگاه    ی از 

برا  ایتانیبر و  کرده  ها،    النیالتحص فارغ   ی مکاتبه  آن  ممتاز 

  .کرده بودند  شنهادیکار پ  ی زای همراه با و سی شغل تدر

بود،    کایمرنویسندگان  جنوب آ  فتهیکه از  مدتها قبل ش  نیکال

  ی ادب  زی حاصلخ  ی فرصت را در هوا زد. کجا بهتر از دور نما  نیا

  ی تنس  ،یچون  فاکنر، ادورا ولت  یخانه بزرگان  ،ی پ  یس  یس  یم

ادب   ی برا  ت،یرا  چارد یر  امز،یلیو برجسته  رمان    ی نوشتن  

 خودش؟

اش به در مورد عالقه   یکه در آن حساب  وا،یش  ی مقاله    کی  او

  دش یاسات   شتری اغراق کرده بود  از خودش نوشت، از ب  سی تدر

با    ی التیکه ا  دید   نیدرخشان گرفت، و  با ا  یینامه ها  یمعرف

م ب  سندهینو  کیاحتماال    ،ی ا  یغن  یادب  راثیچنان   شتر یرا 

بوده(    ی )فکرپسنددیم درست  شد  مشخص  بعدا   ستیبکه 
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شروعش کرده بود را،  به     یکه به تازگ  یاول از رمان  ی صفحه  

  .پرونده اش متصل کرد

  ی م   التیا  یاو آمد و مدت بعد، او راه  یماه بعد خبرقبول  کی

 .بود یپ یس یس

  ی ها   ییشده بود: دلربا  یمکان لعنت  نیهمان روز اول عاشق ا  از

خصوص   نواز  کی به  مهمان  کوچک،  و   ی شهر  رسم  و 

که که   ینداشت؛ شغل  ی عالقه ا  سی رسوماتش. اما به شغل تدر

شده    لیتبد  رممکنی از سخت به غ  ،ی با وجود شوگر بث کر

  .بود

انتقام در ذهنش نداشت، نقشه    ی برا  یبرنامه مشخص  نیکال

عقا  هنیم  ی استمداری م:س“   یاولیماک که    شتر یب  دشیپرست 

افراط رو  کیکه     ” شودیم  یتلق  ی اوقات   وقت    ی دهه  ان 

اندازه  قدرت    نیوقت ا  چیگذاشته باشد در کار نبود. نه، او ه

  .دادیخودش  را به شوگر بث نم ی تسلط رو
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 نهیرید  نه یمعنا نبود که او قصد فراموش کردن ک  نیبه ا  البته،

او منتظر م نه، در عوض،  باشد.  را داشته  بب  ماندیاش   ند ی تا 

 .اش، او را به کدام سو خواهد برد یسندگی نو لیقدرت تخ

زنگ خورد و او به قصد پاسخ دادن، از پنجره دور شد. با   تلفن

 کایجنوب آمر  یسالها زندگ   یاش، که حت  ییایتان ی لهجه تند بر

 :و محو کند، جواب داد  میهم نتوانسته بود آن را  مال

  .”هستم  رنیبا“ 

و   ن،یکال“  سعینیمنم  تماس    ی.  باهات  زودتر    رم،یبگ کردم 

  .”ی جواب نداد

  .بود دشیفصل از کتاب جد  نیسوم ی مشغول کار بر رو او

رو چک کنم.   رمی غامگیهنوز فرصت نکردم پ   زم،یعز  دی ببخش“ 

 ”؟یداشت  یکار مهم

شد:   رهیخ   رونی؛ به بتلفن را برداشت و به سمت پنجره رفت  

 .در طبقه دوم  نباریروشن شده بود، ا  تیدر سوئ  ی گریچراغ د
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شد“ : جمع  هم  دور  زده  سر  خالصه  میماها  دارن  پسرا   .

در    تونایم:مسابقات سرعت در ساحل د”توناید  یقبل  ی قسمتا

. چرا  متیدیکدوممون ند  چیوقته ه  یلی. خننی بی رو م  ”دایفلور

 ” .رنیبا ی ما دلمون برات تنگ شده آقا  ؟یزنیسر نم هی

معملش بوده،   یاو زمان   نکهیا  ی ادآور یدوست داشت  با    ینیو

در    نیدوستان کال  نیکتریبا  او مزاح کند. او و همسرش نزد

لحظه  وسوسه رفتن به سرش افتاد.   کی  ی بودند، و برا  شیپر

م  لووی° یس  یول هم  همسرانشان  و  باشند.   ستیبای ها  آنجا 

تفر باعث   ، آنها  امش  شدندیم  حشی معموال   اما  حوصله   ب، 

  .شان را نداشت یوراج

 ”کار کنم، دفعه بعد دعوتم کن، باشه؟  شتریب  کمی  دیامشب با“ 

 ” البته “ 

ا   اط یح  ی به سو  ینگاه آرزو کرد که  کاش کس    ی انداخت. 

 :نه او گفت،ی خبر را م نیا ی گرید
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 .”روشن هستن یخونه درشکه چ ی ... چراغا ینیو“

سکوت برقرار شد ، تا     شاننی ضربان قلب  ب  ن یمدت چند  به

 .” اون برگشته“گفت:  کنواختی بای آرام و تقر  ییبا صدا ینیو

 .”ادیم نطور یبه نظر ا“ 

از   یینوجوان سست عنصر نبود، رگه ها  کی  گر ید  ینیاما و 

خوب پس، “اش نفوذ کرد:    یبه درون کلمات نرم جنوب   لیاست

 .”شروع بشه ی بذار باز

تاشو اش را بست،   یگوش    نزی آن پرک  یکه  ل  یموقع  درست

حال   ینیو در  برگشت.  اش  خانه  آشپز  از   کهیبه  چشمانش 

کدومتون باور    چ یه   ستیممکن ن   “گفت:    زدیدو دو م   جانیه

 ”!شده یچ دیکن

 .چه خبر است  داندی که م زدی حدس م ینیو
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 یکشیدند. ل  شانیدر آشپز خانه، دست از کارها  گریزن د  چهار

  ک ی و مانند     گرفتی اوج م  شیصدا   شد،ی زده م  جان یه   یآن وقت

  .د یرسیبه گوش م   یموس جنوب ینیم

 ی له؟همونیکارتر فام  ی که با لر  ادتونه یپشت تلفن بود.    یرن“ 

اعت ترک  از کمپ  بعد  بقال  اد یکه  تو دکه   کنه؟ یکار م  یداره 

ن ک   ستیممکن  قبل  ساعت  چند  کنن  خر  یباور    د ی اونجا 

 ” !کرده

برداشت و   ییچاقو   ی نیمکث کرد. و  شتر یب ری تاث ی آن برا یل

 ی دیه    ی کوکا کوال  کیک  دنیبر  ی خودش را مجبور کرد رو

  .دندیلرزینم بایتمرکز کند. دستانش تقر  بونیپت

  فش یچشم بردارد، موبایلش را درون ک   هیانکه از بق  یآن  ب  یل

 ” !شوگر بث برگشته“فرو کرد: 

آن بود،  جسپر مشغول شستن    ن یلیکه  مر  ی سوراخ دار  ر یکفگ

 .”شهیباورم نم ”افتاد:  نکیدر س
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  ی قراره برگرده، ول  م یدونستیم“ از سر خشم اخم کرد:    ی دیه 

 ” !شه؟یاخه چطور روش م

 .”پر رو بوده شهیشوگر بث هم “کرد که:  ی ادآوریآن   یل

ماجرا   نیا“:    دیدور گردنش کش   بیبه صل  یگراهام دست  یمیا

 .”کنهیدردسر درست م یکل

  یی دانش آموز کالس باال  نیتر  ی او مذهب  رستانیدوران دب  در

انج  باشگاه  مسئول  گاه   یخوان   لیو  هم  هنوز  رفتار   یبود. 

مذهب داشتند، اما او آنقدر خوب     غیجنبه تبل   شتریب   شیها

 ی . او دستش را رو رندیبگ   دهیموضوع را ناد  نیا  هیبود که بق

 ”حالت خوبه؟“گذاشت:  ینیو ی بازو

 .”من خوبم“ 

پش   یل زود  بگفتمی م   ی اونجور  دی نبا“شد:    مانیآن  بازم    ی. 

 ” مالحظه رفتار کردم، نه؟
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ما به هر    یول  ،ی مالحظه ا  یب   شهیتو هم  “جواب داد:    یمیا

 .”میحال دوستت دار

  ی سیع“پراند:    نیلیبزند مر  ی گر یقبل از انکه بتواند حرف د  و

 .”هم دوستت داره  حیمس

گوشواره   د،یاش را کش  ی کوچک نقره ا  ی گوشواره ها  ی دیه

با سو  ،یخرس  ییها آب  شرتیکه  اش    یطرح خرس  یسرخ و 

  ی رو  ادهیز   یخرس داشت، و گاه  ونیست کرده بود. او کلکس

 ”مونه؟یم یبه نظرتون تا ک“: کردیم

  نش ی افتاده اش فرستاد تا بند سوت  قهیآن دستش را درون    یل

ها را    نهیس  نیها او بهتر   لووی°ی تمام س  نیرا باال بکشد. از ب

 بندم ی شرط م“داشت، و دوست داشت آن ها را نشان دهد:  

 ” مااایبود ی کیکوچ ی نباشه. خدا، ما چه هرزه ها یطوالن

بود که با گفتن آنچه   یمیبر آشپزخانه حکم فرما شد.ا  سکوت

  .”نبود ین یو“آنها بود سکوت را شکست:   یدر ذهن همگ
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 یس  کی جزو آنها نبود. تنها او بود که از ابتدا    ین یو  نکهیا  ی برا

رهبر آنها    ،ینیچرا که االن و  ،یبینبود. چه تناقض عج  لویو

 .شدیمحسوب م

ها به سرش    لووی°  یس  دهیسالش بود،ا  ازدهی  ی بث وقت  شوگر

بود که شوگر بث   ییاز خواب ها  یکیزد. اسمش مربوط به  

نداشت اصال آن خواب   ادیبه    یکس   گریبود، هرچند که د  دهید

 .بود یراجع به چ

!  شوگر بث شهی م   خیباشگاه تو تار  نیخفن تر  ی ها  لووی°یس 

البته    ی دخترا  نیمشهور تر   ی اعالم کرده بود،برا مدرسه، که 

کرده بود. در مجموع  او کارش     نش یهمه شان را خود او گز

ها   لووی°یسال، س  ستیانجام داد، چرا که بعد از ب  یرا به خوب

  .باشگاه شهر بود نیهنوز هم خفن تر
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ها دوازده عضو داشت، اما   لویو  یس  تش،یدر اوج فعال  ،یزمان

شپرد هم مرد. حاال فقط چهار زن  مایکوچ کردند، در ی عده ا

  .مانده بودند ینیدر کنار و  ستادهیا

 .شده بودند ینیدوستان و نیتر زیبه عز لیتبد آنها

خ  ل،یف  ،ی دیه   شوهر آشپز  کشداخل  گردن    نت یکل”:دیانه 

 ” م؟یقراره غذا بخور ی. کمینی مجبورمون کرده گلف بب

  پ ی د  شهیها  هم  یآرام پز را آورد.  در  دورهم  یظرف خال  او

حاضر    انیآقا  ی برا   ”و آماده  ی کنسرو  ی م:برند غذاها“ راتل    ی ها

  یی گوجه ا  پیبا د  ستویتور  ی ها  پسی چ  بیبود. آنها عاشق ترک

 .بودند  ”پروسس شده ری پن یم:نوع”تایولو ری تند و پن

بتون  یلیخ“  اگه  عمرا  بزن  یزود.  خبر  یحدس  چه    ی االن 

شوگر بث “:  دندی جنب یم  ی دیه  یخرس  ی گوشواره ها  ”میدیشن

 .”برگشته

 ”؟ی! کیکن یم یشوخ“ 
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 .”دی االن خبرشو شن نیآن هم  یامروز بعدازظهر، ل نیهم“ 

داد و   یشد. سرش را تکان  رهیبه آنها خ   ی لحظه ا  ی برا  لیف

 .پسر ها بدهد هیرفت تا خبر را به بق

که   که یدر حال  قه،یچند دق ی ها مشغول کار شدند، و برا خانم

هرکدام غرق در افکار خودشان بودند، سکوت حکم فرما شد.  

شوگر بث    شدند،یبزرگ م  یتلخ و  گزنده بود. وقت  ینیافکار و

شهرت، اعتماد    ،ییابیداشت:ز  خواست ی م  ینیرا که و  ی زیهرچ 

  ز ی چ ک یفقط  گر،یاز طرف د ین ی.  ونیگلنتا انیبه نفس، و را

البته، چخواستی داشت که شوگر بث م نبود، و در    یکم  زی . 

 .مهم، همان بود زی آخر، تنها چ

ظرف از خوراک   ک یظرف  ژامبون و    ک یاز فر ها    یکیاز    یمیا

درامبو  نیریش  ینیزم  بیس حاو  یم:نوع“  ی و    ی سس 

  گر،یآورد. از فر د  رونی مخصوص مادرش را ب   ”یالکل  یدنینوش

  شو یآرت_اسفناج  نیو ظرف ته چ  ریو پن   ریآن ظرف بلغور س  یل
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و    ییالوآلب   ی ها  نت یبا کاب  ،ین یرا در آورد. آشپزخانه بزرگ و

برا  ن یتر  ی منطق  عش،یوس  رهی جز  زیم   ی دورهم  ی مکان 

  ی خودش را م   ی غذا  ی که هر کس  ییها  یم:مهمان”بود.  شانیها

گذاشته    یمیامشب، آنها  بچه ها را در خانه خواهر زاده ا  ”آورد.

از دختر خودش خواسته بود که از بچه ها مراقبت    ینیبودند. و

اخ اما  شده بود درخواست    ازمشکل س  اری او که بس  را،یکند، 

 .مادرش را رد کرد

جنوب  به برا  لویو  یس  ل،یاص  ییها  یعنوان  هم    دنید  ی ها، 

زمان   یهر دورهم  ییزمان  ابتدا  یعنیکه    زدند،ی م  پیت  یحساب

 راث ی م  نی. اگذشتیبودند م   دهی ، به بحث در مورد انچه که پوش

از  مادران  ی به جا رفتن به صندوق    ی بود که برا  یمانده که 

ها جوراب  ها   یلونینا  ی پست،  کفش  ب  ی و   لند پاشنه 

 .دندیپوشیم

مادرش،  ی نبود، و برخالف غرولند ها لویو یس  ک ی ینیو یول

 .زمان برد تا او به خودش برسد ی ا  یمدت طوالن
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 نیبرام ا“:    دیسی انگشتانش ل   ی از رو   ر یبلغور پن   یآن  کم  یل

 ”خبر داره؟ نیاومده، به نظرتون کال شی سوال پ

راست“  داد؟  ،یاعه،  جواب  آنقدر “:  دیپرس  یمیا  ”تلفنشو  ما 

 .”م یرفت ازت بپرس ادمونیکه  می خبر شد ری درگ

 .”مشغول کاره اد،ینم یاره، ول“سر تکان داد:  ینیو

هم“  کاره   شهی اون  تا    نیلیمر  ”مشغول  کرد  دراز    ک یدست 

ا حوله  :    ی دستمال  که  “بردارد   یی کایم:امر“  ینکی  هیانگار 

 .”باشه ”یشمال

داد:    یل جواب  ازش   ادتونهی“آن  قدر  چه  مدرسه  تو 

 ” م؟یدی ترسیم

که    ،ینیو البته و  ”خاطر نشان کرد:  یمیا  ”به جز شوگر بث“ 

 .او باز شد ی همه برا ی ها  شی. ن”معلم بود ینور چشم
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اون ممکن بود “گفت:    ی دیه ”خواستمشی خدا من چه قدر م“ 

شک جذاب بود، البته نه به   یب  یبوده باشه، ول  بیغر  بیعج

 .” اندازه االنش

به   نیبود، پنچ سال از بازگشت دوباره کال   ییبحث آشنا  نیا

مرد  گذشتیم  ش یپر بودن  به  تازه داشتند  انها  قبال   ی و  که 

عنوان   به  بود،  اعضا  یک یمعلمشان  دوستان   ی از  گروه 

 .کردند یعادت م کشان،ینزد

 .”ینیبه جز و مش،یخواستیماهمه م  “ 

انچنان   ینیو   ”خواستمشیم  کمینم  م “  اما  کرد،  اصالح 

اعتنا و   یموقر، ب  ی نداشت. ممکن بود که حال و هوا  تیواقع

  ه ی جذاب بوده باشد، اما او مثل بق  شی برا  یکم   نیکال  کی رمانت

 ان یرا  شهیاو، هم  ی .براکردینم  الیدختر ها در موردش فکر و خ

را اعما   ی پسر  ن،یگلنتا  انیبود و بس.  از  قلبش عاشق   قکه 

 .بود  ی شوگر بث کر
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 ”فر رو کجا گذاشتم من؟ ی دستکش ها“ 

اون برگشته.    دونهی م  نیکال “داد:    لیدستکش ها را تحو  ینیو

 .”روشنه  یخونه درشکه چ ی چراغا  دیاون د

 ” کار کنه؟  ی چ خوادیم نینظرتون  کال  به“

که    یکیمن  “در ژامبون فرو برد:    ی چنگال غذا خور  کی  یمیا 

 .” باهاش حرف بزنم خوامینم

آن جوابش را    ی ل  ”یزنیالبته که م  اد،یاگه فرصتش پیش ب “ 

 ی اش االن چه طور  افهی. به نظرتون قمیزنیهمه ماها م”داد:

 ”شده؟

  .نقص یبا خودش فکر کرد: بلوند و ب ینیو

نپرد تا چک کند که او   نهیآ  ی تا جلو   دی باخودش جنگ  ینیو

قد  سیوید  ینیو بدقواره  و  گونه  ستین  میتپل  که  هرچند   .

دادند و   یشان را از دست نم  ی وقت حالت گرد   چیه   شیها

که از پدرش به ارث برده   ی قد  یدر مورد کوتاه  ی کار  چیه
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انجام دهد اما با انجام پنج جلسه زجر اور و    توانستیبود نم

 .و محکم داشت کیبار یدر باشگاه، اندام ی هفتگ  نیسنگ

صورتش داشت   ی رو   ی حرفه ا  یش یزنان جمع، آرا  گریمانند د 

  ده ی پوش  ه،یتر از بق  مت یهرچند گران ق  قه،یبا سل  یو جواهرات

شهر  شگریآرا نی اش که مد روز و توسط بهتر ره یت ی بود.موها

کوتاه شده   ”ی باب، مصر  ی م:مدل مو”به صورت بالنت  سیفمم

  .د ی درخشیبود، م

دست شلوار چروک و    کیمهره کوب،    شرتی ت   کیاو    امشب

که با لباسش سِت بود، به   دیاسال  یروفرش  ییجفت دمپا  هی

هرلباس االن  داشت.  برخالف   یتن  بود.  روز  مد  داشت،  که 

و با   دیپوشیگشاد م  ی که فقط لباس ها  رستانش،یدب  ی روزها

مدرسه     ی با او صحبت کند از راهروها  یمبادا کس  نکهیترس از ا

 .شدیهن هن کنان رد م
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. او از همان کردیبود، او را درک م   بهیغر  کیکه خودش    ن،یکال

رفتار او   با  با    ی ابتدا  رفتارش  از  مهربانتر  داشت.  مهربان 

که به طور مداوم مخاطب زبان تند و    ،ینیو  ی ها  یهمکالس

 .بودند نیانتقادگر کال

ا  وجود  خ  نها،یبا  و  فکر  موردش  در  . کردندیم  الیدخترها 

تار  ی که طرفدار داستان ها   ی دیه برا  یخی عاشقانه    ش ی بود، 

 :لقب هم گذاشته بود یحت

منو  “  ها  نیا  از  یکی  ادیاون   ی سیانگل  دهیزجر کش  ی دوک 

که تو باد   پوشهیم  یشنل مشک  هی  شهیاز اونا که هم  ندازه،یم

و هروقت که هوا طوفانرقصهیم قلعه اش   ه،ی.  اطراف  تو  اون 

 .”و جوونش هستش  با یچون هنوز عزادار عروس ز  زنه،ی قدم م

کال  نگونهیا  و البته پشت    ” دوک“به     ل یتبد  ن یبود که  شد، 

ها معلم  دست  آن  از  او  همچون   ییسرش.  اجازه  که  نبود 

 .را بدهد یصمیمت
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واکنش دختر ها    دنیفهم  ی غذا و برا  ی ها به دنبال بو  پسرا 

 .درمورد  خبر بازگشت شوگر بث کم کم به آشپزخانه آمدند

! شماها سر راه  یه“را در هوا تکان داد:    شیدست ها  نیلیمر

 ” !نیستادیا

 کردند،ینم ییموقع خوردن اعتنا شهیها، همانطور که هم مرد

گرفتند.زن ها هم، طبق معمول، آن ها را دور زدند    دهیاو را ناد

از آشپز خانه به گنجه قرن ه را  که   ینیو  یجدهمی و غذاها 

او را اشغال کرده    ی بایز  ی از سالن غذاخور  وارید  ک یسراسر  

 .بود، بردند

مر  بث    نیکال”:د یپرس  ک،یدر  ن،یلیشوهر  شوگر  داره  خبر 

 ” برگشته؟

بود    یاون کس“ ظرف ساالد را به دست او داد:    کی   نیلیمر  

 .”خبر داد  ینیکه به و
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دخمال“  شما  ه   نیدار  ت یشکا  یه  نی ریش  ی اونوقت   چی که 

پر  یاتفاق ا  نت،یکل  ”وفته ینم  شی تو  شهر    ،یمیشوهر  در 

آشنا    یمیقد  ی با ماجراها   ی بزرگ شده بود  اما به قدر  تیدیمر

 .ست یاز آنها ن  یک یکه او    کردندیهمه فراموش م  یبود که گاه

. او  دیبود، هرهر خند  یکه فروشنده لوازم خانگ  مونز،یس  برد

چندان از او خوشش     آنیکرده بود. ل  یرا همراه  آنیامشب ل

طالق گرفته بود، مشغول امتحان  کردن   یاما از وقت آمد؛ینم

بود، به عالوه چند مورد    شیتمام مردان مجرد و موجه شهر پر

 .رموجهیغ

کس  حرف  یاما  ها  آن  به  ل  زد؛ینم  یراجع   ی لیخ  آنیچون 

از آن ها معلول    یکیبود. با وجود دو بچه، که    دهیکش  یسخت

  داد،یگاه به موقع نفقه بچه ها را نم  چیکه ه  یبود، و شوهر سابق

  .حق داشت هرطور که بخواهد سرگرم شود آنیل
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بود که وارد شد. او از همه مردها    ی نفر  نیآخر  ،ینیو  شوهر

اندام بود،  صورت  ده،یکش  یبلندتر  موها  بایز  یو   یی داشت، 

  ی از آن صورت ها  یکیبه رنگ کارامل و    یچشمان   ،یگندم

باعث    ی مردانه متقارن او    نیچند  ن،یلیشده بود مرکه  به  بار 

  ی برا  ثابت اش  را انجام دهد و به طور    یاله  فهیکه وظ   دیبگو

 .اسپرم اقدام کند ی اهدا

ها مودب تر از آن بودند که دست از کار بکشند و    لویو  یس 

به او نگاه کنند، اما از گوشه چشم    ق یدق  خواهند ی آنطور که م

حواسشان جمع او بود که چطور دربازکن را برداشت و مشغول  

 .انتخاب کرده بود شد ینیکه و یباز کردن شراب

اش احساس کرد. آنها حدود    نهی در س  ی ا  نهی ریدرد د  ینیو

داشتند،   بایز  ی سال بود که ازدواج کرده بودند. فرزند   زدهیس

دوست  کی نقص.   یب  بایتقر  یزندگ  کی   ،یداشتنخانه 

 شه یچه قدر تالش کند،  او هم   ی نی...چون مهم نبود که وبایتقر

 .ماند یم یباق نیگلنتا انینفر دوم در قلب را
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کرِ  بعد و  کوک  نوشابه  فقط  روز   دو    ک یپنک  یم:نوع”پیِاز 

 توانستی نم  گریمانده خوردن، شوگر بث د  ی برشته    ”ی فرانسو

استار    گیآنکه فروشگاه ب  دیرفتن سر باز کند. او به ام  دیاز خر

خلوت باشد، تا بعد از شام شب سه شنبه صبر کرد، سپس با  

  .به شهر رفت نیماش

او    شانس بدون   ار یبا  را  موردنیازش  اقالم  توانست  او  و  بود، 

او   دنیکند؛ به جز پگ دراکر که با د  هیته  یحرف زدن با کس

 ی گور اش  را دوبار اسکن کرد و کابآنقدر هول کرد که ژله ان

وقت  که  وسا  یبوئمار  داشت  ها   لش یپگ  ساک  درون  را 

دندان   دنزد که نبو  یبه سمت او آمد و لبخند بزرگ  گذاشتیم

 :را مشخص کرد  ششین

تو که،    ی از  قبلنا هم خوشگل تر شد  یشوگر بث، دخ  یه“ 

شوگر بث تا وسط شلوار خمره    ی ها  نه ینگاهش  از س  ”گر یج

من االن خودم صاحب کارم،   ”شد:  دهیفاق کوتاهش کش   ی ا

که منو تو    هی.نظرت چارمیهم پول در م   یبوئمار، کل  ییشویقال
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از   ی ادیباال و     م یآبجو بنداز  ی چن بطر   هیو     ی بار دادْل  میبر

 ”ها؟  م،یکن  مایقد

گرفتم راهبه شم،   میکه تصم  ی اون روز  یول  ،یکاب  دی ببخش“ 

 “  .دمی رو خط کش   پایدور همه خوشت 

 “ !یستین کمیکاتول یلعنت، شوگر بث! تو حت“ 

  ی بشنوه کل  نویا   یپاپ، وقت  قمی شف  قی بابا! رف  ی ا  ؟ یمطمئن“ 

 .”که کنهیتعجب م

قبلنا عصا    یستین  کی!تو کاتولرمی نخ “  شوگر بث،فقط مثل 

 .”!ی قورت داده ا

زرنگ“  هنوز  هم  سالم   ،ازیکاب  یتو   مامانت  به  من  طرف 

  .”برسون

که موقع ورود   ی استار،  اصال به پوستر  گیخروج از ب  درحال

 :خشک شود نگاه نکرد شی باعث شده بود در جا

  انی و را ینیو ی کنسرت ها ی سر
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 ن یگلنتا

 عصر 2:00هفت مارس، ساعت   کشنبه،ی

بل 5 از هر  ها  طی دالر  انجمن  اهدا خواهد    یمحل   ه یریخ  ی به 

 .شد

به راه    اچه یبث حس خفقان داشت، پس به سمت در  شوگر

  ابان یندارد. در خ ن یبنز ی برا  ی آورد پول  کاف  ادیافتاد. اما به 

بود، دور زد.   ی کر  ی کارخانه پنجره ساز  کیکه نزد نگ،یاسپر

کرده بود، اما حاال   سیکه پدر بزرگش تاس   ی ا همان کارخانه  

   .بود  (CWF) . افوی. دابلیاسمش  س  گرید

کنسرت باشند،   ی سر  ک یاسپانسر    انیو را  ین ی و  نکهی ا  تصور

از دوازده سال بود که ازدواج کرده بودند. از    شتریسخت بود. ب

را بهم زد، قاعدتا   انیآنجا که شوگر بث بود که رابطه اش با را

  .بودیدرد آور م  دیخبر نبا نیا
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نگاه به دارن تارپ   کی  فش،یهمان شعور طبق معمول ضع  با

  ی نیاش را فراموش کرد.حاال و  ” اور  4  ویالو  “انداخت و کامال   

به عنوان   ه،یشهر بود و او، در حاش  اتی ح  دیتجد  ی اصل  ی روین

 .نشسته بود ی شهروند عاد کی

آمد، از کنارش    یبوئمار که از رو به رو م  یکاب  ییشویقال  ون

 یها   مهی در ن  شی و نوچه ها  یکاب   رستان،یرد شد. در دوره دب

و روبه    شدند،یظاهر م   دیفرنچمنز برا  ییجلو  اط یشب، در ح

 :دندی کشیماه نام او را عربده م

 ” ....شوگر....شوگر....شوگر“ 

از تخت   ،ی دیاما د  د،یخوابیاعتنا به آنها م  یمعموال ب   پدرش

م  آمدیم  رونیب بث  شوگر  پنجره  کنار  سنشستیو    گار ی. 

  ی شیم یتو زن“ .  شدیم رهیو به آنها خ کرد یرا دود م  تونشیتر

: کردیمادرش زمزمه م  ”شوگر بث  یمونیها م  ادی که  تا سالها به  

 .” تا سالها“
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 ” ....شوگر.... شوگر.... شوگر“ 

اش را  به   یفکسن  ی بماند، ولو  ادیکه  قرار بود تا سالها به    یزن

ساختمان     ی کرد. نگاهش رو  ت یبرد هدا  نگی درون بلوار ماک

دندان پزشک   نی موفق ترمالِ  یافتاد که زمان   ی فرانسو   الیکلون

 شهر بود،

  .بود انی و را ینیاما االن متعلق به و 

درشکه   ی . شوگر بث خانه  شدی نم  نیروز گذشته بدتر از ا  دو

  ی اثر  چ یکرد که قابل سکونت باشد اما ه  زیتم  ی را انقدر  یچ

انبار   دیلینکلون اَش نبود. فردا شوگر بث با  یاز نقاش در آن 

 !یچه کار وحشتناک  کرد؛یوبه جست و جو ممخر

انبار    کیمندرس و    تیسوئ  کی  ی به جا  توانستی چرا تلوال نم 

با  ستگاهیا  ی ژتون ها  شد،ی م   بیتخر  شی سالها پ  دیقطار که 

بس  ی ها  پی م:چ” رنگ  یآب ارث    شیبرا  ”ارزشمند   اریقمار 

 بگذارد؟ 
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. نور چراغ  ستادیو ناگهان ا  د،یبرد رس  نگیبلوار ماک  ی به انتها  او

او انجا نبود:    ی زیچ  ی ولو، رو  ی ها   ک ی افتاد که موقع رفتن 

 .راه سنگالخ او را بسته بود ی که ورود نیسنگ ی فلز ری زنج

 ی لینفر خ  کی  ای دو ساعت هم نبود که او رفته بود، گو  یحت 

 .دست به کار شده بود عیسر

ماش  او نگاه   ادهیپ  نیاز  و  کار   ع،یسر  مانیانداخت. س  یشد 

که به ستون    یانجام داده و چند لگد محکم   یخودش را به خوب

ه زد  جد  چ یها  صاحبان  نداد.ظاهرا  تکان  را   د یکدامشان 

برا از    یاو بخش  ی رو   نیکه راه ماش  دانستندینم  دیفرنچمنز 

 .آنها نبود  یملک شخص

 ی کرد خودش را راض  یشوگر بث خموده تر شد، و سع  ه یروح

  د ی جد  نیصحبت با مالک  ی کند که صبر کردن تا صبح فردا  برا

او از سر تجربه م  ی بهتر  میتصم اما    د یکه نبا  دانستی است. 

  ی رو  ادهیپس به سمت پ  ندازد،ی با مشکالت را عقب ب  ییارویرو
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بزرگ شده    آنکه در    ی راه افتاد، که به  درب خانه ا  یطوالن

 .شدیبود ختم م

 ی سنگفرش ها  ی آشنا    ی الگو  با چشمان بسته هم او  یحت

  ب یش  ن ییبه پا  ی کم  ر یکه مس   ی . نقطه اشناختیرام  شی پا  ر یز

برا  یی، جا  گرفت یم  ی میبلوط قد  ی ها   شه یدور زدن ر  ی که 

  .د یچی پیافتاد، م شی سالگ 16در  یطوفان یکه در ط  اط،یح

خانه با آن چهار ستون خوش تراشش    یرونیب  وانیسمت ا  به

رو را  دستش  اگر  برداشت.  ستون   نیکترینزد  ی ه یپا  ی قدم 

حروف   ی دیدورادو  دال  ِنیماش  چییرا که با سو  ییجا  د،یکشیم

 .کند  دای پ توانستیاول اسمش را حک کرده بود،م

کرد به خودش   یخانه روشن بودند. شوگر بث سع  ی ها  چراغ 

درون شکمش به خاطر نخوردن    ندیبقبوالند که حس ناخوشا

حساب  ی غذا و  م  یدرست  بهتر  خودش  اما  که    دانست یبود، 

 .ستین نطوریا
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زدن اعتماد به    پیکرده بود با ت   یاز رفتن به شهر، سع  قبل

 ینبات آب   یتنگ به رنگ صورت  شرتیت   کی نفسش را باال ببرد:   

دست شلوار فاق   کی  داد،ینشان م  از شکمش را  نچیکه چند ا

اش شده بود، و پاشنه    دهیکش  ی کوتاه راسته که جذب پاها

ها ش  ی ا  یمشک  ی بلند  حدود  تا  را  قدش  فوت   شیکه 

  .بردندیباال م ”یبیسانت،تقر190م:“

 ی و  گوشواره ها   یتقلب  یمشک   یکت چرم  کی لباسش    ی رو

که بعد از    ییبود، گوشواره ها  دهی پوش   یالماس بدل  ی نخود

  .دیاصلشان را گرو گذاشت، خر نکهیا

نداشت ، و  ی اثر چیلباس االن در بهتر کردن حالش ه   نیا اما

ها  ی صدا ا  نیح  شیپاشنه  از  قد  وانیعبور  اش،   یمیخانه 

: شوگر بث   ی تلخ  ادآوری بود  از دست داده  از آنچه که   بود 

 .کنهی نم ی... زندگنجایا گهی.... دی کر
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را صاف کرد، چانه اش را باال برد و زنگ را فشار    شی شانه ها  او

 یدو نت  ینوا  ،ی میسنج قد  یآهنگ هفت نت  ی داد. اما به جا

زنگ سنج خوش    یبه صدا در آمد. آنها با چه حق  ی ا  یچکش

  !را عوض کرده بودند؟ دیافرنچمنز بر ی نوا

بود. قد بلند و    ستاده یدرون چارچوب در ا  ی باز شد. مرد   در

 ی قبل از انکه حرف  ی. پانزده سال گذشته بود، اما حتزی تحکم آم

 .ستی او ک  دانستیبزند، شوگر بث م

 .”سالم، شوگر بث“ 

 دوم  فصل

به سخت  شوگر را  داد و خس خس    یبث آب دهانش  قورت 

 ”رن؟یبا ی آقا ”کنان گفت :

درسته.  “:    خورندیانگار  تکان نم   ن ینارک وصاف  کال  ی ها  لب

 ”.هستم رنیبا ی آقا



57 
 

 چه   که  بود  نگفته   بث کرد نفس بکشد. تلوال به شوگر  یسع  او

را به شوگر    ی ، اما او فقط اخبار  ده یرا خر  دیفرنچمنز برا   کسی

 .شوگر بث بداند خواستیکه خودش م گفتیبث م

ب  بازگشت.  به عقب  وقت  ستیانگار زمان  او  که    یو دو. سن 

  ک ی هنوز    رنیبرده بود؛ آن زمان با   نیشوگر بث شغل او را از ب

 .بچه بود

خ  آن م  بیعج  ی لیسالها  نظر  ت  د،یرسیبه  بدن    کابدیا  پیبا 

 یدپ، نقش اصل  یجان  ی از نقش ها  یکیم:  “ طورش    نْیکر

 ی ادیز  اندامی   بلند،  ی ادی، قد ز“هالو    یپیو کتاب اسل  لمیف

موها ب  شی ب  ی الغر،  دماغ  بلند،  حد  بزرگ،   ش یاز  حد  از 

  یشهر کوچک جنوب  کی   ی که به او مربوط بود برا  ی زیهرچ 

 .از حد نامتعارف بود:ظاهرش، رفتارش و لهجه اش شیب

  

  .صد البته که دختر ها مبهوتش شده بودند و



58 
 

ها  شهیهم  نما   دیپوشیم   ی ا  یمشک  ی لباس  نخ  اکثرا  که 

ها دستمال  با  حلقه    ی ا  یشم یابر  ی بودند،  گردنش  دور  که 

بعض   شهری  یبعض  کرد،یم ها   یدار،  قلمکار،    ی پارچه  ماتِ 

 .د یرسیآنقدر بلند که تا کمرش م ی گرید

ها  عبارت  ب  ییاز  استفاده   ینکن  طخی  و ونملع ِخودیمثل 

  ،ی اری در ب  ی باز  ی ری ک  ی بار هم،  قصد دار  کی و فقط    کردیم

  .نه؟  را به کار برد

با روکش پوست   گار یچوب س  کی اول مدرسه، او را با    ی   هفته

 یبود که بعض  دهیاو شن  یبودند. وقت  دهیدر دست د   یپشتالک 

  ی است، از باال  یاز پسر ها پشت سرش گفته بودند که او اوب

حرف را    نیدماغ درازش به آنها نگاه کرده و گفته بود که او ا

ممتاز جهان    داناز مر  ی اریچرا که بس  کند،یحساب م  ف یتعر

  .همجنس باز بوده اند
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  ش ی پ  ی از دگر جنس باز  ی من به عمر“او گفته بود:    ”افسوس“ 

 ی باشم که تعداد  دواریام  تونمیپا افتاده محکوم شدم. فقط م

 ” .دیاز شما خوش شانس تر باش

 .به ارمغان آورد انیمرب ایجلسه اول کی شانی ماجرا برا همان

مرد با   نیآورد کجا و ا  یکه او به خاطر م  یآن معلم جوان  اما

 ب یعج  همچنان  رنی بود کجا. با  ستاده یکه در مقابل او ا  یابهت

  .آزار دهنده تر ی بود، اما به گونه ا

شده    ی و عضله ا  ی و بد قواره اش حاال، ورزشکار  ی ترکه ا  اندام

اما د  دهی بود، هرچند که هنوز هم کش الغر نبود، و    گریبود، 

حت بود،  افتاده  جا  صورتش  باالخره  ش  یحاال  دماغ   پور یآن 

 .مانندش

حاال    دند،آمیبه نظر م  ینزار و استخوان  یکه زمان  ییها  گونه

  .بودند  لیو اص  یاشراف
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 بوی   مثل   آن  ی و بو شناخت،یبث عطر خوش پول را م   شوگر

  .بود دهیچسب نیدود به کال 

  ش ی شانه ها  ی تا رو   شیبود، موها  دهیکه او را د  ی بار  نیآخر

  مدل   مثل   . حاال هم به همان اندازه پر پشت بود، امادیرسیم

  .شلوغ کوتاه شده بود نما،ی ستارگان س یشینما موهای 

ت   نکهیا ق  ی شامپو  کیحاصل    ش یموها  ره یبرق   مت یگران 

نبود،    ص یسالمت کامل، قابل تشخ  جهی صرفا نت  ایبود    یشیارا

وجه امکان نداشت   چیمطمئن بود:  به ه  زیچ  کیامادر مورد  

  ! باشد ،یپیس یسی م ش،یپر ی ها  شگاهیمدل مو کار آرا نیا

آرمان  یپشم  راهنی پ  کی  او بود مارک  راه که مشخص   ی راه 

کار    شی رو  ییخط نازک طال  کی که    ی ا  یاست، و شلوار مشک

بزرگ شده بود،    نیکر  کابدیشده بود، به تن داشت. نه تنها ا

  ده یهم رفته بود، بعد کل مکان را خر  ی شگریبلکه به مدرسه آرا
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کرده   لیدتب  یالملل   نیب  ی ا  رهیزنج   نسیزیب  ک یو آن را به  

 !بود

  ی نگاه کردن به مرد  ی امد که شوگر بث برا  یم  شی کم پ  یلیخ

وقت مخصوصاً  کند،  بلند  سر  باشد  ها  یمجبور  کفش   ی که 

سرش را  دیاما االن با د،یپوشیرا م  کسشیناتری پاشنه بلند دام

م ها  کردیبلند  چشم  همان  در  درست  سبز    ی تا  نخوت  پر 

  .که به خاطر داشت، نگاه کند  ی ا یشمی

قد تما  نفرت  برگشت:    یمیم  تو   چیه“اش  بود  نگفته  کس 

 .”یینجایا

بر   ”چه جالب  ؟ی جد“  لهجه  را حفظ    یی ایتان یاو هنوز  اش 

م بث  شوگر  که  هرچند  بود،  قبل    دانستی کرده  ها  لهجه 

به    یاز جنوب  توانستیم  طیانعطاف اند. لهجه خود او بنابر شرا

  .کند رییو برعکس تغ یشمال
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به عقب برداشت و شوگر بث را به    یاو قدم  ” تو لطفا  دیایب“ 

 .درون خانه خودش دعوت کرد

و به او   اوردیاو باال ب  ی انگشت وسطش را برا  خواستیم  شوگر

 !برو به جهنم دیبگو

بود که   یزندگ  ی ها  ی از الکچر  گرید  یکیبرگرداندن،    ی اما رو 

و   ی باز طه یتوان پرداختش را نداشت؛ درست مثل سل گر ی او د

  .اش را دراوردن ی اعتبار ی ته حساب کارت ها

و صاف شوند،    ک یبار  نیکال  ی که باعث شده بود لب ها   ی تنفر

  نیکه چه قدر ا  دانستیم  قای که او دق  گفتی به شوگر بث م

  .دعوت گزنده بود

کال  نیا  دانستن پاکوبان  نینکته که  او  داشت  انجا    انتظار  از 

ا او   به  ها  نی برود،   داد که شانه  را  را صاف کند،    ش یاراده 

بگ باال  را  قدم  ردیسرش  درون    یو  درست  بگذارد....  جلو  به 

  .د یفرنچمنز برا
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اول  او از همان  بود.  کرده  بث    نیخرابش  ورود شوگر  لحظه  

 کیکه توسط    گرید  ی بایز  یخانه جنوب   کیمتوجه آن شد.  

  .به تاراج رفته بود  یغارتگر خارج

مانده    یراه پله ها سالم باق  یاصل   چ یو پ  ی سالن ورود  ی گرد

 د یناپد  ی دید  ی   قهی سل ِکیرومانت  یپاستل  ی بود اما رنگ ها 

  .شده بودند

و   ،یمنحن  ی ها وارید ی برا  رهی ت   ی رنگ قهوه ا کی آنها را با    او

کار  ی برا   یگچ  دیسف بلوط    یمیقد  ی ها  ی برش  جنس  از 

  .کرده بود نیگزیجا

جا   ی تابلو  کی به  بود  نشسته  آبستره   کن  خورد   ی اعصاب 

  ،یسالگ  5از خودش در سن    یع یپرتره اندازه طب  یمیقد  ی تابلو

  که یدر حال  یصورت  ی و ربان ها  د یاز تور سف  قهی با سل  یدر لباس

 .بود دهیو کفش پوش مادرش دراز کش  ک یش ی کنار پا
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به تصو  کینقاش    ی دیاصرار د  به   ر یسگ پودل کوچک هم 

شوگر بث،   ی اضافه کرد، هرچند که آنها با وجود تمام البه ها

 .نداشتند ،ی گریسگ د چی نه پودل، نه ه

که   ی وقت در خانه اش، موجود  چیمادرش گفته بود که او ه 

 د،یسیل یرا(م  ی گریمال هرکس د  ایخودش )  یخصوص  ی جاها

 .نگه نخواهد داشت

به صورت درون  ی و خاکستر   ی قهوه ا   ی گه هابا ر   دیسف  مرمر

 .کهنه کف اتاق شده بودند ی چوب ها نیگزی کار جا

مطال، و   تیآنتون ی مار نه ییآ قه،یعت  ی از گنجه ها ی اثر گر ید 

حاال    ی صندل  نی چند  نطوریهم نبود،  زربافت  پارچه    ک یبا 

  .را گرفته بود  شانیخال ی کوچک براق جا ی انوی گراندپ

پ  کی ورود  ی انو یگراند  هال  در  برا  ی کوچک  .... دیفرانچمنز 

سل ان  با  بث،  شوگر  بزرگ  م:نامعمول، ”آوانگاردش  قهیمادر 
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مطمئنا   ی دیتناقض لذت ببرد، اما د  نیممکن بود از ا  ”شرویپ

 !دیرقص ی م یداشت در قبرش عرب

ب  ”به  به“ شد، مثل   لیمتما  یبه جنوب  شتریلهجه شوگر بث 

د ها  گریتمام  م  ییوقت  قرار  ضعف  موضع  در  :   گرفتیکه 

 ” یانداخت ی که امضاتو رو همه چ نمی بیم“

نگاهش به شوگر مثل    “  کنمی که دلم بخواد م   ی هرکار  من“

  .خدمتکار اشپز خانه ک یمرد اشراف بود به  کینگاه 

او نسبت به شوگر بث درست و به جا بود و مهم نبود   نهی ک  اما

  گر ی، د  آورد یشوگر بث را باال م  ی جنگجو  ی که چه قدر  رو 

  ر یهم د  یلیخ  ی بود که به ساز او برقصد. حت  دهی وقتش رس

  .شده بود

 ”نوشتم ینامه عذر خواه هیبرات  من“

 .تفاوت تر به نظر برسد یامکان نداشت ب ”؟ی جد“

 ”، به فرستندهبرگشت خورد نامه“
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 ” !عجب “  

ا  او همانطور  را  بث  شوگر  داشت  سالن    ستاده یقصد  در  دم 

داشته   ی رفتار بهتر  اقتینگه دارد، نه که شوگر بث ل  ی ورود

  ن یکرد ب  یسع  جهی باشد، اما قصد التماس کردن نداشت؛ در نت

آنچه که به خودش و آنچه که به او بدهکار بود تعادل برقرار  

 :کند

خوب   یبود. ول  رید  ی ادیکم، ز  ی ادیکه ز  فهممیخودمم م “

  ”!گهی د هیعذر خواه  یکرد؟ عذر خواه شهیچه م

نم “ دل  دونم،یمن  عمرم  تو  خواه   لیچندان  عذر    ی واسه 

  ”نداشتم

رو گشته و تجربه کرده   ا یکه دن  ی کی  ی بهتره به تجربه ها  پس “

ساده، تنها    ”متاسفم“   هی  رن،ی با  ی اقا  ،ییوقتا  هی.  یگوش کن

  ”ادیکه از دست ادم برم  هیکار
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 ست،ین  یکاف  ،یبکن  یتونیکه م  ی هم، تنها کار  ییوقتا  هی  و“

 ” هست؟

بخش   او که چ  دنیقصد  اما  یبیعج   زینداشت  نبود.   عذر  هم 

صم  خواهی از  چندان  هم  نظر  میشوگر  به  و   امد،نمی  قلب 

  ی وقت  نجا،ای  نه   که بهتر تالش کند. اما  کردیشرافتش حکم م

 .بود ستادهی خدمتکار در سرسرا ا کیمثل 

 ” بندازم؟ گاین هینداره که من  یمشکل“

او نماند و از کنارش رد شد و رفت به    ی شوگر منتظر اجازه  

 .ییرای درون پذ

 ” راحت باش“ : ختیری از کالمش م تمسخر

  یی بایز  یها هماهنگ  وارید  ی به قهوه ا  لیمتما  ی خاکستر  رنگ

ها مرمر  صندل  ی با  داشت؛  اطاق  کف  بزرگ    ی ها  یدرونکار 

سرسرا هماهنگ    رهیت  ی و کاناپه ساده هم با رنگ قهوه ا  یچرم

 .بودند
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 شه یش  ی ها  ی از شکستن گو  ی ر یچهار تکه با  تصو  ی تابلو  کی

 .شده بود زانی او نهیشوم ی باال نه،یبه صورت قر ،ی ا

د  ی ا  نهیشوم  به    هیشب   گریکه  نبود.    اوردیم  ادیانچه شوگر 

 .کرده بود ر ییآن تغ  یقبل  ی بخار شیپ ی طاقچه 

جورواجور     ی از  جنس چوب  بلوط بود، با  لکه ها  ی طاق قبل 

دودکش    چهیفراموش کرد در  ی د ید   یوقت   کباریکه     یاهیس

 .شده بودند جاد ی را باز کند ا

 ی م: معمار“ کی مدل  کالس نی سنگ چ  ی سر بخار کی   حاال

پو  ،یخاص م  کینوکالس  ش یحاصل  در   انهیاز  هجدهم  قرن 

و   ن یرا گرفته بود، با آن  قاب سنگ  شی جا   ”و فرانسه   ا یتالیا

 یونانیمعبد    کی  هیشب  شتریشده اش ب  ی منبت کار  ی   بهیکت

  .آمدی به نظر م

و    تهی مدرن  ی شوگر بث عاشق همجوار  ،ی گرید  ی در هر خانه   

 .د یاما نه در فرانچمنز برا شد،می  سنت
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کال  او درشت  اندام  به  افتاد  چشمش  و   که   ن یبرگشت  

ا غرور  پر  حالت  بود.  کرده  پر  را  در    ستادنش یچهارچوب 

افراد  برا  ی مخصوص  بودن  امور  راس  در  که   ی عاد  شان یبود 

  .است

سال    37  یعنیفقط چهار سال از خودش بزرگتر بود، که    او

   ی ا  که او معلمش بود، ان چهار سال، فاصله   یسن داشت. وقت

 .آمدی به حساب م  چیه  بایساخته بود اما االن، تقر  یحل نشدن

  ک ی رمانت  نیها چه قدر کال  لویو  یاورد که  در نگاه س  ادیاو به   

که آنطور لجوجانه در    یاز کس  شدیبود، اما شوگر بث حاضر نم

  .ادیخوشش ب کرد،یمقاومت م  شیها  ی مقابل لوند

خواه  دیبا  او عذر  ب   یدوباره  را  ا  کرد یم  انیاش  البته    نبار یو 

  .درست

کالموجود    ری تحق  یول موشکافانه  نگاه  ب  نیدر  بر  عالوه   ی، 

 دم یشا  “ :    گذاشتی که به خانه اش شده بود، نم  ی ا  یحرمت
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ا  یمن در حقت لطف کردم. حقوق معلم همه   نیکه کفاف 

 ” گمی م کیدر مورد کتابت، تبر ،یراست ی. هدادی رو نم  زیچ

  ”؟ی رو خوند  "ستگاهی ا نیاخر"   تو“

ابرو  باال مشکوک  به جوش   نیکال  یکمان  ی رفتن  را  خونش 

سع  ”آورد: واقعا  من  مغتا  یاووف،  لغت  انقده  اما   ی کردماااا، 

  ”سخت توشش بوددد

از اون مخ اکبندت    ی نکرد  یوقت سع  چی، توام که ه  حیصح“

  “ بکشی کار فشن و مد مجله خوندن  از شتریب

اون مجله ها رو    یچکیکن، اگه ه  گاین  هیبه قض  ی نجوریا  ،یه“

و    رنیاونور م  نوریا  یکیزشت پالست ی زن با لباسا  ینخونه  کل

 ” شد یچه قد گه م ایاونوقت دن

االن    یییاوپسسس، وا“گشاد کرد:    نیکال   ی چشمانش را برا  او

  ”...یام کن هیتنب   یواسه بد دهن ی خوایم
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اسفناک   یدر حس شوخ طبع  ی رییتغ  نیزمان کوچکتر  گذر

بود:    جادیا   نیکال تو    چیه   هیتنب “نکرده  رو  که    یکیوقت 

 ی کس  دادی نداشت، مگه نه شوگر بث؟ مادرت اجازه نم   ی اثر

 ” ات کنه   هیتنب

غلط نظرات    یواسه من درسته چ  یچ  نکهیراجع به ا  ی دید“

خم کرد   ی به اندازه ا  قایاو سرش را دق  ”خاص خودشو  داشت

علوم  الماسش م  یبدل  ی کنار برود و گوشواره ها  شیکه موها

 :شوند

م:مسابقات ”“یپیس یسیم  ی بانو“   نذاشت من واسه  یدونیم “

شرکت    ”یپ  یس   یس  یاطراف م  ینواح  ی برا  ستهیدختر شا

م حتم  گفتیکنم؟  من  بذاره    یول  ه،ی بردن  نداره  امکان  اون 

اگه کالهشم اونورا افتاد، واسه برداشتنش بره    یدخترش حت

درب   ی تو شهر  دعوا”یت یس  کی اتالنت“   وداغوناون  چه   ی . 

نکرد  یبزرگ ول میکه سرش  م  ی.   ی د ید  یدونیتو که خودت 

  ”شد یچه جور م  گرفتیم یمی تصم  هی  یوقت
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  ”هست  ادمیاره،  اوه“

بود که باعث اخراجش شده بود.  ی دیبود. د ادشیکه او  البته

دوباره بابت   یاالن وقت  سپر انداختن و عذر خواه  ،یعنیکه  

  .و جبران کردن بود یمیآن اشتباهات قد

چشم در چشم  ” بود حیقابل توج ری متأسفم. واقعا. کارم غ من“

از آنچه فکرش را م  نیکال هم سخت تر بود، اما    کردیشدن، 

دروغ بود، اما   یگفتم که همه چ من بهش  “:  اورد یکم ن  نباریا

 ” ی کار از کار گذشته بود و تو شهر رو ترک کرده بود گهید

کرده   یکه مامان جونت سع   ادی نم  ادم ی. من اصن  بی چه عج “

وقت نتونه   چیزن باهوش ه   هی که    هیعاد  ری کنه. غ  دامیباشه پ

با چطور  که  ه  دیبفهمه  که  بگه  و  بزنه  زنگ  من  اون   ،یبه 

  _بود اون روز ؟  یچ  قایکلماتش دق_مربوط به     ی سوتفاهم ها

من در    انتی دختر معصومش و خ  یلکه دار کردن پاکدامن  "

  “ برطرف شده  "موضع قدرت 
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که او کامال   دادیکلمات دختر معصوم نشان م  ی مکثش رو   طرز

را و  بث  شوگر  که  بود  ماش در    نیگلنتا  انی باخبر    ن یپشت 

 .بوده اند  یقرمزش  مشغول چه غلط ی کامارو

واقع  نه،“ گفتن  جرعت  منم  رو    تینکرد.  پدرم  به  ماجرا 

  “ .نداشتم

 ی دیبود. چند ماه بعد از مرگ د  دهیخودش فهم  نیفیگر  اما

را    ی، نامه اعتراف  کردیم  یاسناد و مدارکش را وارس  کهیدرحال 

  .کرد و خواند  دایکه شوگر بث نوشته بود پ

دار   یول“ گر  ی قبول  کرد   ن یفیکه  حقت  در  رو  درست  کار 

بده و به همه بگه  یرسما کم مونده بود تو روزنامه اگه گه؟ید

  ”.من دروغ گفتم

شده بود نه؟ من   ریکارا د  نیا  ی برا   کمیسال بعد.    کی  حدود“

  ”شده بودم  پورتیبه انگلستان د
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ا  ی اداوریبث خواست    شوگر به  به هر حال  او    االت یکند که 

بود بازگشته  او   _متحده  که  بود  نوشته  کتابش  جلد  پشت 

حرف  فقط   نیاما گفتن ا  _است  ییشهروند آمریکا  کیاکنون  

م توج  نطوریا  شدیباعث  را  کارش  دارد  که  برسد  نظر    ح یبه 

 .کندیم

مشروب   شخوانپی  سمت  به  و  شد   جدا از چارچوب در  نیکال 

  .رفت ”مشروب دارد ختنیر ی برا ر ی که ش ی م:بار“

  ...ی دید ییرایمشروب در اتاق پذ شخوانیپ کی

نمونه ،    زبانیم  ک ی  تعارف   جمله نه  نیا  ”؟ی خوایم  یدنینوش“

  .موش و گربه ی باز کیحمله بود در   کیارام  ی بلکه نجوا

  ”خورمیمشروب نم گهید من“

  ”؟ی شد اصطالح“

د  من“ فقط  مباد!!  هرگز  شدن؟!  اصالح  مشروب    گهیو 

گل کرده بود. از آنجا که    شیکار  نیریبث  ش  شوگر ”خورم ینم
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دور   ی رو  گری، حاال د  اندازدینه  دروغ و نه تمسخر کنتور نم

  .تند افتاده بود

ا   نیکال به نظر   متی گرانق  اریبس  ی بطر   کیاز    نچی چند  که 

اسکاتلند  یسکی و  ک ی  امدیم برای خالص  باشد   ی )اسکاتچ( 

 .ختیخودش ر

تا چه حد   نیکال  ی شوگر بث فراموش کرده بود که دست ها 

  رن یکه با  گفتی م    دیرسی بزرگ اند. آن موقع ها به هرکس م

ان موقع ها هم    یصفت شهر است، اما حتزنْ   ی کون  نیبزرگتر

دروغ گو به نظر    ک ی او    دشیبَکش باعث مگنده  ی آن دست ها

   ی کس  هب دست ها متعلق  نیا  نکه ی هنوز هم باور ا  ی . حتدیایب

 ی موها  یو گهگاه  خواندی از حفظ غزل م  یهستند که  زمان

  .سخت بود  بست،یم  یتکه ربان مخمل مشک  ک یبلندش را با  

زدند و او را با    رون ی از مدرسه ب  ریاز آنها د  ی شب ، عده ا  کی

در    کی فوتبال  درون شهر   کیتوپ  فوتبال  دندید  ی دشت   .
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را  تا به ان روز    ی زی چ  ن یبود و آنها چن  امدهین  ش یهنوز به پر

 .بودند دهیاصال ند

روپا  مشغول  رو   ییاو  از  را  توپ  بود،  به   کی  ی زدن  زانو 

پا  ی از رو  ش،یران ها  ی رو   ،ازی گرید و   کردیرد م  شی ساق 

م   ی رو نگه  جا  داشتیهوا  در    ییتا  از دستشان  که شمارش 

 .رفت

زدن، با سرعت هرچه    بلیدر  ن یبعد شروع کرد در طول زم  

در  شی پاها  انیبار هم از م   کی ی توپ  حت  کهی تمام تر، درحال

  یکرد و مدت  ریینرفت. بعد از ان اتفاق نظر پسرها در مورد او تغ 

 .د یایبسکتبال ب  نیبعد  از او دعوت کردند تا همراهشان به تمر

و کارگرمآبانه   می ضخ   ی آن انگشت ها”تا شوهر شوگر بث؟  سه“

واسه تو   یحت” تراش خورده حلقه کرد:   ی بلور  ی اله یرا دور پ 

  ”ادیبه نظر م ادیز کمیهم، 
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هنوزم    بتی: غشهیعوض نم  شی وقت راجع به پر  چیه    زیچ  هی“

 ”شهره  نیمورد عالقه ا یسرگرم

ج   شوگر درون  را  اش    یمشک  یکت چرم   ی ها  ب یدستانش 

سرد به شکمش برخورد   ی . کت عقب رفت و هوادیکرد و کش 

اش چاپ شده    یکوتاه صورت   رهنی پ  ی رو  "والی ه"کرد. کلمه  

پر زرق و برق    ی ادیز  ی. کمافتادیم  ش یها  نهیبر س   قایبود و دق

خورده    فیتا پنج دالر و نود و نه سنت تخف  متش یبود، اما ق

مد روز به نظر    دیپوشیهم م  گونی   اگر  یو شوگر بث حت  ودب

 .د یرسیم

من    ی رو  نیرو از سر راه ماش  ری اگه اون زنج  شمیم  ممنون“

  ”ی بردار

شوگر بث را دعوت به نشستن کند، در   نکهیاو بدون ا  ”واقعا؟“

صندل  یکی رفت:    ی چرم  ی ها  ی از  دار“فرو  شوهر   ت یسابقه 

  ”خرابه یلیخ
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  ”نه؟ی پس نظرت ا “ 

کشدار  او لهن  م”گفت:  ی با  زود  اگه  “داد:    ادامه”چهی پی خبرا 

اولت   شوهر  نکنم  د  یک یاشتباه  دانشگاه  تو  که   ده یبود 

  ”ش؟یبود

پسرا  دارن“ اون  از  باز  ییکایآمر  ی تارپ.  مدافع   کنیاصل، 

شوگر    ”کردیم  ی باز  "وزیبر"   میمدت واسه ت  هیبود.    سبالیب

 .رفت سر اصل مطلب  عیبث سر

  

و از    دیاز شرابش را نوش  ی او جرعه ا  “  زیبرانگ  نیتحس  چه“

در دستانش غرق شده    بایتقر  اله یبه او نگاه کرد. پ  الهیپ  ی لبه 

ولت کرد. چه    گه یزن د  هیکه تو رو واسه    دمی شن  نمیو ا”بود.

  ”فیقد ح
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التحص   اسمش“ از دانشگاه فارق    ل یسامانتا بود. برخالف من 

تو   اون  نبود. معلوم شده که  دنبال مدرکش  البته دارن  شد. 

 ” . ماهر بوده یلیخ یآلت تناسل دنیمک

  .متوقف شد  نی رفتن به طرف دهان کال  انهیدر هوا، در م  الهیپ

 لبخند سوئترن بل اش را  نیبهتر او

 نی که از ا  ی داد، همان لبخند  نی کال  لیتحو   ”یجنوب   ی بایم:ز“

صداقت    ی ذره ا  یول  شد،یم  دهی طرف صورتش تا انطرف کش

  .در ان نبود

مشکل    یتیس  ک ی انقدر با آتالنت   ی دی)و اگر د  نیتمر  یکم  با

 مراسم   تاج   مهمتر  از  ی ا  زهیجا  توانستیلبخند م  نینداشت( ا

بعد    رستانیدب  النیالتحص فارغ   ی برا  یم: مهمان“  نگ هومکامی

 .بر سرش بگذارد  ”از شرکت در دانشگاه

واسه    نهیا  شی اخالق  جهینت“ قدام   اون  و هوش  عقل   هیکه 

  ”نداره  ی ا دهیدختر فا
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بحث را عوض کند:    ری ابدا قصد نداشت بگذارد که او مس  رنیبا

 ” .ود یهال  یات رفت هیکه با مهر  دمیشن“

  ”بودم دهی هر دالرش زحمت کش  واسه“

 ”ینداشت ی باز شنهادی اونقدرام پ  اما“

  ی حواست جمع  زندگ  نهمهیا  ،ینیریچه قد اخه تو ش  اووف،“ 

  ”من بوده

شوهر دومت عضو باشگاه   دم،ی اشتباه شن  گهید  نویا  مطمئنا“

 ”بوده؟ "یجهنم ی فرشته ها" ی موتور سوار

ها“ سوار  کی  یجهنم  ی م:فرشته  موتور  که    ی باشگاه  است 

 ”شوندیسوار م دسونیوید_ یآن فقط هارل ی اعضا

بود، اما متاسفانه  یم زی انگ جانی ه  نقدیهم تمی کاش واقع ی ا“

درست  _با استعداد بودآ  میلیبود. خ  نما یبدلکار س   هیفقط    ی سا

که  داشت تالش   یکه خوشو به کشتن داد، وقت  ی تا همون روز

 ه ی عرشه    ی تو  کایستون پل سانتامون  ی با موتورش از رو  کردیم
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ف  یحتفری لوکس  یکشت  . مور  لمهیبپره  قاچاق    ی ایبد  د در 

هم واسه  واسه   نیموادبود  که  بگم  به خودم  دارم  من دوس 

شه،  من خودم اون زمانا   ایر  خوامیمرد. البته نم  یهدف خوب

 ” دمی کشمی  علف  پک  دو یکی یهر از چندگاه

از    شتریب  یحت  رستانیدب  ی تو  ارم،یاگه درست به خاطر ب  و“

 ” ی دیکشی دو پک م  یکی

بد بو   ی گارایاونا فقط س  کردمیبود حضرت واال. فکر م   اشتباه“

  ”بودن

اقا  نیکال ان  از  البته شوگر بث هم  نزد که  صورت   ی لبخند 

  .انتظارش را نداشت یسنگ

را ترک کرده    ی چند ماه قبل از آن صحنه مرگبار سا  شوگر

بازنده ها   یکره خاک   ی رو  ی دختر   چیبود. ه با   ی در ازدواج 

بود،   هیقض  ی از او مستعد تر نبود. اِمت تنها استثنا   انتکاریخ
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خوب، روز ازدواجشان او هفتاد ساله بود و سن، به همراه    یول

  .اوردیخودش تجربه و عقل م

  ”ازت نبود  ی رد یمدت هی ایاز اون گو بعد“

  ”خاص ی. سهام کردمیصنعت رستوران کار م ی تو من“

شروع    یرستوران محترم لس آنجلس  کیدر    زبانیعنوان م  به  او

 ک یبه کار کرده بود اما به خاطر دهان به دهان گذاشتن با  

ها کار    یدر مهمان  یساق  کیاخراج شد. بعد به عنوان    ی مشتر

رستوران ارزان   کی آن شغل را هم از دست داد، در    یکرد. وقت

همبرگر    کی   آنهم در  ز. بعد اکردیسرو م   ا یالزان  ییایتال یا  متیق

که به خودش امد و   ی ارزان تر مشغول شد. روز  ی حت ِیفروش

برا   دید  ی شرکت ها  ی ها   ی کار مشغول خواندن آگاه  ی که 

ها “ اسکورت   خانه  :فاحشه  باکالس  ی م  و  در    ”مدرن  بود، 

  ی ز یاز هرچ   شتریبود. آن اتفاق، ب  شیزندگ  ی جا   نیتر  نیبدتر

خ  ،ی گرید که  بفهمد  شده  شدنش    یلیباعث  بزرگ  وقت  از 
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را به عهده    شی زندگ  تیمسئول  دیگذشته است و او خودش با

  .رد یبگ

 ” ی که امت هوپر رو تور کرد بعدشم“

 ی هم نداشت  شی پر  ی پرداز  عهیبه شبکه شا  ازین  یتو حت  و“ 

فهم ب  لبخندش”دنشیواسه  ذرات  که   ی درد  تینها  یتمام 

  .پوشاند یوجودش را پر کرده بود را م

خ  روزنامه“ جالب.    یلی ها  و  بودن.    28خدمتکار    ه یآموزنده 

م جوون    شهیساله  تگزاس   رمردیپ  ه یزن  پول  که   یخر 

  ”بازنشسته تجارت فروش نفته و  هفتاد سال سن داره

  مار یقبل از  ب   ی حت  شی ها  ی گذار  ه ینفت فروش که سرما  کی

دوستش،    نیزتریورده بودند.امت عزشدنش، کامال شکست خ

او کمک کرد   یمعشوقه اش، و کس بالغ    ندفرای  تا بود که به 

  .شدنش را به ثمر برساند
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به سمت او خم    ”ی به سالمت“اش را به نشانه     الهیسر پ  رنیبا

حوصله به نظر    یب   یمدل مرد گوچ  کی مثل    که یکرد، در حال

  ”ریمنو بپذ  تیتسل  بابتش” آمدیم

را گرفته بود،جواب دندان    شیکه راه گلو  یوجود گوله بغض  با

بغضش    ی سخت بود، اما شوگر  با هر ترفند  یل خی  دادن شکن

 ی کیبا    یخوب وقت  یات متشکرم. ول  ی بابت همدر”را خورد

پ م  ری اونقد  م  ،یکنیازدواج    ی طور  یاخرش چ  یدونیخودت 

  ”گهید شهیم

او را پر کرد نگاه کرد.    یشمی  ی که چشم ها  ی به نفرت  شوگر

شرا هر  در  را  ترج   ی ا  یلعنت  طینفرت  ترحم  . دادیم   حیبه 

دنبال کرد،   نداختی پا م  ی را که پا رو  نیچشمانش حرکت کال

  ی سانان و توامان با   قدرت  گربه تی آزار دهنده به موزون  یحرکت

ما پشت سرت بهت  “شوگر گفت    ”که  یدونستی م  “   مردانه.

  ”دوک؟  میگفتیم
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  ”البته “

  ”ی همجنس باز میکردی فکر م هممون“

  ”؟ی جد“

  ”عصا قورت داده و“

  ”افتخارمه هیهنوزم هستم و ما قتحقی در  .بودم“

فکر  شوگر زنان    اای  که  کرد   بث  که  نه  اگر  ازدواج کرده؟  او 

پر دست     یلینارگ  ی ها  ک یک  دیبا   ش یمجرد  به  کلوچه  و 

 ی رفت و سع  نهشومی   سمت  به.  ببندند  صف  اش  خانه  در  پشت

 ی مطمئنا تو کونت از خوشحال“کرد حاضر جواب به نظر برسد:  

ا  ه یعروس ماش  ی جلو   ی زد  نکهیبابت  بست  ن یراه  ولیمنو   ی . 

  ”ادامه دار شده ی ادیز  گهی د حتیتفر

  ”کنمیم  حی، من هنوزم دارم تفر اتقاقا“

!!! ( دیلذت ببرد، مگر )شا  ی زیچ   چیامد  که از ه   یبه او نم  اما

  .تصرف هندوستان
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اش نگاه کرد، و   دوختْ ژه ی و و  ز یتم   ی شوگر بث به لباس ها 

تا کار کث   یفکر کرد که چه کس   ف یدر ان مدت کوتاه امده 

پا  مانیس دهد.    ری زنج  ی ها   لهمی ی   هیکردن  انجام  فک  “را 

  ”ه؟یخجالت اور عتیزنگ بزنم وض  سیاگه به پل یکنینم

  ”منه  یملک شخص نجایا ابدا،“

. پدرم یمهم باش  شی چه قدر تو پر  کردمیمنو بگو که فکر م “

  ”رو داد به خاله ام چی درشکه خونه  1950  تو سال

امالک   خونه“ جزو  هنوز  اون  رو.  جلوش  راه  نه  اما  بله،  رو 

  ”ادی به حساب م د یفرنچمنز برا

  ”نداره  تیواقع نیا “   ستادیبث صاف ا شوگر

به جزئ  لیوک  هی  من“ اون  و  مثل مرز    یاتیواقعا خوب دارم، 

اگه  “برخواست    شیاو از جا  ”.کنهیدقت م  یلیخ   یتیمالک  ی ها

.  ی بنداز  ی نگاه به اسناد نقشه بردار  هیخودت    یتونیم  ی بخوا

 ” فرستمی م  یکپ هیبرات 
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به خرج داده   ی ا   ی اطیاحت  یممکن بود پدرش چنان ب  یعنی

در مورد هر آنچه که    ی کر  نیف یباشد؟ البته که ممکن بود. گر

وسواس را    تینها   شدیاش مربوط م  ی به کارخانه پنجره ساز

  آشکاری   طرز  به  ،  خانواده  و  خانه  به  مربوط  امور داشت، اما در  

شهر نگاه    کی  رکه معشوقه و زنش را د   ی انگار بود. مردسهل

  تا چه اندازه ممکن بود محتاط باشد؟  داشتیم

 ی مشخصا دنبال عذر خواه  رن؟یبا  ی اقا  نیخوای م  یچ  قایدق“

  ” ن؟یخوایم یچ  نیپس رک و پوست کنده بگ  ن،یستیمن ن

د   اوه“ نظرت من چه چیتالف  گه،یمشخصه  به    ی ا  گهید  زی. 

  ”از تو بخوام؟ تونمیم

لرزش  زمزمه انداخت.  یاش   بث  شوگر  اندام    سختی   به   بر 

پ  ینگاه  ی جلو به  تمنا  کال  یاسکاچ  اله یپر  تازگ  نیکه    یبه 

سال  نییپا پنچ  او حدود  گرفت.  را  بود،  که    شدیم  یگذاشته 

دوباره شروع   امشب  که  نداشت  قصد  و  بود  نخورده  مشروب 
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ا“کند.   خوب،  کل  نیخوب  قراره  معلومه  که  خوش   یجور 

  ” من کجا پارک کنم؟ ی انتظار دار  قایبگذره. دق

 ت یمیقد  ی از دوستا  یکی  دینداره. شا  یتیاهم  نی کوچکتر  برام“

  ”بتونه کمکت کنه؟

درآوردن بود، اما  ی باز طهیسل ی زمان ممکن برا نیبهتر نجایا

انجامش دهد. در    دیچطور با  آمدینم  ادشی  گر یشوگر بث د

به کمرش داد، هرچند   یو تاب  د ی خرام  نیعوض  به سمت  کال

م حس  ها   کردیکه  بودند.  شیاستخوان    نییب” صدساله  

االن سه تا    نی . من هم ی خوب فکر نکرد  گهی که د  نجاستیا

جفت ننه بابا از دست دادم، پس اگه قصد اصالح   هیو    شوهر

رو امتحان   ی چندرغاز  اطیح  ه یاز    شتریب  دیبا  ،ی دار  یو تالف

  ”یکن

  “ ا؟یآ یجلب ترحم دنبال“
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دق  ی ها  حرف بث  دلش    قایشوگر  و  داشت  را  جلوه  همان 

کتش را باال داد   قهی. در عوض  رد یخواست که زبانش را گاز بگ

تو و ترحم ات  هردوتون   رن،یبا  ی اقا ” و به سمت در برگشت

 ” به گا نیبر

را  هنوز برنداشته بود که    ی متیادکلن گرانق  حهیسه قدم هم 

و شوگر را   دیدستش را کش  نی کال  یمشامش را پر کرد. وقت

  .کرد دنیپر   نییشروع به باال پا نهی برگرداند، قلبش در س

  ”چطوره؟ یتالف ی برا  نیبه نظرت ا “

به    حالت را  او  و خشنش  سرد  تارپ،    اد یچهره  دارن  چهره 

  شوگر   راستش   دست  مشت قبل ازنکه با ضربه  ی درست لحظه ا 

را مد   ی گریخشونت د  رنیبا  نی کند انداخت، اما کال  هوشبی  را

  ده ینشان دهد، سر پوش  ینظر داشت. قبل از انکه بتواند واکنش

با    ن ییاش پا  رهیت  ی از موها   ی ا   بوسهآمد و دهان شوگر را 

 .ظالمانه و سخت پوشاند
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 ی ها... چه قدر بوسه در عمرش تجربه کرده بود. بوسه ها  بوسه

بر رو  یمادر دوست داشتن . بوسه ها  ی اش  خشک    ی گونه 

شهوتناکش    ی جمع شده. آن بوسه ها   ی خاله تلوال با ان لب ها

 عایبود که سر  ی. دارن از ان دسته مردان انیبا را  یدر نوجوان

بعد هم    .بودافتضاح    دنیسراغ اصل مطلب  و در بوس  روندیم

ها ها  سای  و مستانه    سیخ   ی بوسه  بوسه  در    ی و  خودش 

  .کرد یمست م کیو تان  نیاز ج یجواب وقت

 ی ادیز  زی از مردها. چ   یمتوال  ییعده ا  ی بعد از آن هم بوسه ها 

شان    یدر تمام  دیکه شا  یاز آن ها به خاطر نداشت، مگر طعم

  .یمشترک بود: درماندگ

ها  ، بوسه ها  شیامت مرهم درد ها  ی بوسه  بود  با   ییشده 

 .م یتمنا، ترس و در اخر، تسل ،یطعم مهربان

بود. دستانش   الی بود، دخترش دال  دهیکه او را بوس  یکس  نیاخر

 ی سیرد خ  شیرا به دور گردن شوگر بث انداخت و  بوسه ها
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 ی تو  یاز هرکس  شتریبرگونه اش به جا گذاشتند. من تو رو ب

  .دوستت دارم، شوگر بث من ایکل دن

  نیهم چن  شانیکی  یکه حت  آمدینم  ادشیبوسه، و    همهآن

به او داده باشد:سرد. حسابگرانه. فقط و فقط با هدف   یحس

  .کردن ر یتحق

آنکه   یعدالت مد نظرش نداشت. ب  ی در اجرا  ی عجله ا  رنیبا

اس او  و    بیبه  گرفت  بزرگش  دستان  با  را  شوگر  فک  بزند 

باز کرد که بتواند با زبانش هم به او حمله    ی دردهانش را به ق

 .کند

 .او را هم نگرفت ی شوگر به بوسه اش پاسخ نداد اما جلو 

  نه یس  ی رو  نی دستان کال  ینداشت. وقت  یتیاهم   نیکال  ی برا

انتظارش   یبه نوع  ینشست، شوگر بث تعجب نکرد. حت  ش یها

 .را هم داشت
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نوع  حرکت جو  یدستانش  و  احساس   یب   ی جست 

 .بود یشگاهیآزما

ه  ر یز  ییگو  بث  شوگر  حق  چیپوست    یزندگ  ی ا  یق یفرد 

  .یروح چی. تنها گوشت و استخوان، بدون هکردینم

از دستان بزرگش گرفت و با شصتش    یکیاش در    نهیس  نیکال

اش را لمس   نهیکه نوک س یآن را مالش داد.وقت   ی آرام انحنا

  .د یکش ری از خواهش ت  یکرد، وجود شوگر به طور ناگهان 

پوچ بود و   ی ادیز   الی آن ام  ی که شوگر بث برا  ،یجنس  لیم  نه

 .یانتقام بود، و نه هم اغوش ی لمس هم برا نیا

ساده    یمهربان  یدلش فقط کم  دای بود که او شد  ن یا  واقعیت

شته  که در گذ  ی کس  ی بود برا  ی بیچه خواسته عج  خواست،یم

  .اهل محبت کردن نبود د،ی رسینوبت به خودش م یوقت

  نک یدر مورد تکن  زهای چ  یلیبدلکار، خ  کیازدواجش با    یط  در

گازش    تواند یآموخته بود. فکر کرد که م  یابانیخ   ی دعوا  ی ها
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خ  شیزانو  ایو    دیریبگ اما  بزند،  باال  به سمت  محکم   ی لیرا 

  .کند  یحق داشت تالف  نیو کال  شدی ناعادالنه م

که خورده    یاز اسکاچ  یمیمال  حهیرا  د،یاو عقب کش  باالخره

  .شدیصورت شوگر بث پخش م ی بود همراه نفسش رو

هاتو    نهیکه من زبونمو تو دهنت فرو کردم و س  ی بود  گفته“

نگاه    ”مالوندم م  یشمیبرق  را  بث  شوگر    نا یا“ :  ترساندیاش 

مگه نه شوگر   ،ی بود که به مادرت گفته بود  ییهمون دروغا

 ” ی کرد رونم یو از شهر ب  کاریبث؟ با همون دروغا منو ب

ارام  شوگر به  داد:    یبث  دق“جواب  گفته    نایهم  قایچرا،  رو 

  ”بودم

. اگر هر  دیلبان شوگربث کش  ی انگشتش را رو   ی به ارام  نیکال

  از محبت یناش شدیحرکت را م نیبود، ا ی گریمرد د

  .بود ی روزمند یاز سر پ  ی، اما حاال، فقط نشان دانست
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اما تمام    کرد،یپرداخت م   نیغرامت گناهش را به کال  دیبا  او

مانده بود همان اندک غرور و عزت   شیروزها برا  نیکه ا  ی زیچ

  ک ی  یحت  نکهیتا ا  ردینفسش بود. شوگر بث حاضر بود اول  بم

  .زدیقطره اشک بر

  ”ستیدروغ ن  هی گهیحاال د“اورد   نییدستش را پا نیکال

د  ی قوا کش  گریاو  معجزه    ده یته  طرز  به  و  کامال  نه  اما  بود، 

جمع کرد تا   رویدر خودش ن  یشوگر بث به اندازه کاف  ییآسا

  ن یتموم ا“بگذارد:    نیکال  ی گونه     ی دستش را بلند  کند و رو

سالها، فکر دروغگو بودن باعث شده بود از خودم متنفر باشم 

کارت راحت    نی رو با ا  موجدان  نکهیا  ی برا  رن،یبا   ی . ممنونم آقا

  ”ی کرد

رو  ی سرد کال  ی دستان شوگر  تا  باعث شد   ، به    نیصورتش 

و متوجه شود که بازهم حرف اخر را شوگر بث    د یایخودش ب

  .زده بود
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و انتقام  او باشد،    ی روزیقرار بود پ  نیتعجب کرده بود. ا  نیکال 

.اما با همه وجود، بازهم دانستندی را م  نیا  یانها به خوب  ی هردو

  .لحظه قاپ زده بود نیشوگر بث بُرد او را در اخر

بوسه   ر یل آنرا در زقب  لحظه   چند   که  ی افتاد به دهان  نگاهش

  یکینتظار داشت  اش له کرد. طعم بوسه اش ابدا با آنچه او ا

ا البته  ر  نینبود.  برنامه  واقعا   ی زیحرکتش  نبود، پس   شده 

به   نها،یشوگر نداشت، با همه ا  دنیاز بوس  یتصور خاص   چیه

از    مخلوطی ی ا صورت ناخودآگاه خودش را آماده کرد بود بر

ح ه   یپست  ،ی گر  لهیطعم   غرور  شالوده    ی وار   والیو  که 

  .شدیشوگر بث محسوب م  ت یشخص

زم  نیباتریز  ،ییجادو  نهییا  ی ا من.   ست؟ی ک  نیساکن  من. 

  .من

زبر،    یرا کشف کرده بود؛طعم  ی دیآن، طعم جد  ی به جا  اما

  .کامال آشنا بود ی مصمم و گستاخ. حداقل با آخر 
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اورد و انگشت اشاره اش را به سمت   ن ییبث دستش را پا  شوگ

شب  رنیبا مستق  کی   هیگرفت،  که  کال  مایاسلحه  را    ن یغرور 

  .رفتینشانه م

عاقل   ینگاه  لبخند   کیقبل از آنکه ماشه را بکشد، با    درست

 ” رنیبا  ی اقا  نمتیبی دور و ورا م  نیهم ”به او انداخت  هیاندر سف

 .شوگر بث رفت و.بنگ

جا  نیکال راماند  حرکتیب  شی در  بث  حهی.  تند،   _شوگر 

هم در    ی بعد از بسته شدن در ورود  یحت_و لجوج    زی انگهوس

  .هوا مانده بود

ماجرا را تمام کند. اما درعوض،    نیقرار بود ا  ثیخب  ی بوسه  آن

 را از اول  زی همه چ

 .زده بود  استارت

************** 
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پر  دهیموجود د  نیباتریاو ز  یسالگ  18  در بود.   شی شده در 

  ی ب  یقاب  رستان،ی دب  ی رو تا ورود  ادهی خرامان راه رفتنش از پ

و    چیپ  ده،یبلند و کش  ی مجسم، پاها  کیبود از  هنر اروت  لیبد

ارام س  بلند و    ی و دسته موها  شیها  نهیتاب کمرش،حرکت 

 .بلوندش

م   یوقت  پسرها او  به  گره    شانیپاها  افتادینگاهشان  هم  در 

زم  خورد یم هاافتادندیم  نی و  آهنگ  از ضبط صوت   یی.  که 

  .بود شیزندگ یمتن دائم یموسیق شد،یپخش م شانیها

التماس م  یلیب بود که  از    ش ی از خوابها  کباریتا     کردیاوشن 

ماش درون  به  بونژاو  نشیقدم  او   کی   ی بگذارد.  به  نگاه 

  نگ ی. کات شدیو تمام روز مشغول دعا و استغفار م  نداخت یم

آرزو م  شانیکرو  در  روزز،   انی مرگ  اند  گانز  بود.  او  اغوش 

درک همه    لقاب  ریغ  ییاو بود که به گونه ا  ک،ی تاسنیوا  زن،یپو

نگاه از او التماس    کی  ی برا  کهی آنها را به زانو آورده بود درحال 

  .کنندیم
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  ”گروه ها نی ا ی به متن اهنگا هامهیپاراگراف آخر ا نیم:ا“

************** 

ز  شوگر اب  ی بود.آن چشم ها  بایبث هنوز هم  و   یپسر کش 

 ی . دسته  ماندیعمر با او م  انینقص متقارن، تا پا  یصورت ب

ابر مانندش م  ییطال  ی موها از    یکیدرست در    توانستیو  

ها بالشت    کی  ی رو   کهیدرحال  رد،یبگ  ی جا  ی بو  یپل  ی قاب 

 .ساتن پخش شده

 ی بزرگتر، س. او  شد ینم  دهیاز آن طراوت شبنم گونه د  ی اما اثر 

م نظر  به  و سخت  ساله،  سه  بود،  دیرسیو  شده  هم  تر  .الغر 

ها   توانستی م  نیکال کش  ی تاندون  را    دهی گردن  طنازش  و 

. اما آن  شهوت  دندیرس یبه نظر م  فینح   با یو بازوانش تقر  ند یبب

تازه و    ،یسالگ  18بود. در    یخطرناکش به قوه خود باق  ی زیانگ

خ و  خورده  تراش  اما،  حاال  تر.    ی لیخ  یلیسرکش  خطرناک 

اما    د،یرز د  ی بوته  گل ها  ی رو  ی غنچه ا  شدی نم   گر ید  دیشا

  .داشت یسم  ی ها  غیحاال ت
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اش فرو رفت. فکرش را   یاش را برداشت و در صندل  یدنینوش

نم ا  کردیهم  نگاه  نقدریبرخوردشان  کند.  افسرده  را  به    یاو 

بود انداخت و    دهیکه باپول خودش خر  یرقخانه پر زرق و ب

ا  ی ها  هیکنا تدر  ی رلندیپدر  از شغل  انکه  از  بعد   سش یاش 

به  هنوز  گشت  باز  انگلستان  به  اجبار  سر  از  و  شد  اخراج 

بود:   روکولت گذاشت“ خاطرش  و  برگشت  یدمت    یبا خجالت 

خودت و ننه ات راه به    ی ایکه چس کالس باز  ی دیخونه ها؟ د

.حاال تو هم مثه همه ماها کار مردونه و درست  برهینم  ییجا

 ”پسرجون ی دی انجام م

را    ی تا ابد شوگر بث کر  نیکال  نکه یا  ی هم برا  ه یکنا  ک ی  همان

  .بود ینبخشد کاف

حت  الهیپ اما  برد،  باال  را  ن  یاش  ساله  ده  اسکاچ   ز یطعم 

آن نگاه جنگجو را که در چشم شوگر بث بود   ادی  توانستینم

  .از ذهنش پاک کند
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بود که با بوسه اش به او حمله کرد، اما بازهم شوگر بث    نیکال

پ را  کال  دانستیم  دانیم  روزی خودش  کنار    الهیپ  نی.  را  اش 

توهم غلط را از    نیا  توانستیگذاشت و فکر کرد که چگونه م

 .ندازدی سر شوگر بث ب

 سوم فصل

را تمام   یپسیچ  ی بث  بسته    شوگر بود  را که صبحانه اش 

که گوردون در    ییبه انطرف آشپزخانه انداخت. جا  یکرد. نگاه

 :آمد یبه نظر م یکنار در کز کرده بود و عصب

از تو    شتریکه امت منو ب  هیمن چ  ریتقص  ؟یبس کن   شهیم“ 

 ” دوست داشت؟

واکن    ستوفریکر  شی نگاه روان پر  نیکرد بهتر  یسع  گوردون

طورش را    ”یروان   ای  کوپثیهفت سا  لمیف  گرانیاز باز  یکیم:“

خشونت به وسط   ی پا  یباست وقت  ی نشان دهد، اما سگ ها

  ”بدبخت“چندان موفق نبودند  آمدیم
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  .حرفش به گوردون بر خورد نیا

 “  !اوف باشه، ولگرد “

اتاق رفت و در    گریبلند شد. به طرف د  زی شوگر بث از پشت م 

 یسع  رفت،یم  رون یبدو بدو ب  که یرا باز کرد. گوردون در حال 

او را   ی ها  ی کار  ن یری ش  گریکرد به او تنه بزند. اما شوگر بث د

  .رفت  رونیداد. سپس پشت سر گوردون ب  یو جاخال  دانستیم

سرد   یحساب  ،یپ  ی س  یس  یدر م  هیدر ماه فور  گریصبح د  کی

  گر ید  ی بود، هفته    یپ  یس  یس   یم  نجای. از آنجا که ایو باران

 .  هوا چهل درجه هم گرم شود ی ممکن بود دما

بود که تا آن زمان کارش تمام    دواریبث با تمام وجود ام   شوگر

  .شده باشد و در راه برگشت باشد

به   یبود. شوگر بث نگاه  زیهمه چ  دنیمشغول بو کش  گوردون

برا سع  دیفرنچمنز  مالقات    یانداخت.  بود  با    شبشیدکرده 

  .را فراموش کند   رنیبا نیکال
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خودش را نگه    ی به خانه درشکه چ  دنیتا زمان رس  حداقلش

  ی نشان نداد. احساس گناه در مورد خطاها  یداشته بود و ضعف

  ی برا  د یبود. او با  دهی عنکبوت به او چسب  ی گذشته مثل تارها

ب کردن   م  شتر یجبران  ا  کرد،یتالش  نظر    نطوریاما  به  که 

بزرگ نشده   کردیشوگر بث هنوز آنقدرها که فکر م  د،یرسیم

  .بود

 د؟ یخریرا  م دی فرنچمنز برا دیهمه مردم او با  نیا نیاز ب چرا

زده بود، شوگر   یحرف  شیدر مورد بازگشتش به پر  ییاگر جا

از زبانزد    نیکه کال  آمدی به نظر م  یبود. اما از طرف  دهیبث ند

هم کم   شهای  مصاحبه  تعداد .دیایو در چشم بودن خوشش ن

 یو ب  یمیقد  ور،جلد کتابش هم از د   ی عکس رو  یبودند. حت

خطرناک   نیبا کال ییارویاز رو  نهمهیبود وگرنه که او ا تیفیک

  .خوردی امروز جا نم
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که دو ملک را از هم جدا    ییشمشاد ها  نیبه سمت پرچ  او

درستههه، سگ     “را کنار زد:    ن یری ز  ی ارفت و شاخه ه  کردیم

  ”رد شو نجایاز هم طونیش

  .دردسر اطاعت کرد یهم که شده، گوردون ب  کباری ی برا

  ”رو سربلند کن یمامان“  بث داد زد شوگر

را بو کش  نطرفیا  قهیچند دق  گوردون انطرف   ک یبعد    د،یو 

 ی خانه برا  ی درست در وسط چمنزار جلو  ینقطه دوست داشتن

  .حاجت انتخاب کرد  ی قضا

  ”خووووبببب سگ“

  ستگاه یا  نیآخر“    گفته بود، کتاب  رنیرغم آنچه که به با  یعل

بورس    ی که  رو  ییرا درست همان وقت ها  ”ناکجا   ری در مس

 .مردم خوانده بود هیبود با بق

زندگ  شد یم   چطور خواندن  عمرش    ی افراد  نامهی از  تمام  که 

 بود بگذرد؟  دهی حرفشان را شن
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س  دیسف  ی ها  خانواده فق  اه،ی و  و  جمع  ی ر ی ثروتمند   ت یکه 

پدر   دادند،یم  لی تشک  1950و    1940  ی را در دهه ها  شیپر

  آن یل  ی خودش، خاله تلوال، خان عمو  ی بزرگ و مادر بزرگ ها

  .شدندیو صد البته، لینکلون اش  را هم شامل م

در باغ   یشب  مهین“از کتاب پرفروش جان برندت با عنوان    بعد

 ی با فضا  یلیتخ  ریغ   ی رمان ها  ی عامه برا  ی ، تقاضا”و شر  ریخ

  .شده بود شتریب یجنوب

 ی ها  خانواده   انی و قتل م  ییشب که به رسوا  مهیبرخالف ن  اما

ساوانا بود    ستگاهیا  نیاخر  پرداخت،یم  میقد  ی اشراف  رفته 

  .یشهرستان یسراغ گنج پنهان زندگ

مورد    رنیبا  ن یکال  داستان در   کیدر  کوچک  شهر 

از    ی داشت در دوران پسا جدا ساز  یبود که سع  یپیسیسیم

 .ستدیخودش با ی پاها ی نو رو
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شخص  یداستان  از  نامتعارف   ی ها  تیمملو 

همراه    خانوادگی ی ودراماها به  هستند.  عاشقشان  مردم  که 

ز ها  ی ادیمقدار  افسانه  اخری جنوب  یبوم  ی از  از  بعد   ن ی. 

 یی شده بود همچون فضا  یسع  ی ادیز  ی در کتاب ها  ستگاه،یا

عالقه    ینی بازآفر اما  عالوه   رنیبا  ی شود،  به  شهر   دید  ی به 

  ی گر ید  زیچ  ستگاهیا  نیاز اخر  ،یخارج  کی  وانخاص او به عن

  .بود ساخته

به    یترس  چیه  یبث حواسش رفت سمت گوردون که ب  شوگر

  ”نجا یبرگرد ا“ دیدو ی م دیسمت خانه فرنچمز برا

  .نشان نداد یواکنش چیالبته که گوردون ه  صد

جد  یه“ من  با  ی گوردون  من    اگه   و   شهر   برم  دیهستمااا! 

  ”!رمی تو م یو ب کنمی جا ولت م نیمن هم برنگردی 

  ش ی بث مطمئن نبود، اما به نظرش امد که گرودون برا  شوگر

  .گوز در اورد ی صدا
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البته   ”ی ری گازم بگ  یکنیم  یکه االن سع  امیاگه دنبالتم ب  اخه“

که   ی به او نزده بود، فقط به اندازه ا  ی ا  ی وقت صدمه جد  چیه

 .شوگر بث را بترساند

  رفت یم   ورتمهی  ی ورود  وانیبث به گوردون که به سمت ا  شوگر

 ” برنگرد خونه گهیکن و د یلطف  هیباشه، در حقم ” اه کرد نگ

ها  برخالف شدن   ی سگ  گم  از  گوردون  خودش،  نژاد  هم 

نم بآمدی خوشش  بث  شوگر  دادن  عذاب  از  او  ا  شتری.    ن یاز 

انتها بزند   یب  ی که بخواهد  دل به جاده    بردیحرف ها لذت م

 .برنگردد  گر یو د

سگ    یحت  نکهی بازگشت. ا  یشوگر پاکوبان به خانه درشکه چ 

 گفت؟ ینفر هم از او متنفر باشد، راجع به ان فرد چه م کی

  کاله. برداشت را  اش یدست  فیک او

راه   ستگاهیسرش گذاشت و به مقصد ا  ی ا  یگاوچران  ی ری حص

 لش یبگردد. او پاکوبان  به سمت اتوموب  یافتاد تا دنبال نقاش
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پارک    ی برا  مهی قبض جر  کیپاک کن جلو    شهی ش  ریرفت و ز

را کم داشت.    یکی  نیکرد. به به، هم  دایشبانه پ  یقانون  ریغ

  .فتادگذاشت و به سمت شهر راه ا ریگ آفتاب ریقبض را ز

همچنان مشغول به کار بود. اما   یپورل  لیلوازم اتوموب  شگاهینما

جا اسپر  ی به  کاله  لوکس  فروشگاه    کی  نگ،حاال یفروشگاه 

هر سال او را    ی دیقرار داشت. د  ی ادار  لیو وسا  ری لوازم التحر

. درست  بردیپاک به آنجا م  دیع   ی کاله دخترانه برا  دیخر  ی برا

اعتراض    گریتا کالس ششم،که د مخالفت کرده    وشوگر بث 

  .بود

 خورد یپروانه تکان م  کی  ی مثل بال ها  ی دید  ینیب  ی ها  پره

بهم   قایناسپاس. دق  ی بچه    ی ا  ”بود  یناراض  یاز موضوع   یوقت

 ز یبفهمه که امروز روز رستاخ   زمونی عز  ی بگو چطور قراره خدا

  ه ی با سر برهنه مثل    سایکل  ی تو اونجا تو  یهستش، وقت  حیمس

باش نشسته  شوگر   ؟یکافر  خانم،  دختر  بده،  منو  جواب 

  ”!دردونه؟ 
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خودش تکان خورده بود   ینیب  ی بث در جواب پره ها  شوگر

من   نکهیقراره فقط به خاطر ا  حیمس  یسیع  یکن یواقعا فکر م“

 ”کاله نذاشتم همونجا تو قبرش بمونه؟

کند.   دایرا پ  شی ها  گار یخنده اش گرفت، و رفت تا س  ی دید

مادر عاشق و   ی برا   یاز دلتنگ  ی دیدر وجود شوگر  حس شد

که دردش را حس   ی و نقصش  سربرآورد، به قدر  بی پر از ع

در  کردیم احساساتش  اما  تلخ .  همچنان  پدرش  مورد 

 گهید  یکی  ؟ی د یمگه نه د  ست،یمن ن  یاون پدر واقع”بودند:

  ”کرد و بعدشم اون باهات ازدواج کرد رتزد باردا

هرزه    هیپدرت    نکهی. ای بندیشما دهنت رو م  ،ی بث کر  شوگر“

دل  ث یخب ه  شهینم  لی هستش  باشم.  منم  د  چیکه   گه ی وقت 

  ”!ا ی بزن یحرف نینشنوم که همچ 
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برابر    یشوگر بث، کپ  ی و نقره ا  یآب  ی که چشم ها  ت یواقع  نیا

ها  یاصل چشم  خ  ی از  بودند،  رو  یلیپدرش    نکه ی ا  ی ایزود 

  .داشته را از او گرفت یپنهان ی معشوقه  ا ی دید

اما    افتاد،ی در هر حال اتفاق م  نش یکه ازدواج والد  زد ی م  حدس

از حد    شیدختر ب  ی دیبدتر از آن دو وجود نداشت. د  یزوج

تفر  بایز محل  کی  حیو عشق  دار  گر  یمغازه  وارث    نیفیبود. 

ساز پنجره  و   ی کر  ی کارخانه  ساده،  و  صاف  کوتاه،  قد  بود. 

بود،   هشد  شیسرکش پر    ی بایعاشق ز  نیفیباهوش، گر  اریبس

وزغ   کی“که در نظرش    ی در نهان، از پسر  ی د ید  کهیدر حال 

ع  ”کوچک  زشت در  داشت.  انزجار  چ   نیبود،  تمام    ز ی حال، 

م  ییها او  با  ازدواج  را   شی برا  توانستی که  اورد  ارمغان  به 

  .خواستیم

او    تواندی نم  ی دیکه د  دانستیم  نی فیشک گر  یب آنطور که 

ازدواج    خواهدیم او  با  اما در هر حال  دوستش داشته باشد، 

 خواست ی . مکردی م  یزندگ  ی گری کرد. بعد هم  آشکارا با زن د
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ا د  نیبا  برا  ی دیکارش  نداشت مجازات    نکهیا  ی را  دوستش 

 اخر،و در    دهدینم  ی تیدر جواب تظاهر کرد اهم  ی دیکند. د

 ی د یکه د  یضربه اخر را زد:با پشت کردن به تنهاکس  نیفیگر

  .از همه دوست داشت... دخترشان شتریب

فکر طالق هم به   یوقت حت  چی وجود نفرت متقابلشان، ه  با

گر نزد.  اقتصاد  نیفیسرشان  د  ی رهبر  بود،  رهبر    ی دیشهر 

کدامشان حاضر به رها کردن    چیآن . ه   یاسیو س   ی اجتماع

بر  یمنافع مقابل  م  ی اکه طرف  ارمغان  به    آورد یازدواجشان 

ا گ  کیوسط    نینبود.  بچه  خودشان    جیدختر  دنبال  به  را 

  .دندیکشیم

  رستانش یمک دونالد که از دوران دب  کی  ی بث از جلو  شوگر

 ی اسبز و قهوه   یبان یکه سا  یآژانس مسافرت  کی همانجا بود و  

مرکز شهر داشت، گذشت.   ی ساختمان ها  هیمثل بق   یبلوط

  ستگاه یا  گاهیبلوکه که به جا  کی  یابانی. خ دیچی پ   یبه سمت وال

حالش    املشهر ش  ی و ظاهرا برنامه نوساز  شدی راه اهن ختم م
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را متوقف کرد. آسفالت جاده    لش ینشده بود. شوگر بث اتومب 

بود. نگاهش افتاد به ساختمان    ختنیترک خورده و در حال ر

شکسته و قرمز انداخت، متوجه    ی آجرهادرب و داغان با آن  

که پشت جلد کتابش بود در    رنیو تار با  یمیشد که عکس قد

 .مکان گرفته بودند نیهم

 یچوب  ی تخته ها  ی رفته بود و رو  نیاز سقف از ب  ییها  قسمت

پنجره ها نصب کرده بودند پر از نوشته    ی که جلو   هیال  هیال

قوطی  شکسته   یکل ل،یر نیب ی بود. در علف ها یمیقد ی ها

بود.چرا تلوال فکر کرده بود نگه داشتن    ختهیر   ی فلر  ی و بطر

قد  نیا ول  تیاهم   یم یخرابه  مثل   رست خاله اش، د  ی دارد؟ 

  ده یوسواس داشت، و مشخصا فا  یمحل  خیپدرش، در مورد تار

 .دیفهمیبنا را نم  بولدوزر کردن

که   ی نامه ا   یِفکرش رفت پ   ن،یشدن از ماش  ادهیپ   نیح   در

 :اش مچاله شده بود فیته ک



112 
 

 زمی بث عز شوگر

راه آهن ،   ستگاهیساختمون ا  ،یتو، خونه درشکه چ ی برا من

  شاوند یرو به ارث گذاشتم چون تو تنها خو  یو صد البته نقاش

  ی زنده من هست

  .تره ظیصرف نظر از اخالق و رفتارت، خون از آب غل  نکهیا و

زمان  ستگاهیا  تیوضع ،اما  آوره  خر  یخجالت  نه   دمش،یکه 

 .رو داشتم و نه بودجه اش رو  رشی تعم ی انرژ

ا  نکهیا  که  داده  اجازه  ما  ا   نیشهر  تا  خراب    نیبنا  حد 

،    ی . مطمئنم که قصد فروشش رو دارستین  یبشه،نشونه خوب 

 ی همکار  ی شورا  ی. حتیکن  دایپ   ی داریخر  یاما شک دارم بتون

اندازه کاف  شی پر  شرفتیو پ ارزش قائل   خیتار  ی برا  یهم به 

 .ستین
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چ  خونه تار  کی  ،یدرشکه  شده  ثبت  کارگاه هیخ یمکان   .

که هست نگه دار وگرنه همه اموالم به   ی لینکلون رو همونطور

 .شهی دانشگاه اهدا م 

 .یکن ینم ای ،یکنیم داشیپ ای... یو در مورد نقاش  

 قلب،   میصم از

  .ی شلبورن کر تلوال

بهت گفته. لینکلون اش واقعا   یکه مادرت چ   ستی. ن:مهم نپ

  .عاشق من بود

  وانه یرا د  ی دیتلوال بر عشق لینکلون اَش به خودش، د  اصرار 

کرده بود. بنا برگفته تلوال، اَش به قول داده بود که به محض  

نما شدن  به   ک ی  هشگای تمام  او  دنبال  منهتن،  در  اش  نفره 

اتوبوس    شگاه،ی. اما درست روز قبل از اتمام نما دیآی م  ش یپر

  .به او زد و مرد 



114 
 

تلوال   ی قو  لیقوه تخ  دهییزا  یکه نقاش  گفتیبه همه م  ی دید

اما گر بود    نیفیاست،  نقاش“مخالف  اون  تلوال  رو   یالبته که 

به    اتی در مورد جزئ  ی دید  یاما وقت  ”دمشیداره. من خودم د

 .دی فقط خند نیفی کرد، گر لهیاو پ

 ن یا  گفتیعموم بگذارد. م  شیرا به نما   یحاضر نبود نقاش  تلوال

آنرا    ستی مانده ، و حاضر ن  شیاست که از اَش برا   ی زی تنها چ

که اَش در تمام    ی منتقدان هنر  ای فضول    ی کننده ها  دیبا بازد

شود. آنها فقط تا سر حد  کیازشان تنفر داشت، شر شی زندگ

 .کردندیم لیو تحل  ه یمرگ آنرا تجز

از مرگ من هرچقدر که م  تونهیم  ایدن“ بهش زل    خوادی بعد 

االن، من اونچه که دارم و واسه خودم “تلوال گفته بود    ”بزنه.

 ” دارمینگه م

را درون قفل انداخت و چرخاند. در از شکل    د یبث کل  شوگر

باز کردنش با شانه اش فشار    ی ه بود و او مجبور بود براافتاد
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به داخل قدم گذاشت،چاوردیب انکه  به محض  باال  ی زی.   ی از 

 .سرش پرواز کرد

ضربان قلبش به حالت    یداد. وقت  یو جاخال  د یکش  غیاو ج 

گاوچران  ی عاد رو  یبرگشت، کاله  را  تر    ی اش  سرش محکم 

 .کرد و کامال به داخل رفت 

باعث شد   دیدیهم که م   یاما همان  د،یببن   ادی ز  توانستینم 

 .صورتش مچاله شود

 مکتین  ی از مدفوع پرندگان و گرد و خاک، رو  ی متعفن  هیال 

از     ییها  هیسالن انتظار را پوشانده بود. ال  یمیشکسته قد   ی ها

، در وسط کفپوش    شد یم  دهیها د وارید  ی زنگ آهن در راستا

 ی متعفن قرار داشت، و تکه ها  یعیگودال پر از ما  کی  ،یچوب

 ی تکه پاره ها   لدر اطراف پخش شده بودند، مث  یمیقد  ثهیاثا

 .مرده کی دهیپوس  ی استخوان ها
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 یروزنامه ها   ف،ی کث   ی کُپه پتو  کی  ،یفروش  طی باجه بل  ریدر ز 

بود که    نینشان دهنده ا  یکنسرو خال  ی ها  ی و قوط  یمیقد

  ی آنجا اتراق کرده. شوگر بث به گرد و خاک آلرژ یکس یزمان

عطسه    یداشت و عطسه کردنش دوباره شروع شد کرد. وقت

  رونی بکه با خودش اورده بود را    ی اش بند آمد، چراغ قوه ا

 .و شروع به گشتن کرد دیکش

ا  عالوه ساختمان  انتظار،  سالن  اتاق   ی دارا  ستگاهیبر  چند 

قرار   شخانیپ  ی   شهیدفتر که پشت ش  کی، گنجه ها،    ی انبار

قابل   ر یغ  یبود؛ مکان  یعموم  یبهداشت   س یسرو  کی داشت و  

ها  فیتوص لوله  اجتماع  لوازم چ   ی که محل    ی نیفاسد شده، 

 .از کثافت بود ی شکسته و لکه دار  و  کپه تهوع آور

بعد در    ساعت  دو  مدت  ب  ،ی تمام  مشغول   دن ی کش  رونیاو 

  ن یشکسته ، سرگ  لیفا  ی خراب، صندوق ها، جعبه ها  هیاثاث

 ر یپرنده مرده که باعث شد تنش بلرزد، از ز  کی   یموش و حت

  .خاک و خل بود
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  .بود یاز نقاش ی نکرد ، اثر دای پ نجاٱ که  ی زی چ تنها

  ش ی و فضا برا  کردیوقفه عطسه م  یشده بود، ب  ف ی بث کث  شوگر

 .ها نشست  مکتیاز ن یک ی ی انزجار آور بود. باالخره رو

نقاش  اگر نه در خانه درشکه چ  ی تلوال  ا  یرا  نه در    ستگاه یو 

  بگذارد؟ توانستی را کجا م  یپنهان نکرده بود ، پس نقاش

تلوال    ی از باشگاه کاناستا  ماندهیباق  ی به سراغ اعضا  دیفردا با  از

 .رفتیم

قد قد خواهند کرد، اما آنها    یشوگر بث حساب  ی شک برا   یب

اگر کس  ی دوستان خاله    نیتر  کینزد   ی شوگر بث بودند، و 

  .همان افراد بودند  ادیبه احتمال ز دانستیتلوال را م ی رازها

نمانده    شتریدالر ب 50شوگر فقط    فی ته ک  نکهیاز همه ا  بدتر

کار    د یخوردن داشته باشد، با  ی غذا برا  خواستیاگر م   بود، و

 .کردیم دایپ

 ” .نجا یا ی دار یخوشگل ی جا چه“
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 د یرا د  رنیبا  نی بث عطسه کرد و بعد رو گرداند و کال  شوگر

  .بود  ستادهیکه در چارچوب در ا

به نظر م  ی طور  پشیت راهپ   یبود که  از  انگار  در    ییمایآمد 

  :دیایدشت م

ا  چکمه، قهوه  فاستون  ره،یت  ی شلوار  به    ییموها  ،یژاکت  که 

 .بودند ختهیبهم ر یکیطرز ش

  کرد،یاما نگاه سرد درون چشمانش که شوگر بث را برانداز م 

اگه  ”متمدن  ییا ی تانیبر  ک یبود تا    یشکارچ  کی    ادآور ی  شتر یب

شوگر بث ادامه داد   “  ،یتا دوباره به من حمله کن  نجایا  ی اومد

ورزش“ محافظ  شورت  حساب   یبهتره  رو  بسته   یات  محکم 

 ” باهات  کنمیممودبانه برخورد ن  گهید  ندفعهیچون من ا  ،یباش

م  بدن“ تا    تونهیمن  کنه  یحد مشخص  هیفقط    ” زهر تحمل 

سر    راهنشی باز پ  قهیمارکه اش را درون    یآفتاب  نکیدسته ع

 ستگاه یواقعا جالبه که تلوال ا“:  برداشت  داخل   به  قدم  چند   و داد



119 
 

رو واست به ارث گذاشت. هرچند باتوجه به احساساتش نسبت 

 ” اونقدرام تعجب کرد دینبا دیبه خانواده، شا

 ” بدم ف یبهت تخف یحاضرم کل  شیبخر  ی بخوا اگه“

  ”ممنونم نه،“

  ”سپاسگذار باش کمیپولدارت کرد،  یکل نجای هم ،یه“

م: ”متافور هیفقط  ستگاهیدر مورد شهر بود. ا ستگاهیا نیآخر“

 ” ومدیبه حساب م ” استعاره

م  من“ تو   یم یرژ  یدنینوش  هیمتافور    کردمیفکر  ؟  هستش 

  “ ؟یپوشیانقدر مثل امل ها لباس م شهیهم

  ”که بتونم  یی، تا جا آره “

  ”یرسیبه نظر م احمقانه“

او نگاه    ”یداور مد و فشن هست  نیالبته، نه که شما برتر  بله،“

سو  ی زیآم   ر یتحق شوگر    ف یکث  شرتیبه  چرک  شلوار  و 

  .انداخت
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 ی اش را از سرش سر داد و تار عنکبوت  ی بث کاله گاوچران  شوگر

معلم افتضاح   هیتو  ” بود را پاک کرد  دهچسبی   که به گونه اش

  ”ی بود

  ”وحشتناک  ” را کنار زد می تکه س کینوک چکمه اش  با

ماها   دیبا  معلما“ به  تو  ببرن.  باال  بچه ها رو  به نفس  اعتماد 

 ” وزغ  یگفتیم

 ” جلو روتون. پشت سرتون متاسفانه، وضع بدتر بود فقط“

تحمل.    یجو و ب  ب یع  شدار،یبود. ن  یمعلم وحشتناک   قتا یحق  او

داشت که   ادیبه    ی. به خوبشدی هم م  رینظ  یب  ،یاما هرازگاه

گرفته  از    ییکلمات مثل  نوا  خواند،ی کتاب م  شانیچطور برا

به قدر  ی . گاهشدندیم  ریزبانش سراز ساکت   ی کالس درس 

 کرد یم  صورشب بود و او با خودش ت  ی ها  مهیکه انگار ن   شدیم

جا در  باهم،  همه  آتش  ییکه  دور  تار  ییصحرا  یبه    ی کیدر 

 .نشسته اند
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که ممکن نبود به   ی، او به دانش آموزان  ی به طرز شگفت آور 

 ن یکه احمق تر  ی طور  داد،یم  زه ی آدم خطور کنند  انگذهن  

آموز ها شروع به کتاب خواندن کردند، ورزشکار ها شعر  دانش 

دفاع از خودشان   ی اگر برا  یحت  یخجالت  ی بچه ها  نوشتند،یم

ها  یکیدر   زدن  سرکوفت  همان  که    ی از  هم   شده،تندش 

 .کردندیصحبت م 

که باعث شد شوگر بث   یآورد که تنها معلم  ادیبه    رید  یلیخ

 .همان او بود سد،یمتن بنو یبتواند چند خط با معن

از   ینگاه  نیسرش برگرداند. کال  ی بث  کاله اش را رو  شوگر

رو شده  جمع  متعفن  راکد  آب  به   انزجار  کفپوش   ی سر 

تدف  یحت  گنیم   نکه یا”انداخت نرفت   ن یواسه  خودتم    ی پدر 

  ”.رقت باره ی ادی کار ز  نیواسه تو هم ا یراسته؟ حت

خودش    ”شهینم  بتمیمرده بود. به نظرم اومد که متوجه غ  اون“

رو از  کرد    مکتین  ی را  کتابت   نم یبیم“ بلند  جلد  عکس  که 
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شخص  جلوی    رو انداخت  یملک  امتیمن  حق  من   ازموی. 

 ” .هیچند هزار تا برام کاف هی. خوامیم

 ”کن تیشکا برو“

  ”؟ی دار   کاریچ  نجایا  قایدق“ تکه لوله را کنار زد  کی

  ”پس؟  کاریاومدم چ  ی فکر کرد گه،یکنم د رت ی تحق  اومدم“

را بردارد و   یشکسته صندل  ی ها   هیاز پا  یکی  خواست ی م  دلش

ب هم  او  بزند.اما  م  یکتکش  را  شوگر  نتزدیشک   در   جهی . 

منطق کرد  مجبور  را  کند    ی خودش  امو  “رفتار  خاله  قد  چه 

 ” ؟یشناختیم

ا  کم،“   ط یبل  ی به سمت باجه    ”خواسته بودم  نطوریو خودم 

  نیشد ، بدون آنکه کوچکتر  ی رفت و مشغول  وارس  یفروش

  خ یتار  ی خوره    ه یبه عنوان  “بودنش بدهد    فی به کث  یتیاهم

بود.   یکور ذهن  اریحال آدم بس   نی در ع  یمنبع ارزشمند ول

  ”ومدیمن چندان ازش خوشم نم
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  ”برد یمن مطمئنم اون از غصه شبا خوابش نم  اوووو،“

به   د،یکش  یآهن  ی   لهیم  کی  ی انگشتش را در راستا    نیکال

خاک و  نگاه  یگرد  شد  جمع  سپس    یکه  و   ک یانداخت 

درآورد تا آنرا پاک کند    بشیاز ج  دیسف  ای   پارچه    دستمال

  ”وجود نداره یکه نقاش کننیاز مردم فک م یلیخ“

که   دانستیبپرسد از کجا م  نی خودش زحمت نداد از کال   به

از    شی . تا آالن، همه افراد پرگرددیم  یشوگر بث دنبال نقاش

  ”وجود داره”نامه تلوال مطلع شده بودند تیمفاد وص

  ”؟یتو از  کجا انقدر مطمئن ی. ول کنمیفکر رو م نی هم منم“

  ی ح ی ن مسم: خدا لعنتت کنه، به عنوا” ل. خ  که ییبه تو ابدا“

ا نادرست بود پس شوگر بث حروف اولش رو   نیزدن  حرف 

دسته  صندوق خراب اشاره کرد    ک یبه    ”.ستی مربوط ن  ”گفت

  ”رونی باش و بندازش ب دیمف  کمیپرنده مرده اون پشته.  هی“
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ول  ینگاه  او انداخت  ها  جعبه  پشت  اساس   ی برا   یبه  رفع 

حقوق” جرم ات  “نکرد    یحرکت  نیکوچکتر  ”یم؛:عبارت  خاله 

  ” خل و چل بود

ها فک  ینکی.از منم انتظار نداشته باش خجالت بکشم. هی ارث“

اما ما    کننیم  یخونه زندان  وونهیخل و چلشونو تو د  لیو فام

م  نجایا بزکشون  جنوب،  تو  میکنیتو  کاروان   نیماش  ی و 

  ”؟ی . زن دارمشونیگردونمی شهر تو  و شونیذارم یم

  ”ام وهیداشتم. االن ب قبال“

نشده بود از او   ی روزها نسبت به گذشته اش آدم بهتر   نیا  اگه

  .نه ایکشته  زشیت یکه زنش را با حس شوخ طبع دی پرسیم

خودش    توانستیم  ی حال کنجکاو هم بود. چه جور زن  ن یع  در

متعهد کند؟ به    ی ا  یباور نکردن  ی جو  ب یرا به همچون مرد ع

بعد    یحت  ،یرستانیدب   ی آمد که چطور تمام آن دختر ها  ادشی
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وحشتناکش شده    ی از آن سرکوفت ها  یکی  ی از آنکه طعمه  

  .کردندیغش و ضعف م شیبودند برا

  .خود یب ی :زن ها و مردها یشگ یهم  داستان

ا  خوشحال  بود  توانسته  باالخره  را    نیبود که خودش  چرخه 

  .بشکند

بهم درمورد دو  “شد    طیبل  ی باجه    ی   شهیش  یوارس   الیخیب  او

  ”پدرت بگو نیدر کردن مراسم تدف

  ”برات مهمه؟ چرا“

ا  سندهینو  هی  من“ خودش  هیبفههم    نکهیام،  و   فتهیذهن 

  ”برام شگفت آوره  کنهیچطور کار م ستیسینارس

  ی گیقلمبه سلمبه م  ی همه کلمه ها  نیفکم افتادددد، ا  اوف،“

  “ !دددیمخم پوک
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 یها   رکیاز ت  یکی  یشروع به بررس  ”ی باهوش بود  یلیخ  تو“

ازش   ی . اما اصال حاضر نبودیمغز خوب داشت   هی“اتاق کرد  

  ”یکار درست و مهم استفاده کن هیواسه 

  ”!که ی وردی مد رو به حساب ن ی بابا! بازم که مجله ها ی ا“

تدف  چوندنی پ“ حت  خواستیم  گر یج  نیمراسم  واسه   یواقعا. 

  ”مثله تو یکس

  ”داشتم واسه موهام شگاهیروز قرار آرا اون“

همچنان منتظر ماند، اما شوگر بث ابدا قصد نداشت در مورد   او

  .اتفاقات آن سال شوم صحبت کند

دختر سال    نیخوب شروع شده بود. او مشهورتر  یلیسال خ  آن

شر و شور  ریبود. آنقدر درگ ”م:نام دانشگاه”سی در اُول م یاول

برد.   ادیها را از    لو یو  یشد که به طور کل س  یخوابگاه   یزندگ

تلفن ها برا  یو وقت  دادیجواب نم  شانیبه  به   دنشید  ی آنها 

 .گذاشتیقالشان م کردند،یم یشهر رانندگ
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هم    ژانو  کی بعد  که    ن یفیگر  ه،یروز صبح  گفت  و  زد  زنگ 

مرده بود. شوگر بث   ی مغز  ی زیشب بر اثر خونر  مهیدر ن  ی دید

  شود،ینم  نیبدتر از ا  کردی. آنموقع فکر مآرام  و قرار نداشت  

 ی اعالم کرد که با معشوقه    نی فیشش هفته بعد، گر  نکهیتا ا

ازدواج م  یمیقد انتظار داشت که در کندیاش  . از شوگر بث 

حاضر باشد. شوگر داد زده    یدر مراسم عروس  سای اول کل  فیرد

ا  و  است،  متنفر  او  از  که  پر  گرید  نکهیبود  به  بر    شی هرگز 

کرد که او را از ارث محروم    دیتهد  نیفیگر  نکهی. با اگرددینم

 .حرفش مانده بود ی شوگر رو کند،یم

 ی پدرش را با دارن تاپ در تخت گذراند. سع  یروز عروس  او

  .ر کندداشت حال بدش را با سکس مزخرف و بد بهت

از آن، وقت   یکوتاه  مدت   لی داشت از شر وسا  ن یفیگر  یبعد 

م   ی دید پ  شد،یخالص  را  گناه شوگر بث  به  اعتراف    دا ینامه 

از کار  روز، همه  از چند  کال  ی کرد. در مدت کمتر  با   نیکه 

قبل صرفا    یکه تا مدت  یکرده بود باخبر شدند و مردم  رنیبا
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  لو یو  ی. سدندی ورزیحاال به او  تنفر م  آمد،یاز او خوششان نم

او  آزرده خاطر بودند،    ی ها  یتوجه  یها که همان موقع هم از ب

  .کلمه هم با او حرف نزدند   کی یحت گرید

د  بعد آن  ن  یآشت  ی برا  ی شانس  چیه  گریاز  پدرش  . افتی با 

کمتر از سه ماه بعد   یعنیاش،   ییدرست قبل از امتحانات نها

  .مرگبار شد  یحمله قلب کی او دچار ،  نی فیاز ازدواج گر

بوده و او    ی جد  داتش تهدی پدرش در    دیبود که فهم  آنموقع

 ن ی را از ارث محروم کرده. در مدت پنج ماه، او مادر، پدر، بهتر

  نها یرا از دست داده بود. جوانتر از ا  دیدوستان و فرنچمنز برا

هم از     ی گرید  ی ها   زی قرار است چه چ  ندهیبود که بفهمد در آ

  .دست بدهد

رو دفن کردن   نی فیگر  نکهیسه روز بعد از ا  گنی راسته که م“  

 ”؟ی کرد یعروس
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آنکه  نیکال  دهد،   خاصی  توجه   بدون  نشان  پاسخش  به 

 .د یپرس

 ” کردم هیبگم که کل مراسمو گر  دیدفاع از خودم با در“

 ” .تکان دهنده چه“

باهات   یهم صحبت“   درآورد  بشیرا از ج  دشیبث کل  شوگر

 ه یمن باس جمع و جور کنم برم به بق  یواقعاااا مفرح بود. ول

 ” روزم برسم

 ” و ماساژ؟ کوریمان“

 ”شغل پیدا کنم  ه ی دیباشه واسه بعد اول با اون“

کش  ابروهای    از  یکی و  باال  ده یپر  به    ه ی“شد    لمتمای   اش 

  ”شهیشغل؟! باورم نم 

 ” رهیوقت آزاد داشته باشم حوصله ام سر م اد یز اگه“

ها گفته بودن که امت هوپر موقع مرگش ورشکسته    روزنامه“

  ”ی زد  ب یبه ج ییزایچ  هیبوده، اما مطمئن بودم تو 
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  ”اوه،البته که زدم”به ذهنش آمد  گوردون

انداخت. گوشه   یبه  دور سالن وحشتناک داخل  ینگاه  نیکال

ها  ی  لبخند  شیلب  برد،  باال  شوگر    ی را  ذهن  در    ک ی که 

  ی تو جد“  کردی اش م  یعصبان  شتر یبود و ب  زینازک و ت  ی چاقو

  ”مگه نه؟ ،ی ورشکسته ا

 ” کنم دای رو پ یکه نقاش یتا وقت فقط“

 ” یکن دایرو پ یاگه نقاش “ 

  ”یروش حساب کن یتون ی. مکنمیم“ 

با  او کنار  از  که   همانطور  کرد.  در حرکت  رد    رنی به سمت 

  ف ی چه ح“خودش را نگه داشته بود تا ندود     ی، به سخت   شدیم

  ”یبمون شتریب یتونیکه نم

با  خوردیچشم م   شی لبخند هنوز هم در اطراف لب ها  آن  .

بذار مطمئن شم که ”به راه افتاد  یفراغ بال  به سمت خروج
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فهم  جددم یدرست  تو  خودت    تیحما   ی برا  ی جد  ی .  از 

  ”!؟یکار کن  ی مجبور

اتفاقا من “را در قفل چرخاند    د یتر از آنچه الزم بود کل  محکم

  ”مورد خبره ام  نیا ی تو یلیخ

 ”؟ی کن یگارسون ی خوایم دوباره “

 یسع  که یبه راه، در حال  نش یاو به سمت ماش   ”هیفیشر  کار“ 

  .ندود کنند یکه از زندان فرار م   یمثل کسان کردیم

 ی پله ها   ی از رو  نی کال  د،یرس   نشیکه به ماش  ی لحظه ا   درست

نتونست“گفت    ی ورود من.    شی پ  ایب  ،یکن  دا یپ  ی کار  یاگه 

  ”واست داشته باشم ی ز ی چ هیممکنه 

 د،یرا به شدت کش  نیدر ماش  ”کارم مونده  هی  نی باشه، هم  اوه،“

 نیا  ی بخوا  نکهیو مگه ا“مواجه شود    ن یبعد رو گرداند تا با کال

مزخرف    ری خطرناک شه،بهتره اون زنج  نمونیمسخره ب  ی باز

  ”ی من بردار اطیح ی رو از جلو
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را  کوک کرده    ن یکال  فیک یحرف حساب  نیآمد ا  ینظر م به

  ”آره شوگر بث؟ ،یکنیم  دمیتهد“باشد 

پرت کرد و با    نش یخودش را درون ماش  ”گفتم  یچ  ی دیشن“

 .سرعت راه افتاد 

  شد یاو که هر لحظه دورتر م   ری بغل اتومبیلش به تصو  نهی از آ 

 .نگاه کرد 

ب  براق جد  یسرد،  لکسوز  بدنه  به  و موقر   هی تک   دشیتفاوت 

  .سنگ دل ی داده بود. حرام زاده 

پرداخت با    نیروزنامه بخرد. در ح   کی تا    ستادیداروخانه ا  در

از     ماندهباقی  خورد  پول  داشت  که  شد  رو  روبه   بوئمار  یابک

  بش یرا در ج   ”زا   ی انرژ  یدنیم: نوش” گاتورده  ی بطر   کی  متیق

  .گذاشت

  ” ؟ی دید رونیرو ب  دمیشوگر بث، ون جد یه“ 

  ”سعادتشو نداشتم متاسفانه“
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  ”پردرامده. واقعااا پر درامد یلیاالن خ ییشو یقال کار“

صرف    ی شوگر بث برا  گر ید  ی و بار   د یسیرا ل   ش ی لب ها  یکاب

سخت توانست با همان    یلیتحت فشار گذاشت. خ  یدنینوش

 .اش قصر در رود ماندهی اندک عفت باق

  ی فرمان باز کرد و نگاه   لکیغرب   ی روزنامه را رو  ن،یدرون ماش 

انداخت. به خودش  ی ازمندیبه صفحه ن کرد که    ی ادآوری  ها 

 ی نقاش  یمشغول باشد، فقط تا وقت  ی ا  یمدت طوالن  ستین  ازین

 .به راه افتاد  وستونیکند. بعد هم به سمت ه  دای را پ

پ  چیه حتخواستندینم  شخدمتیجا   بهتر.  همان  فکر ِ    ی. 

برا بزرگ  یکه زمان  یکسان  ی آوردن همبرگر  آنها    کرد یم  یبر 

  .دلش آشوب شود شد ی هم باعث م

 ک یو    مهیدفتر ب   کی  ،یینانوا  کی :  دیخط کش   ی سه تا آگه  دور 

 .دوش گرفتن به خانه برگشت ی . بعد هم برایفروش قهیعت
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  ه یبه در تک  یابی از مدارک ارز  ی کپ  کیدر خانه اش،    ی جلو 

درست گفته    نی داده شده بود. بازش کرد، و متوجه شد که کال

  .بود دی متعلق به امالک فرنچمنز برا  ی بود. راه ورود

  مل ری  و   رژ  یکم  شی آرا  ی افسرده دوش گرفت. برا  یحالت  با

 یلباس  نیتر  دهیرا به سمت باال جمع کرد. پوش  شی زد و موها

پوش داشت  که  کهنه    کی   یعنی  د،یرا  و    ی دامن    کی چنل 

 ی تمشک  یصورت  یژاکت پشم   کی .  دیکوتاه سف  ن یآست  رهنیپ

و    یلونینا  ی جوراب ها   ی آن به تن کرد، به عالوه    ی هم رو

  .ک جفت چکمه و بعد به راه افتادی

گرفت از   میاز همه بهتر بود تصم  مه یاز آنجا که حقوق دفتر ب

کس متاسفانه،  اما  کند.  شروع  پ  یآنجا  پشت   شخان یکه 

  .فرگوسن ی نبود به جز لر یاستخدام نشسته بود، کس

لر   شوگر  ادشیرو دوست داشت، و    ی بث در دوران مدرسه 

در حقش کرده باشد، اما    ی زینفرت انگ  یلیکه کار خ  آمدینم
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با مال    ی نگذشته بود که متوجه شد خاطرات لر  یهنوز مدت

  .کردندیفرق م  یلخی  او

کر  ،ی وا  ی وا“ بث  شهر  دهیشن  ،ی شوگر  تو  که  اما   ،ی بودم 

  ”.نمت ی بب نجایا کردمیفکرشم نم

 روشن   قرمز  به رنگ    ی قهوه ا  ی پرپشتش حاال به جا   ی موها

دارش   هیو زاو  فیصورت ظر  ی اجزا   ی برا  شهای  گوشواره  ،  بود

 که   را   بلند  کیل یآکر   یناخن مصنوع  کیبزرگ بودند.    ی ادیز

تو  ”زد  زی شده بود چند بار به م  یطراح  کایآن پرچم آمر  روی 

 ” فقط تصورشو بکن ،ی گردیدنبال کار م ی دار

  ق ی پک عم  کیبدون آنکه شوگر بث را به نشستن دعوت کند،   

باش   دوارمیام  ن،یبب”گرفت  گارشیاز س فقط    یمتوجه  ما  که 

کن  یی کسا  میتونیم استخدام  حرفه    میرو  مورد  در  واقعا  که 

 ”باشن ی اشون جد
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  ی   ”حرفه“   آنچنان  یکل  ی کار دفتر  کیذهن شوگر بث    در

جز  “اما به هر حال لبخند زد    آمد،یبه حساب نم  ییا  ی جد

  ”رهینم ی انتظار نمیا

دنبال    و“ دائم  هی ما  دارمیهست  یآدم  قصد  پر  ی .   ش یتو 

  ”؟یبمون

.  شودیم  ده یکش نجا یکه در آخر بحث به ا  دانستی بث م  شوگر

داشت، مجبور بود جا    قتیحق  چاندن ی که از پ  ی با وجود تنفر

  ” خونه دارم ه ی نجایکه ا نیباش  دهیممکنه شن“بدهد  یخال

  ”؟یهست ی موند پس“

لر  یخباثت  برق چشمان  در  م  ی که  باعث  بود،   شد ینشسته 

  اش ی به  فضول  گشتی برم  شتر ی ب  ی شوگر فکر کند که سوال لر

تا استخدام    یمحل  بتیشرکت در جمع غ  ی و خواسته اش برا

هر روز بر دختر    نکه یممکن بود فکر ا  گریشوگر بث. از طرف د
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  ی کند و به او دستور دهد به اندازه کاف  استیر  ی دیو د  نیفیگر

 .واقعا او را استخدام کند ی باشد که لرر زیوسوسه انگ

باعث   ی غذا  یخال  با یتقر  سهیک  سگ که در خانه مانده بود 

تا آخر   قا یبگم دق  تونمینم“شد تا شوگر بث مودبانه جواب دهد  

اطراف باشم   نیروا  یاما آره قصد دارم مدت  مونم،یم  نجایعمرم ا

  .دانستینم  یچه مدت  کس نکهی حاال ا “

کاغذ را جابه جا کرد و لبخند از خود    ی دسته ا  ی لر  ”متوجهم“

اگه آزمون تخصص    یشیناراحت نم“به شوگر بث زد    ی ا  یراض

و   یسیدستور انگل  ی تو  میمطمئن بش  دیکه؟ ما با  میازت بگیر

  ”ی مهارت حداقل رو دار یاضیر

نه اصال “  ردیزبانش را بگ  ی جلو  توانستینم  گریبث د  شوگر

نم رشمیناراحت  تو  مخصوصا  من  ولمیقو  یلی خ  یاضی.    ی . 

 یی هست، به خاطر تمام وقتا  ادتیخوب، احتمال خودت خوب  

  ”ی کردیجبرم تقلب م ی ها فی تکل ی که از رو
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بود. قبل   ستادهیرو ا   ادهیدر پ  رونیبعد، شوگر بث ب  هیثان  یس

وقت بزرگ م  ی تر ها    ال    دو  کقم” یینانوا  ی به جا  شدیشوگر 

آنجا کافه   ”ها  نی از بهتر  نیبهتر  یم: در فرانسه، به معن“  “  کقم

 .گلندورا بود ی 

جد  صاحب  م  یکس   د،یمتاسفانه  بر    خواستیرا  عالوه  که 

تعم  یینانوا وقت  رات یبتواند  و  انجام دهد  آچار    کی که    ی هم 

چند مرده حالج است،    ند یفرانسه دست شوگر بث داد تا بب

 یفروش  قهیبه عت  زیکل ماجرا تمام شده بود. حاال همه چ    گرید

  .داشت یبستگ

  ک یقشنگ بود:  یلیخ  ”گنج گذشته“  ی پنجره    نیتریو  ناتیتزئ

  ی میصندوق قد  کیمال بچه ها،    ی اگهواره  بازی   اسباب   اسب

  یی پارچ و تشت روشو  کی  ،ی قرقره ا  هیپا  یصندل  کیپر از پتو،  

 .که با دست رنگ شده بودند
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  ی برا  شدیم  ی فوق العاده ا   ی شوگر بث بهتر شد. چه جا  حال

مثل   بود،ی م  شی تازه وارد در پر  کیصاحبش    د یکار کردن! شا

  .زن نانوا، و خبر از شهرت بد شوگر بث نداشت

  ی چلو ها   میدر به صدا در آمد، و کُرنش مال  ی باال   یمیقد  زنگ

  .باخ اطرافش را پر کرد 

خوش و نم گرفته    ی همراه با بو  دهیخشک  ی تند گلبرگ ها  ی بو

  .گذشته به مشامش خورد ی 

  ی ها  ستالیو کر  یسیانگل  ی ها  ینیچ  قهیعت  ی ها  زیم  ی رو

کمد ساخته   کی باز از    ی کشو  ک ی. در  دندیدرخشی م  ی رلندیا

وجود    ی و قشنگ  یمیکتان قد  ی پارچه ها   الس،ی شده با چوب گ

 .داشت

  ر یاز زنج   یفیرد  نی تریو  ا،یاز جنس چوب اقاق  بی کمد عج  کی 

  .بود نهیگلوبند و گل س ،یمی قد ی ساعت ها
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شکل   نیجنس بوده، به بهتر  نیمغازه از بهتر  ی زهای چ  تمام

شده   ی دگیتمام به آنها رس   ییبایشده ، و به ز  ده یممکن چ

 .بود

  ”امیاآلن م نیهم “زن از پشت مغازه آمده  کی ی صدا

  ”ستی ن ی عجله ا“  

به چ  یوقت از جعبه ها  یدمانیشوگر بث داشت  کاله    ی شاد 

 ی بافت  ریحص  ی بنفش و سبد ها  ی ها  شمیابر  ،ییایکتوریمدل و

ها مرغ  تخم  از  درونشان  نگاه    ی رنگ  ی که  بود  شده  پر 

 .آمد رونیمغازه ب  یو پشت  رهتی  زن از قسمت  کیکرد،یم

صورتش    نییکوتاه شده و درست تا پا  یکیبه طرز ش  شیموها 

هاآمدیم لباس  مرتب  ی زیتم  ی .  داشت:شلوار    یو  تن  به 

و    ی خاکستر آن  کت ست  با  اما   ی رشته    کیروشن  ساده 

  .همرنگ لباسش   د یمروار ری نظیب
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 یز ی انگار پشت شوگر را لمس کردند. چ  ی زده ا  خی  انگشتان

  ....ها دیدر مورد آن مروار

  قا یو بعد توقف کرد. دق”...تونمی سالم چطور م“ لبخند زد    زن

 کهی. در حالی لوستر فرانسو کی  ری بود. ز ستاده ی همان جا که ا

موقع  شی پا  کی د  یتیدر  مقابل  کننده  قرار   ی گریناراحت 

  .زده بود خیانش داشت. لبخند بر لب

. همان شناختیم   د یدیبث آن چشم ها را هرجا که م  شوگر

به خودش    نهییکه هر روز صبح از آ  یستالیکر  یرنگ خاص آب

  .پدرش ی . چشم هاکردینگاه م

 .پدرش  گری دختر د  ی چشم ها و

 چهارم فصل

  گر ی. ددیشد و در  شکم شوگر بث جوش  دیگذشته اس  یتلخ

ها بچه  باهوش  ها  ی مردان  بچه  از  را   ی نامشروعشان 

  .نه  ،ی کر نیفیاما گر کردند،یمشروعشان دور م
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در    ی هردو  او را  ا  کی آنها  فاصله  در  بود  نگه داشت    ی شهر 

چه    نکهیتمام، ا  یو با خودخواه   گریکدیاز    لی کمتر از سه ما

در   برا  کیقدر  خواندن  درس  و  ی مدرسه  و  بث    ینیشوگر 

  .گرفت  دهینادرا   شد یسخت م

و بعد    ی دیسال باردار کرد: اول د  کی  ی دو زن را در فاصله    او

 .س یوید نایسابر

زود    ی لیسرش را باال گرفته بود و انتظار داشت که او خ  ی دید 

کس   یچاپلوس ب  کی  ،ی دیکه از نظر د  یبه زن  یاز  دلباختگ

 ی دیکه دست برنداشت، د  یو کار بود، دست بردارد. و زمان

  .گرفت عارفانه برخورد کند میتصم

ا  ،یزن عال  هی از    که یت  ه ی. بذار اون  زاستی چ  نی واال مقام تر 

  .رو دارم  دی آشغالشو داشته باشه. من فرنچمنز برا
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به   س یوید  ینی موضوع که با و  ن یزمان که شوگر بث از ا  هر

  ی معمول  ر یبه طرز غ   ی دید  شد،یم   یعصب  رفتی مدرسه م  کی

 :کردیخشن برخورد م 

 ادتی. پشتت رو صاف کن و  ستین  هیبدتر از ترحم بق  یچیه

 شه یداره مال تو م  یاون هرچ ی روز هیباشه 

نامه اش را عوض   تی. در آخر او وص کردیاشتباه م  ی دید  یول

همه  و  برا  ی کرد  را  و  نا یسابر  ی اموالش   یباق   سیوید  ین ی و 

  .گذاشته بود

بود، چندان   ستادهیکه در مقابل شوگر بث ا  یپوش  کیش  زن

با او حرف   یکس  یمطرود و درونگرا که وقت   ین یبه و  یشباهت

 .نداشت افتاد،ی و م خورد یم  ی سکندر زدیم

 ر ی مثل  گذشته تمام وجود شوگر بث را تسخ  ی چارگیحس ب  

 ی ن زندگ رفتار بزرگساال  ی رو  یکنترل   چیه  ،یکرد. در کودک 



144 
 

کنترل را به دست   توانستیکه م  ی اش نداشت، پس از تنها راه

  .با آزار فرزند نامشروع پدرش_گرفتیم

 ی نگه دار   ی که برا  یمیقد  ی گنجه   ک یحرکت کنار    یب  ینیو

  ”؟ی کار دار یچ نجایا“بود  ستادهیا شدی غذا استفاده م

مغازه رو من.. من  “  گشتیکه دنبال کار م  دینداشت بگو  امکان

  ”مال تو هستش دونستمی. نمدمید

کرد    ینیو جمع  را  خودش  جلب   ی زی چ“زودتر  رو  نظرتون 

  ”کرده؟

و  نیا بود؟  آمده  کجا  از  بث   یسیوید  ینیوقار  شوگر  که 

  .شدیتا بناگوش سرخ م  گرانیوقت حرف زدن با د  شناختیم

م“  نگاه  داشتم  فقط  نه.  درون   ” کردمی ن..  لکنت  بث  شوگر 

شن  شیصدا راض  دی را  نگاه  از  ها  یو  چشم   ،ینیو  ی درون 

  .است دهیکه او هم شن دانستیم
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رس  هی  دایجد “  واسم  آتالنتا  از  تازه   ی سر  هی.  دهیمحموله 

  ی انگشتانش را رو  ”انالعاده عطر که خارق   یمیقد  ی ها  شهیش

تماما    رینظ  یب   ی رشته  گردنش    ی رو  دی مروار  کنواختی و 

  ....ها  دی شد. آن مروار رهیها خ دی. شوگر بث به مرواردیکش

  ”عطرم، شما چطور؟ ی ها شهیکه عاشق ش من“

گلوبند   ینی. ودی رسیحس کرد که خون به مغزش نم  شوگر

 ...را دور گردنش انداخته بود ی دید دی مروار

چه  کنمیبا خودم فکر م   نم،یبیعطر م   شه یش  هی هر وقت که  “ 

زن بوده  یجور  مروار  ” صاحبش  همچنان  را    د یانگشتانش  ها 

  .عامدانه. ظالمانه ی. حرکتکردندینوازش م

  .تحمل کند توانستیبث نم شوگر

با  توانستینم مروار  ستدیآنجا  گردنبد  به  دور    ی دی د  دیو 

  .نگاه کند ینیگردن و
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  ی کیبود و به    عیسر  ی ادیبه سمت در برگشت، اما حرکتش ز  او

  ی ن یسر راهش برخورد کرد. درست همانطور که و  ی زهای از م

  .کرد یها برخورد م  مکتیقبلتر ها در مدرسه به ن

  .غلت خورد زیم ی افتاد و تا لبه  یبرنج یجاشمع کی

 .برداشتنش توقف نکرد  ی بث برا شوگر

خ  شام ا  لشمیدل  شه،یم  خودیب  یلی امشب  شام   نکهیصرفا 

گرما  ست،ین  میدار  کیاست خاطر  به  من  که  صدالبته    ش یو 

  .خورمشی هرگز نم  رهی و غ نیزم

 کم ی  فقط کمیاون    شداگهیم  ی. چ شهیبد م  ”اون“   به خاطر  نه،

چلس  هیشب تو  شدیم  یمامان  انگار  همش    چوب   باسنش   ؟ 

 .گذاشتن

سابر  نانا  قدرم  ن  نایهرچه  مهم  اون   ست،یبگه  به  اصال  من 

  .نرفتم

  .ستمی پولدار هم ن ی   طهیسل هی من
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 ” !متنفرم  لمنیو یکِل از

 ” شام حاضره (GiGi)یجیج“

  ی پله ها آمد. ج  نییاز پا  زد یمادرش  که او را صدا م  ی صدا 

قبل    یخاطرات مخف  یمیدفترچه س   یج از سال  را که  اش 

کالس هفتم شروع به نوشتن خاطراتش در آن کرده بود،   یعنی

 .بست

گشاد    ی در  پاچه ها   دهیپوش  ی بالشت و پاها  ری هلش داد ز 

  .اش را پرت کرد آنطرف تخت یرتیشلوار مخمل کب 

 ی بازطور  الرا آشلاز اتاقش متنفر بود، با آن دکور همجنس  

 .دی پسندی اش  که مادرش مگونه

ا  خواستیم  یجیج  باشد.   ا ی  اهیس  ایتاقش  رنگ  بنفش 

  ی ها  زیرا ببرد با چ  یعهد بوق  ی ها  قهیتمام آن عت  خواستیم

  .بود عوض کند دهید ”م:نام فروشگاه”وان ری که در پا یخفن
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تمام اتاقش    یجیج  داد،یاجازه نم     ردفینی حاال که    و  و

 .راک. هرچه زننده تر بهتر   ی را پر کرده بود از پوستر ها

که    دید  ن ییرفت پا  ی بود، اماوقت  ی ج  یج  فهیسفره وظ   دنیچ

 ”؟یدستات رو شست“  دهیمادرش خودش سفره را چ

تو خاک و    ومدمیم  نییداشتم پا  ینه، ماددر، به جاش وقت“  

 ” دمشیخل کش

 ” ؟یساالد رو مخلوط کن شهیم“مادرش فشرده شد   ی ها لب

ها  یچلس  مامان م  ی شلوار  کوتاه  مامان   د،یپوشیفاق  اما 

را   ی امزه   یب  خاکستری   شلوار هنوز هم همان کت و  یجیج

 .بود، به تن داشت  دهیرفتن به محل کارش پوش  ی که امروز برا

 ی حاال هم مثل سال قبل وقت  یج  یدوست داشت که ج  او

 یچرت و پرت   ی کالس هفتم بود لباس بپوشد، آن  لباس ها 

  .بود لینگدیفروشگاه بلوم ی که مدلشان در کاتالوگ ها
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م  دیفهم ینم  مادرش او  به  سرش  پشت  همه     گفتند یکه 

 .“ ارهیپولدار پت  ی دختره “

خودش مشکل را حل کرده بود. درست از سپتامبر    یجی اما ج 

لباس   ،یقبل ا  یاگر  مغازه  فروشگاه    ریغ  به  ی از   شن یسلو“از 

جور مکان  کی ،ی م:ارتش نجات بخش اقتصاد“   ”فتیتر یآرم

 نیامکان نداشت آن را بپوشد. ا  شد،ی م  دهیخر  ”یارزان فروش

 .کرد یم وانهیرا د  رد ینف یکارش و

باز  گرید  یجیج  خرخون  قبل  مثل  هم  مدرسه  در    ی در 

ا   آورد،ینم تازه  پ  یمثل چلس  ی دوستان خفن  کرده   دایهم 

 .بود

تار  مبل یک  خانم“ امتحان  نمره    ختیبابت  زد.   c ی زنگ 

 ” یگرفت

 ” ستمیخوبه که. من قد تو باهوش ن  “ 



150 
 

 تی حرف واقع  نی که ا  دانستیم  یبه خوب  د،یکش  یآه  مادرش

 یجی لحظه ج  کی   ی که برا  آمدی به نظر م  نیندارد. آنقدر غمگ

متاسف است و قول   شی ها  ی بابت لوس باز  دیخواست به او بگو

اما    دهد یم کند.  تالش  استعدادش  حد  در  دوباره  که 

 .د یفهمیرا نم ز ی چ چی. مادرش هتوانستینم

 .متنفر بود یسالگ زدهی از س یج یج

خور  نیآخر  فردینیو ساالد  رو   ی بشقاب  گذاشت.   زیم  ی را 

استفاده    ی با طرح برگ چا  ی خاکستر  ینیچ  سی امشب از سرو

شام خانه   ی استثنائا پدرش برا  نکهیبه خاطر ا  دیشا  کردند،یم

خفن نبود.    یقبل  زی شان به اندازه م  یبلوط  هیپا  یفعل  زیبود. م

فرانسو  زیم  کی و  ی مزرعه  ز  نفردیکه  از  دستشان    ریدرست 

عل  بودش،  فروخته  و  ا  یبرداشته  عاشقش    یجیج  نکهیرغم 

 .نداشتند ی ازنی پولش به آنها  بود و
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دست کم  چند   ایاو مغازه را ببندد،    خواستیدلش م  یجیج 

هم    یکمک استخدام کند تا حداقل هراز چند گاه  ی نفر برا

 ن یشام بخورند، نه ا  ی برا  یدرست و حساب  ی غذا  کیکه شده  

  .را  ی زریفر ی آت و آشغال ها 

در جواب گفته بود اگر انقدر آزار دهنده هستند، بهتر    مادرش

بپزد.  کیهرچند وقت    یجیاست خود ج غذا   کل   به  او بار 

  .را نگرفته بود یججی  منظور

مزخرف آماده   ی از آن ساالد ها   یکیپر بود    یکاسه ساج  درون

هستند.   جیخشک شده هو  های   برش   و  کاهو   که فقط  برگ  ی ا

مادرش بازهم    ره،ی مد  تیجلسات ه با وجود     ی قبلتر ها حت

 یتا خودش ساالد درست کند، آن هم با مواد خوب  کردیوقت م

پن تازه،  گوجه  اوزرو   یسیسو  ری مثل  دانه    یم:نوع”و 

آمد اما در    یتپل برنج به نظر م  ی ،که مثل دانه ها”یاکارانم

)ماکاران پاستا  حتیواقع  او  بود.  ها  ی(  هم    ی نان  را  کروتن 
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م درست  کل   کرد،یخودش  جریس  یبا  که  همانطور   ی جی. 

 .ردیدهنش بو بگ شدیدوست داشت، هرچند که باعث م

 ” خوامیمن توش اوزرو م“غر زد   یجیج

اونو درست کنم   وقت“ پشت  ”نداشتم  در  به سمت    ی مادرش 

 ” ها آماده ان؟  کی! استانی را“ کرد  رونیرفت و سرش را ب

 ”انی م دارن“

و    نداخت ی خلوت منقل به راه م  اط یکل سال را در ح   پدرش 

. خودش آنقدر ها کباب دوست نداشت، اما مادرش زدی کباب م

دارد و از آنجا که   ی که گوشت کباب شده مزه بهتر  گفتیم

 .کرد یشام خانه نبود، احساس گناه م  ی برا  ینصف وقت ها حت

 ت ی مسئول  کی  یعن یاف( بود،    ویدبل  ی)س cwf عامل  ریاو مد 

  ت ی بود، اما هئ  ی صاحب کارخانه پنجره ساز  نایزرگ. نانا سابرب

 دن ی رس  ی برا  هیمثل بق  یجی. پدر جکردیآن را اداره م   رهیمد

بود که مادرش   ده یبه مقامش تالش کرده بود، هرچند او شن
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کار    هیده برابر بق  از   ش یب  انیکه را   گفت یم  نایبه به نانا سابر

  .خودش را اثبات کند خواهدیچون  هنوز  هم م  کند،یم

  ن ی ستیدر پس کر  نسیسا  ابانیعمارت خفن در خ  کیدر    نانا

که به گفته پدرش، شکر    ییجا  ج،ی.در اطراف خلکردیم  یزندگ

  .دور بود یاندازه کاف بایخدا به تقر

پ  ی اقتصاد  تیوضع  ها مثل   زیچ  ی سر  کیبود.    دهیچی آنها 

قبلتر ها    دیاما فرنچمز برا  شدیمال نانا م   ی کارخانه پنجره ساز

 .متعلق به مادرش بود

  ن یو تا قبل از آمدن کال  زدی در آنجا سر باز م  یمادرش از زندگ  

 .بود یآنجا خال

کال  یجیج  حت  نیعاشق  ها  یبود،  خاطر   ییوقت  به  که 

دو  .  کردیاش ممثل جنگ و صلح مسخره   ینخواندن مزخرفات

شده بود و    رستانی فوتبال دب  می ت   ی گری داوطلب مرب  ش یسال پ 

  .بودند افتهیراه   یتا مرحله استان شی سال پ
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من که بهت گفته  “انداخت    زیم  ی کاسه ساالد را رو  یجیج

  ”خورمینم  کیبودم است

مشکل درست    ی روز خسته کننده داشتم، الک  ه یمن    یجیج“

  ”نکن

 ینیبشقاب  چ   کیوارد شد، با     یپدرش از در پشت  ”دییبفرما“

  .کی پر از است  ی طرح برگ چا ی خاکستر

را دوست    ی طرح برگ چا  ی خاکستر  ینیچ  یجی اگر ج  یحت 

 .کردیکه نداشت، باز هم به آن عادت نم داشت،یم

ز  از  درست  هم  آنرا  مادرش  م  ریچون  و   بردیدستشان 

از آن دفروختیم   ن ی هم   ی بود، برا  خیتار  ی ها  وانهی. مادرش 

  .اش بود یفروش قهیهم آنقدر عاشق عت

گذاشت و به او چشمک   یبرنج  هیسه پا  ی بشقاب را رو  پدرش

  .زد
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و دو ساله. پدر و مادر    یس  فردین یو سه ساله بود و و  یس  او

ها  شتر یب اما ج  یلیخ   یجی ج  ی دوست  بودند   یجی بزرگتر 

دن  یوقت زا  ایبه   : بودند  دانشجو  مادرش  و  پدر   مانیآمد که 

  .باورشان شد هی مثال بق یزودرس، هار هار، الک

  

خودش   نیهم  ی دهانش را آب انداخت، برا   کی خوب است  ی بو

 نکه یرا مجبور کرد به آنهمه گاو و باد معده شان فکر کند: ا

 ش یاوزون خراب شود و معضل گرما  ه یچطور باعث شدند ال

 .دیبه وجود آ یجهان

  یشود، سع  خواراه یتصمیم گرفته بود گ  یدو هفته قبل وقت 

به او گفته    یبدهد چرا، اما چلس  حیکرد بود وقت ناهار توض

  ب یغر  بیعج  ی بود کمتر مثل اُمل ها حرف بزند.  آن گوئن لو  

را شن و تالش کرد    دهیاما، حرفشان    ق یمباحثه عم  کی بود 

 ی را کم داشت که با خرخون  نی م. هاندازدیهوشمندانه را راه ب

 .شود دهیمثل گوئن لو هم د



156 
 

  .دی پدرش پرس  ”نه؟ ای میخوریشراب م  امشب“

 ی زیفر ی ها ینی زم بیمادرش از اجاق گاز، آن س ”البته صد“

  .ختیو درون کاسه ر دی کش رونیحال بهم زن را ب

 .رون ی ب دیاز قفسه شراب کش ی بطر  کی  پدرش

 ه یو بق  یهنوز با کل  یجیج  یوقت سال قبل در  کالس هفتم    

است    تیبرد پ   ه یشب  یجی گفته بود که پدر ج  ی دوست بود، کل

  .دروغ به تمام معناست  کیکه 

هم    شیبود، تازه چشم ها  ریقد کوتاه و پ  تیبرد پ   نکهیا  اول

  .بودند دهیبهم چسب ی ادیز

تصور کند که پدرش    توانستی کس م  چیواقعا ه   نکه،یا  دوم

موها با  مدت  اصال   نطرفی ا  دهی ژول  ی تمام  و  برود  آنطرف  و 

 صورتش را اصالح نکند؟

م   یبعض  یوقت  ها  دختر  است،   گفتندیاز  جذاب  پدرش 

  .شدیچندشش م یجیج
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شب  یجیج کل  اما    هیدر  صورتش.  شکل  و  دهانش  بود.  او 

 ییطال  ی بود و چشم ها  ره یت  ی ابلوند قهوه  ی به جا   شیموها

  .پدرش را هم نداشت

 ی روشن و تا حد  یمادرش بودند، آب  هیشب  یجی ج  ی ها  چشم

  .زی وحشت انگ

م  او ها  ی ا   کرد یآرزو  چشم  ا  شی کاش  قهوه  پدرش   ی مثل 

  .بودند یطالی

  ی جی باز هم ج  گفت،یخالفش را م   نایقدر هم نانا سابر  هرچه

  .پدرش بود تا مادرش هیشب  شتریب

م  ی ا کار  کمتر  پدرش  شاکردیکاش  آنوقت  مادرش   دی. 

  .. مطمئنا به خاطر پول نبودکردیفروشگاه را باز نم

  ن یهم  چن  انیمدرسه است و را   یجیج  یوقت  گفتی م  مادرش

ها م  ی ا  یطوالن  ی ساعت  انجمن    کند،یکار  تمام  وجود  با 

 .انجام دادن ندارد ی برا یبازهم کار کاف شیها
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خانه بماند و چند وعده    توانستیم  د،یپرس  یم  یجی اگر از ج 

  .خوب آماده کند  ی غذا

خور  پدرش م  ی شراب  پشت  همه  و  آورد  را  نشستند،   زیها 

برداشت    کاستی   ظرف  پدرش  سپس  و مادرش دعا خواند را 

  ”مدرسه چطوره؟ ،یخوب، ج“

  ” کننده خسته“

با   یجی که پدرو مادرش بهم انداختند باعث شد تا ج  ینگاه

ا که  کند  فکر  نگه   ی خودش  بسته  را  گشادش  دهان  کاش 

 .داشته بود

  یجیج  یلیافت تحص  لیاز دال  یکیکه    کردندیآنها فکر م 

 یبه اندازه کاف   یاز نظر هوش  ش،ی است که او در کالس ها  نیا

  ی ربط  چیکه البته درست بود، اما ه  شودینم  دهی به چالش کش

که نکند    دیترسیاواخر م  نینداشت. ا  یجیبه افت نمرات ج

با استعداد  ی هابچه  ی برا ی از مدارس شبانه روز یکیاو را به 
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ا مدرسه  آن  مثل  والد  ی بفرستند،  اورا    د یاسن  یکولب   نیکه 

  .نصف او هم باهوش نبود یفرستاده بودند. هرچند که کولب 

هاست  شتر ی ب  البته“   بچه  خاطر  سر  ”به  کرد   عایاو  اضافه 

  ی لیهفته واقعا جالب بودن، معلم هامون هم خ  نیا  ی کالسا“

  ”خوبن

  کی تکان داد.    ی مادرش باال رفت و پدرش سر   ی ابرو  ی تا  کی

  .در مورد پدر و مادرش... آنها احمق نبودند  زیچ

پاش  ی ها  ینی زم  بی س  ی رو  پدرش  نمک  اش  کرده   د ی سرخ 

  خت یکالس هات، نمره تار  تیچه جالب که با وجود تمام جذاب “

  ”نشد c بهتر از

. باهوش رودیراه م  غیلبه ت  ی که دارد رو  دانستیم  یجیج

خرخون   ی آن گوئن لو    دیبه جز شا  -بچه کالس بودن  نیتر

دختر شهر بودن  باعث شده بود همه    نیعالوه بر پولدار تر  -

ممکن    کردیافت م  یلیاز او متنفر باشند. اما اگر نمراتش خ 
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روز  مدرسه شبانه  به  اورا  که    ی بود   یجی ج  یعنیبفرستند 

(GiGi) من شکم درد داشتم.  ”خودش را بکشد  شدیمجبور م

  ”شه یمطمئنم دفعه بعد بهتر م

در چشمان پدرش  بودش    دهید   ادی اواخر ز  نیکه ا   ینگران  نگاه

  اد یکارخونه؟ من ز  ی ایشنبه صبح با من نم   نی چرا ا” نشست.

  ”ی ها ور بر   وتریبا کامپ یتونیو تو هم م مونمینم

بود    نیهاش را در حدقه چرخاند. بچه تر که بود عاشق ا  چشم

نه  ”که با او برود سر کار، اما االن به نظرش خسته کننده بود

  ” خونه شانون می ری م میبا ما دار یممنون. چلس

 ”و من  یچلس”کرد ح یتصح  مادرش

 ” خونه شانون؟ ی ایم ی تو هم دار  اوه،“ 

  ”نکن یهم جواب“ پدرش تشر زد  ”یج  ه یکاف گهید“
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به    اخم با مادرش دهن  نداشت همانطور که  اما جرعت  کرد 

و    کرد یم  وانهیبا پدرش بحث کند، چون که او را د  شد یدهن م 

  .تلفنش تمام شده بود تیتازه ممنوع

حرف نزد. که در نوع خودش    ادیشام  مادرش ز   هیطول  بق  در

برا  ییبود چونکه وقت ها  بیعج به خانه    ی که پدرش  غذا  

تا سرگرم کننده    کردیاز معمول تالش م  تر شیمادرش ب   آمدیم

جالب  موضوعات  باشد،  شاد  پ  ی برا  یو  و   شیصحبت  بکشد 

 .ره یغ

نم  اما به نظر  بق  ی آمد که حت  یامشب    ه ی حواسش به حرف 

موضوع که    نی به ا  یربط  چیه  ایفکر کرد که آ  یجیباشد. ج

  .نه اینبر  به شهر بازگشته دارد اسمشو

. کردیم  یرا عصبان  یجیج  نیبه او نگفته بودند و ا  ی زیچ   هنوز

 .بود، او هم از مادرش دهیشن  یخبر را از چلس یجیج
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که انگار هنوز بچه    کردندیرفتار م  ی به گونه ا  یجی ج  نیوالد 

که مادرش   یتا زمان  نایکه نانا سابر دانستندیاست  اما همه م 

ازدواج    ،ی کر  نی فیگر  یعنی  ینی بود با پدر و  رستانیسال اخر دب

 ت یاهم  یداشت. ک  گریخانواده د  کی نکرد و  او خودش کال  

که    کردیم  عترافخودش ا  شیپ   یجیهرچند که ج  داد؟یم

 .د کنجکاو شده بو یلیخ یلیخ

ج  تلفن و  خورد  ش  یجیزنگ  آن  سمت  چون   رجهی به  زد 

 ”برم؟ شهیم“پشت خط است  یچلس  دانستیم

 نه دیبگو شهیبود مادرش مثل هم  منتظر

تلفن را برداشت و به سمت طبقه باال   یجینگفت ج ی وقت اما

 .دیدو

 .بود  ب یعج یلیخ زی امشب همه چ  

حال  ینیو ناپد  کهیدر  ج  دیبه   م   یجیشدن  با   کرد،ینگاه 

دختر کوچکش که فقط   ی برا  یخودش فکر کرد که چه اتفاق
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م لذت  او  با  بودن  ا  بردی از  پارسال  است.  ،   ن یافتاده  موقع 

برا  یجیج آنقدر  و  بود،  آمده  خانه  به  مدرسه  از  عجله   ی با 

نم  فیتعر که  بود  مشتاق  روزش  خ  توانستی اتفاقات    ی وببه 

 .کلمات را ادا کند

 ن یانقدر با ا  یذاشتی کاش نم  ی ا “در نگاه کرد  به سمت    انیرا

چلس تبل  ی دختره  پوستر  مثل  بچه  اون  پورن    غات یبگرده. 

 ”مونهیکودکان م

را آرام   شیدستش را در دامنش مشت کرد، اما تن صدا ینیو

  ”رم؟یجلوش رو بگ ی چطور انتظار دار قای دق “نگه داشت 

کش   انیرا م“  د یآه  فک  همش  ام.  کالفه  که    کنم یمتاسفم. 

 ” و دخترمون برگرده  ادیب  رونی حال و هوا ب  نیباالخره قراره از ا 

. آنها  ندیبه هم درشت بگو  آمدی م  شیکم پ  یل یو او  خ  انیرا

سال ازدواج، هرگز   زدهی از س   شتریاما در ب   کردندی مخالفت م

 .نرفته بودند ش پی سرد  سکوت فراتر از چند دفعه
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  ی و دِک چطور دوام م  نیلیمثل مر  ییکه زوج ها  دیفهمینم 

گاراج را    واریدک با مشتش د  شان،یاز دعواها  ی کیآوردند. در  

حت و  بود  کرده  برا  نیا  یسوراخ  تعر  هیبق  ی را   ف ی هم 

  !کردندیم

و    ”اونو با مشت بزنم  تونستمیخب من که نم“گفته بودند    دک

 .بود ده یخند نیلیمر

  .را تحمل کند  ییتنش ها  نیکه بتواند چن   کردی فکر نم  ینیو

 ی بچه ها هیبا اون لباسا شب“  داد هی تک یبه پشت صندل انیرا

  ”اد یبه نظر م خانمانیب

 .بود  ینیو ریکه بازهم تقص  گریمشکل د کی

را که با اصرار از فروشگاه    یوحشتناک  رهنیآن پ  یجی امروز ج 

 .بود به تن داشت  دهیخر فتیتر  یآرم شنیسلو

ها   کردیم   ینیب  شی پ  دیبا  ینیو  لباس  ق  ی که   مت یگران 

که سوژه آزار و تمسخر    شدندی دست آخر  باعث م  یجیج
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با  هیبق و  جلو  دیشود   م  ی زودتر  را  .اما گرفتیخودش 

داشته باشد.   یش حس خوبدخترش نسبت به خود  خواستیم

  .صبر کرده بود ی ادیاو ز

را رو   ینیو ا“انداخت    زیم  ی دستمال سفره اش  مورد    نیدر 

از    یاالنشم به اندازه کاف  نی. همیباهاش حرف بزن  دیخودت با

 ” من متنفر هستش

بود. او واقعا    دهی رس نجا ی که چطور به ا  د یاز خودش پرس   ینیو

باشد که خودش با تمام    ی مادر  یجی ج  ی مصمم بود که برا

  .خواستی بزرگ شدن م نیوجود در ح

تالش خودش    نیبهتر  نایکه احتماال سابر  کردیتصور م  ینیو

بقا و  ثبات  اما  بود  کرده  رضا  ی اقتصاد  ی را  به    ت یمادرش 

را صرف    ش یتمام انرژ  نا یسابر  جه یبند بود. در نت   ی کر  نیفیگر

م  شیآسا چ  کردیاو  نظر    ی برا   ی زیو  از  که  کوچکش  دختر 

  .ماند ینم یو وابسته بود باق ازمندین یاحساس
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نفرت داشت و دانستن    یبه طرز خاص  ی کر  ی د یاز د  نایسابر

آورده   ای همچون شوگر بث به دن   یفرزند درخشان  ی دید  نکهیا

 ی تیخاص یو ب  ی معمول  ی خودش چنان بچه   کهیبود در حال 

اندازه    یب  نیفیکه گر   تیواقع  ن یا  ی. حتدادیداشت آزارش م 

  .کردیاش را کم نم  یرا دوست داشت هم نگران  ینیو

 کرد یدرک م  یرحم معشوقش را به خوب  یذات اساسا ب  نایسابر

دختر مشروعش    روی   بر   و هرآن منتظر بود که عالقه اش را

لحظه     نیتا هم  ینیرا نکرد و و  نکاری متمرکز کند. اما او هرگز ا

 .شدیاو تنگ م  ی هم دلش برا

 ” نوجوونه  هیاون فقط  “گفت    انی را  ”ستیازت متنفر ن   یجیج“

برتم بزنم تو صورت اون   خواد یحرفاست. دلم م   نیاز ا  شتر یب“

کردن. کارشون فقط   انتیکه تابستون قبل بهش خ  ییدخترا

 ” بود و بس ی حسود



167 
 

م  یجیج“ رد  هرحال  به  داد.  اجازه  بهشون  ا  شه یهم   ن یاز 

 ” دوره

هم به اندازه   انیکه را  دانستیم   ینیو   شیرغم حرف ها  یعل

 .خودش نگران است

را به سمت س  بلند دسر فقط   ی برا” برد  نکیشد و ظرف ها 

 ” میدار یبستن

  ی وقت ها حت  شتریدر بند غذا نبود. ب  انیرا  ” واسه بعد  بذار“

 دهی انقدر کش  کلشیه  نیهم  ی . برا رفتی م  ادشیغذا خوردن از  

را    شیتک تک لقمه ها  دیبا  ین یو  کهیو متناسب بود، در حال

  .شمرد یم

 ن یا  ری در غ  زد،یدر مورد آمدن شوگر بث به مغازه حرف م   دیبا

داشت    یوقت  ی. ول دهدیم  تیبه آن اهم  ی ادیز  یعنیصورت  

رد  کردیم  یسع ذهنش  در  را  ها  شراب    ف یکلمه   ، کند 



168 
 

از دستش سر خورد و در    دیکش یکه داشت آب م  ای  ی خور

 .شکست نکیس

دلش    ینیبلند شد و به سمتش آمد. و  انیرا  ”خوبه؟  حالت“

  ان یرا دور او حلقه کند، اما را  شی که او دست ها  خواستیم

 .شد یمشغول برانداز کردن خراب

چطوره  من“ ا  وقتی   تا   خوبم.  قهوه   هی  کنمیم  ز ی تم  نویمن 

 ” ؟یدرست کن

انداخت،    یرا به درون زباله م  شهیبزرگ ش  ی تکه ها  کهیدرحال 

پرس  خودش  ب  دیاز  امروز  اتفاق  از  چرا  ا  شتری که  ها   نیاز 

. گذر سالها اثر خودش را بر شوگر بث  کردینم  ت یاحساس رضا

  .برنده بود ینی بار، در رقابت آنها و نیاول  ی گذاشته بود و برا

دب  در اخر  را  رستان،یسال  و  بث  شوگر  آنکه  از  به    انیبعد 

  .ه شکوفا شدنشروع کرد ب ینیدانشکده رفتند  و
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کرد    دایرا پ  نی برداشت و باالخره جرعت ا  ی از پر خور   دست

  .را کوتاه کند  شیکه موها

نوجوان  از هنوز همان  با    رون،بی  از  اما  بود،  قواره  بد   درون، 

که   ی. اعتماد به نفسداشتیقدم برم   ی اعتماد به نفس تازه ا

 .شد شتریب یحت نا ی و سابر نیفیبعد از ازدواج گر

پولدار  برا  ی ناگهان دختر    کرد،یم  یزندگ  دیکه در فرنچمنز 

  .بود ینیو

. حالت شوکه دیگلوبندش خز  ی ها  دیمروار  ی رو   ینیو  انگشت

بود    یانتقام  ی ها   ی شده چهره شوگر بث نقطه اوج  تمام فانتز

 .تا آن روز تصور کرده بود ینیکه و

  .بردیها از آن لذت م نی از ا  شتریب دیبا 

از م  گذشته را  کوبش دستگاه قهوه ساز و   ی صدا   انیراهش 

ها  ی بو ا  ی دانه  را  ی قهوه  سا  انی که  بود،    دنییمشغول  آن 

 .کرد دا یو پ دیچ یپ
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ورزش   سالن  وسط  از  داشت  و  بود  ساله  شانزده  دوباره   یاو 

و دفتر جبرش درست   دی چیکه پاهاش در هم پ  زدی م  انبریم

  .شوگر بث باز شده افتاد ی پا ی جلو

سقف سالن   ی ها  رکی از ت  ینیو  زیبلند و ت  ی صدا  ”بده!  پسش“

دفتر جبر بازشده را در    کهحالی  در   منعکس شد. اما شوگر بث

  ی ها  فیرد  ی دستانش داشت، تنها واکنشش باالتر رفتن رو 

  .بود یصندل

قد بلند و خوشتراش، بلوند و خوشگل و  از اعماق    شوگربث،

  .قلبش بدجنس بود

از حل   شتر یب  یل یدفتر خ  نیا  ی تو   ینیهمتون، و  ن یکن  گوش“

  ”جبر نوشته شرفته یمسائل پ

 .دندیها دست از حرف زدن کش لویویس

و  قدر  ینیقلب  م  ی به  م  دیکوبیتند  منفجر    دیترسیکه 

  ”...دمیشوگر بث دارم بهت اخطار م”شود
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قدم باالتر    کیها    یصندل  ی شوگر بث تنها لبخند زد و رو  اما

و کتون  ینیرفت.  اما  افتاد،  راه  دنبالش  به    یبه  از    یکیاش 

گ  یصندل ح   ر یها  ها  نیکرد.در  چشم  بست    شیافتادن  را 

  ”بدش به من“

همه    نجای. ایچرا انقدر نگران  دونم ی نم“زد    شخندیبث ن  شوگر

  ”دخترن

را لمس کرد    ی رو   بیصل  یمیا  خواد ینم  ینیاگه و“گردنش 

  ”شیبخون  دینبا دیشا

  ”ن یباور کن نوی عمرا اگه ا”  اش گرفت دهیبث ناد شوگر

 کبار،یپلک زد. فقط    شی در مقابل اشک ها  تی با عصبان  ینیو

م  کباری از خودش در مقابل شوگر بث   خواستی دلش  بتواند 

ز او  اما  کند.  ها  ”بود  ی قو  ی ادیدفاع  نوشته  .  نیخصوصاون 

  ”االن بهم پسش بده نیهم
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  شینقص موها  یب  الیشوگر بث     یوقت  ”ار یدر ن  ی بچه باز  انقد“

 .دندی برق درخش شی طال ی را کنار زد گوشواره ها

 ان یعر  ی ها  نهیاو به نوک س    '  “بعد شروع به خواندن کرد   

 “  'شد رهیمن خ

را لمس    بشیهرچند دوباره صل  ،یمیا  ی. حتدندیها خند  دختر

  .کرد

قدر   ینیو  ز  ی به  که  بود  کرده    رهنش ی پ  ی ها  ربغل یعرق 

  شی ها  ی شده بودند. چند ماه قبل شروع به نوشتن فانتز  سیخ

آنرا پشت کمدش مخف  ک یدر   نگه    یدفترچه مخصوص که 

به    یاطیاحت  یکرده بود. اما امروز در سالن مطالعه ب   داشتیم

 ” بث بس کن شوگر“خرج داد  

 را    سرش  ی جلو  ی موها  ی شروع به اسپر   آنیل  ”! ادامه بده!نه“

اسرپ”نت   آکوا  با برند  هم  ی   ”مو  یم:نام  ک  شهی که    فش یدر 
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چسب همچنان  چشمانش  اما  کرد.  بث    ده ی داشت،  شوگر  به 

 .بودند

را باز    شیپا  ی جلو    فیرد  ی فلز  ی ها  یاز صندل  یکیبث    شوگر

کوچک   ی اش درون شورت ها  ی بعد دستان بزرگ و قو'“کرد  

 کوچک   کلمه  ی که شوگر بث رو  ی . جور“  'د یمن خز  ی تور

که    تیواقع  نیبود به ا  یکرد، اشاره نچندان نامحسوس   دتاکی

  شتر یرا ب  میپاها  '”انقدرها هم کوچک نبودند.  ین یو  ی شورت ها

 .“'باز کردم

نم  چی ه   گرید  ینیو دب  توانستیوقت  قدم   شی پر  رستانیدر 

 .بگذارد 

 “ 'من، به سمت باال کشاند  ی پا  ی را به رو  گرشی او دست د'“

شوک گشاد    ی به معنا   ی ا  یشیشوگر بث به طرز نما   ی چشم ها

 ” شهیکه پورن حساب م نیا وس،ید ین یاوه، و“شدند 

 .آدامسش را باد کرد و ترکاند آنی ل ”خوشم اومده من“
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 یاقی اشت  ،ینیمن عاشقت هستم و'“بث دفتر را ورق زد    شوگر

 افتن ی  ی برا  شیچشم ها   د،یشوگر دست از خواندن کش  “'ی ابد

ا تازه  سر  ینیو  ی نابود  ی برا  ی گزک  کلمات  گذشتند.    عیاز 

  .شد دایتا پ  دیطول نکش یل یکه خ  ی زیچ

باز   شتریراب مپاهای '  همتون نویا نیمن، گوش کن ی خدا اوه“

  کرد،  من   کردن  انگولک  به  شروع    او  ی قو  ی کردم و دست ها

 “ '....نفس صدا زدم بی را اسمش

کش  ین ی و  ی ها  گوش ورزش  دی سوت  سالن  به    یو  شروع 

 .خارج شد شی از گلو ی نرم و درمانده ا ی کرد.صدا دنیچرخ

 ”!انیرا_ '...زمی عز زم،یاوه عز'“

  .زد خی ینیو ی در رگ ها  خون

 ” ن؟یکن یم کاری شوگر بث شما بچه ها چ یه“
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م  نیگلنتا  انیرا آنها  به سمت  داشت  باشگاه  پشت  . آمدیاز 

باب و  جسپر  دک  با  تا  یهمراه  ها  شانیجَروو.سه   ی کاپشن 

 .آن شب مسابقه بود  رایبودند، ز دهیپوش یچرم

ها  را  ینیو  ی چشم  د  انیفقط  بلوند،    دقد یرا  بلند، 

با وحشت به او که    ینی. وشی ها  ی تمام فانتز  ،مخاطبییطال

 .نگاه کرد رفتیباال م یصندل ی ها  ف یداشت از رد

 ” ی شوگر. فکر کردم که جلسه دار یه“

م  االن“ داشتم  وفتمیراه  و  ی زی چ  ه ی.  رو    ینی که  نوشته 

 ”. واقعا خوبهخوندمیم

: م “(  ی آ  ی د  ی)پ P. D.A نیبدون توجه به قوان  انیرا  ”؟ی جد“

  ی فطری  از   و ابراز محبت  یکینزد   تیبر ممنوع  یمبتن  ینیقوان

او را بوس  ”عمومی  اماکن  در   لمس  ینی. بعد به ودیمدرسه، 

  نگاه کرد و

   .دی لبخندش را به او پاش ی ها  زهیر  خرده
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 ” گوش کنم پس  خوامیم منم“

 .کردیفرار م شپری  از  ابد  ی برا دیبا ینیو

سر خورد و    فی رد  ی رو  ش یبه عقب قدم برداشت پا  یاما وقت 

 .کرد ری ها گ ی صندل نبی اش  افتاد و لگن ی بد ی  هیاز زاو

از    یکم  ه،یبود که گفت. اما او هم مثل بق  یم یا  ”گهید  بسه“

  .و آنقدر ها محکم نگفت دیترسیشوگر بث م

  ” شه یم   یبدونم بعدش چ  خوامی به خوندن ادامه بده. من م  نه،“

  .ترکاند گهیحباب د کی آنیل

بعد برگشت به صفحه دفتر  ینی و ی رو د یشوگر بث چرخ نگاه

شورت   ای انیعر  ی ها نه ی؟ از نوک ساز کجا شروع کنم بهتره “

  ”کوچولو؟

بث    دیخند  انیرا شوگر  شانه  دور  به  مالکانه  دستش  و 

  ”ادیبه نظر م یواقعا عال نی ا ،یه“   دیچ یپ
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 ای “  خت یری م  شی نگاه کرد. خباثت از صدا  ینی بث به و  شوگر

اونجا  دیبا  دمیشا صدا   ییاز  اشو  معشوقه  اسم  که  بخونم 

  ”زنه؟یم

  .آورد یداشت باال م ینیو

 “ '...زمی اوه عز 'بهتره از اونجا شروع کنم   آره،“

بث  ه یکاف  گهید“ شن  ”شوگر  خشک    ی لهجه    کی  دنیبا 

 .همه برگشتند  ییایتانیبر

معلم   رن،یبا  ی که آقا  دیاز جا بلند شد و د  یبه سخت   ینیو 

  .ادیها م یتماشاچ  یصندل  فیاش، به سمت ردمورد عالقه 

  ی میقد  راهنیپ  ی رو  یطوس  دیراه راه سف   ی   قهی جل  کی روز    آن

بلندش را به   ی بود و موها  دهیاش پوش  یبرگردان مشک  قهی

 .پشت سرش بسته بود  یشکل دم اسب

معلم مدرسه بود، همه از او حساب   نیوجود آنکه جوان تر  با

داشت. اما بچه ها به او احترام هم    ی زیبس که زبان ت   بردند یم
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فگذاشتندیم در کالس  او  انتظار    گذاشتینم  لمی.  همه  از  و 

ه او  اما  و   چیداشت سخت تالش کنند.  را مسخره    ینیوقت 

تا بخواند   بودخودش به او داده    ی از کتاب ها  ی نکرده بود، حت

  .را گسترش دهد  دشی د دیبا ینیاد داشت وچون اعتق

شوگر بث   شد،امای بود نگران و مضطرب م  ی گری اگر هرکس د 

او    ی به چشم ها  میبلکه مستق  آمد،ینه تنها آنطور  به نظر نم

.  میکنیم  یباهم شوخ  میماها دار  رن،یبا  ی آقا  یه“ شد    ره یخ

  ”؟ینیمگه نه و

  چ یه  توانستیرا تکان دهد. او نم   شیهالب   توانستینم  ینیو

  .بکند ی کار

 ” دیایبا من ب هردوتون“

  ی نیری شوگر بث، سراپا  ش  ”رنی با  ی برم جلسه ام آقا  دیبا  من“

. احتماال  رستانی جلسه جشن برگشت به دب”و ادب، ادامه داد

که اون موقع    نی دار  فیهنوز تو دفترتون تشر  گهیساعت د  هیتا  
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 م یکه به تنظ  ییبود. او  ی دیحرف زدنش درست مثل د  ”ام؟یب

ه جلسات  برنا  ی امنا  تیوقت  با  مطابق   ی ها  مهمدرسه 

  .مورد عالقه اش، مشهور بود یونیتلوز

 وقت  چیه  گرید ی کدام از معلم ها چیه

 ی د یبا د خواستندیچراکه نم ستادند،یا یشوگر بث نم ی جلو

چه قدر    ی دیبود که د  دهیهنوز نفهم  رنیبا  ی . اما آقا فتندیدرب

  ”ی دار ی چه برنامه ا ستیبرام مهم ن“مهم است 

  .انیبث شانه باالانداخت و دفتر را داد دست را شوگر

 ” رمیگی اونو من م“  گفت رنیبا ی آقا

  

  ش یدر گلو  ینیدفتر را به شوگر پس داد، قلب و  انیرا  یوقت

شد، حاال    ریتحق  شیها  یهمکالس  ی جلو  ینی. اول که ودیماس

م   رنیبا  ی آقا  یحت منحرف  دی فهمیهم  چه  او  و   ی که  است. 

  .به او نگاه کند توانستیوقت نم چی ه  گری... دانیرا
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.  دیجه  نییها پا  یصندل  فیبث با دفتر در دستش از رد  شوگر

دفتر   ینیو بدل شدن  و  رد  آب   توانستنمی  و  کرد  نگاه   به 

 .دهانش را قورت دهد

 ی ها  واری، د  رنیبا  ی به کالس آقا  یراه رفتن از سالن ورزش  در

نزد  ی نخود بهم  هرآن  که  انگار   و  شدندیم   کتریرنگ   ی نیو 

 .وسط آنها گرفتار شده بود

جواب   آمدی و به نظر نم  کرد یشوگر بث داشت مداوم صحبت م 

 که یدر حال   ینیداشته باشد. و  یت ی اهم  شیبرا  رنیبا  ی ندادن آقا

  .رفتی پشتش راه م د،ی کشیرا به زور م شی پاها

 ی نی. وستادیا  رنی با  ی آقا  دندیآنها به پشت در کالس رس   یوقت

ها  ا   ی به کفپوش  قهوه  آقا  ره یخ  ی زشت  بود.   رنیبا  ی شده 

نگه    زی تم  شهیاش را که هم   یم یقد   یمشک  یراحت   ی کفش ها

 .بود دهی پوش داشتیم

 ”ین یتو باشه و ی برا نیفک کنم ا“ 
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نگاه کرد. در چشم    شی سرش را باال برد و به چشم ها  ینیو

هم  شیها مهربان  شد،یم  دهید  یشگیتکبر  عالوه  کم   یبه 

وقت متوجه   چیه  ینیجز و  ی گر یکس د  چیکه انگار ه  ی رینظ

  .اش نبود

 .نگه داشته بود ینیدفتر را به سمت و او

باور کند که دفترش را پس بدهد، دستانش    توانستینم  ینیو

 ”م.. ممنونم“   دیلرزیگرفتن آن م ن یدر ح

اول    دیشما با  رن،یبا  ی آقا“ کرد    یکوچک  ی بث خنده    شوگر

باهوشه،   دوننینوشته. همه م  یچ  ینیو  نیبخون اون چه قد 

که چه    نیدونستیشماهم نم  یحاضرم شرط ببندم که حت   یول

 ” قدر خالقه

بدون نگاه    رنیبا   ی آقا  ”ینیو  نمت ی بیم  من فردا تو کالس“ 

داد   ادامه  بث  شوگر  به  دارم  “کردن  انتظار  ازت  متن    هیو 

پر هستر  اون  درمورد  رمان   یاصل  تی م:شخص”نیدرخشان 
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ناتان از  قرمز  پ  لیحرف    ک یاگه کالس  کنم یم  شنهادیهوارتن، 

 ”یافسرده نوشته باش ”باستی ز اریبس د،یبخون نیپسند هست 

اش چسباند.   نهیسرش را کوتاه تکان داد و دفتر را به س  او

درست قبل از انکه رو برگرداند، نگاهش به صورت شوگر بث  

  .دی درخشی و آشنا در چشمانش م میقد ی افتاد. حس تنفر 

  چ یحس وجود دارد. و چرا ه  ن یچرا ا  دانستی م  قایدق  ینیو

  .نخواهد رفت نیوقت از ب

ا  با  ی نی را داشت که و  ییها  ز یشوگر بث همه چ  نکه یوجود 

را  ،ییبایز_نداشت و  نفس  به  اعتماد   ان یشهرت، 

بود که شوگر بث عاجزانه   ی زیصاحب  تنها چ   ینیو_نیگلنتا

 .خواستیم

 .دوست داشت  شتریرا ب ینی و پدرشان

  ی شکسته را در زباله دان  ی شرا بخور  السیتکه گ  نیآخر  ینیو

از آن سال سر خورد،    ی گریانداخت. ذهنش به سمت خاطره د



183 
 

اش    یجنس  ی ها  ی از فاش شدن فانتز  یکه حت  ی گری خاطره د

همه    نیحاال، بعد از ا  یوحشتناک تر بود. اما حت  اندازه یهم ب

 .به آن فکر کند توانستی وقت هم نم

را   به  عوض  کرد.    انیدر  نگاه  بود  شده  بالغ  کامال  که  امروز 

عاشق   ینیروشنش را باال داده بود. و  یآب  راهنیپ  ی ها  نیآست

 .قدرتشان ش،یبود، شکل استخوان ها شی دست ها

پا  او از  بعد  دختر  تابستان  انیدوست  بود.  اولش  که    یعشق 

  ی ن یشوگر بث او را رها کرده بود و با دارن تارپ ازدواج کرد، و

او در دانشگاه بود،   یاش دهد. هرچند که وقت  یآنجا بود تا تسل 

آن جوجه اردک   گرینشده بود اما د  لیتبد  ییبای ز  ی به قو  ینیو

  .اش جلب شد جههم تو  انیزشت گذشته هم نبود و را

پدر   یروز بعدازظهر وقت  کی بود، نه او.  در    ینی برنامه و  سکس

که به خودش آمد و متوجه   یو مادرش سرکار بودند، هنگام 

 .د، چهره اش متعجب بود در تخت هستن ینی شد خودش و و
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 د یبه او بگو  نکهیمتوجه شد که باردار شده، از ا  ینیو  یوقت 

ازدواج   ینی. اما او خودش را جمع کرده بود و با ودیترسیم

هم تظاهر کرد   ی نیاست و و  ین یگفت که عاشق و  یکرد. حت

  .باور کرده است

که عشق    دانستیکامال م   ینیآن زمان، درست مثل االن، و  اما

  .از عشق او به شوگر بث بود   رنگیب  د یتقل  کیبه او، تنها    انیرا

حت   تا امروز،  جور  کی  یبه  هم  نگاه    ی بار  بث  شوگر  به  که 

  .به او نگاه نکرده بود کرد،یم

ز  ینیو قهوه  ماگ  کاب  بایدو  رو  نتیاز  و  کانتر    ی برداشت 

  .آشپزخانه گذاشت

وقت  هی....  ادی م  ادتی“  تو  یبار  رو  دفترم  بث  سالن    ی شوگر 

  ”کرد بلند واسه همه بخونه؟ یکرد و سع دایپ  یورزش
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در    انیرا را  برد    خچالیسرش  ش  “فرو  هف اَنهف   ریاصن 

 ” قهوه  ی شده باشد برا  ظیکه با سرم ذرت غل  یچربکم   ریم:ش“

  ”نمونده؟

در مورد خودمون  یجنس ی فانتز هیپشت آب پرتقاله. من... “ 

 ” دمدوتا نوشته بو

هف در دستانش کمر صاف کرد  انهف   ر یاو با کارتن ش”آره؟ “ 

  ”؟ی ایجنس ی چه جور فانتز”لبخند زد  ینیو ی و به رو

  ”درموردش بهت نگفت؟ ی زی شوگر بث چ“ 

اون چند سال “شد.    دیناپد  لبخندش”دونمینم  ،یاوه، لعنت“  

  ت ی اهم  رستانی به اتفاقات اون موقع و دب  ی ادی قبل بود. توام ز

محکم بست که جعبه    یرا  به اندازه کاف  خچالیدر    او”ی دیم

که   فهممینم”آن تکان بخورد.  ی رو  یقرن هجدهم  ییچا  ی جا

انقدر آزارت م تو شد.   ل آخرش ما  ز ی.همه چ دهیچطور هنوز 

کارخونه    ی. حتیتو حساب بانک  ونیلیچند م  هی .  دیفرنچمنز برا
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 یی زای مال تو باشه. چرا وقتت رو حروم چ  ی روز  هیهم قراره  

  ”؟یکنیاتفاق افتادن م رستانیدب ی که تو

 ” کنمینم“ 

بالغش  بر اساس آن چند    تیالبته که دروغ بود. تمام شخص  

وسواس    تیسال سخت شکل گرفته بود: هوش و سوادش، اهم

 .اش یشعور اجتماع ی،حتیگونه اش به ظاهر و آراستگ

آخر  قهوه را  نی ساز  و  زد  را  بار  ان یقُلش  ب  کیتنگ    رون ی را 

حال دیکش در  و  کهی .  بود،  ها  ماگ  کردن  پر  مشغول    ی ن یاو 

امروز  “  ندازدیب  ق یتعوگفتنش را به    شدینم  گریکه د   دانستیم

  ”شوگر بث اومد به فروشگاه 

که در آرواره  یمتوجه رگ کوچک توانستیهمسر م کی فقط

شروع به نبص گرفتن کرد بشود. او ماگ ها را پرکرد،   انیرا

داد   هیرا به لبه کانتر تک  شیگذاشت و پهلو  شی تنگ را سرجا

  ”خواست؟یم یچ“
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م“   نگاه  داشت  نمکردیفقط  کنم  مال    دونستی . فک  مغازه 

  ”هیک

جرعه بدون   کیاما حاال    د،ینوشیم  ریقهوه اش را با ش  انیرا

به   ه،یکیشهر کوچ  ش یپر“را باز کند خورد    ری آنکه کارتن ش

  ”دیشدیزود باهم مواجه م ای ری هرحال د

 متیارزون ق   ورشیپل“بشقاب ها کرد    یشروع به آبکش  ینیو

از    یدست کم  ین ی و  ی حرف ها  نیا  ” ومدیبود. به نظر خسته م

ها حقارت  و  ها  ضعف  تمام  دور    کی  ی رو  شینوشتن  تابلو 

  ”الغره شهیاما هنوز هم خوشگله. مثل هم ”گردنش نداشت.

اما    انیرا رفته،  سر  اش  حوصله  که  انگار  انداخت  باال  شانه 

 .خوردی م اهیهمچنان  داشت قهوه اش را س

 ی ز یچ   نیموضوع را عوض کند  اما کوچکتر  خواستی م  ینیو 

  .آمدیگفتن به ذهنش نم ی برا
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هم  دیشا هم  پا  نیاو  را  ماگش  چراکه  داشت   را   ن ییحس 

ها چشم  و  رو   شیگذاشت  و  ی را  خوب  “گرداند    ینیاندام 

  ”واسم بگو شتریب یجنس ی درمورد اون فانتز

من فقط شونزده “آب را بست و به زور لبخند زد    ری ش  ینیو

 ،ی اگه بخوا  یبود. ول  یمیمال  زی چ   یلیخ  نیسالم بود، واسه هم

  ی کیتا    یوسوسه ام کن  یتونیم   دیخواب  یجیج   نکهیبعد از ا

  ”بهترشو واست بگم

اش گره کرد و گوشه   نهیس  ی را در جلو  شیدست ها   انیرا 

  ”آره؟اوه “باال رفت  شیبا ی ز ی لب ها ی 

را  ینیو  لبخند  و    انیعاشق  بود  واقعا خسته  امشب  اما  بود، 

حمام وان آب گرم     کی  خواستی م  قتایآزرده .  آنچه که حق

کتاب در    کیگوشه   با    کی   خواستیبود. بعد هم دلش م

  .خودش مچاله شود
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ب  فاصله  ب  نیدر عوض  را  را کم کرد و دستش    ن یخودشان 

 ” البته“فرستاد  انیرا  ی پاها

لحظه     نیا  “  دی او مال  نهیاش  را به س  ینیب  متیبا مال   انیرا 

  ”مینوجوون نداشت هیکاش تو خونه  ی که ا کردمیآرزو م

را به زور  پر تب و    شیو  تُن صدا دیدستش را پس کش  ینیو

  ”؟ ی شنویم ماااا،ی نره کجا بود ادتی “تاب کرد 

گذاشت    شیبر لبها  عیبوسه سر  کی  ” بره، عمرا  ادمی عمرا   “ 

کنم که جمع کردن   ی ادآوریحضرت    ایتا اون موقع، برم به عل “

  ”اونه فهیظرف شام وظ

  ”ممنون“ 

فرصت کند و     یجی قبل از آنکه ج   ینیو  ان،یاز رفتن را  بعد

شان  را جمع کرد و در    ماندهی باق  زدیها را دور بر  ک یهمه است

  .گذاشت  خچالی
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 ک ی  دیماگ قهوه اش را برداشت و به اتاق مطالعه رفت. با  بعد

پ  ی سر انجمن  به  مربوط  تکم  ی شهر  شرفتیمدارک   ل یرا 

تلفن  کرد،یم تماس  با  ی ضرور   یچند  که  بود   ی برا   دیهم 

  .اما در عوض به سمت پنجره پرسه زد داد،یکنسرت انجام م 

  یجنس  لیاز دست دادن م  ی و دو سالش بود. برا   یفقط س  او

ز با  ی ادیاش  بود.  ا  دیجوان  مورد  دکترش   نیدر  با  موضوع 

فوتبال باهم    می در ت   رستانیدر دب  انیاما پائول و را  زد،ی حرف م

  .کردند یم ی باز

  ”؟ینینداشتن واست مشکل شده و لیوقته که م چند“

  ”شهیم یمدت هی“ 

  ”؟ ی بد حیتر توض قی دق شهیم“ 

چهار سال    ای. به اندازه سه  کسالی  دیبه دروغ بگو  توانستیم

 .حداکثر پنچ سال دی. شادیرسی بد به نظر نم

 ” ؟ی حرف زد انیدر موردش با را  ایو آ“ 
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م  کی مرد  توانستیزن چطور  بگو  ی به  بود  عاشقش    د ی که 

ا م  نیتمام  ارضا شدن  به  تظاهر  روابطشان  در    کرده؟ یمدت 

. او شدینه فقط ناراحت که سردرگم و پر از سوال هم م  انیرا

بود، اما آنها اشتباه شروع کرده بودند.   ی واقعا معشوقه با فکر

را   زی از شوگر بث کمتر باشد، پس همه چ  خواستینم  ینیو

طرف   انیقبل از انکه آماده باشد تجربه کرده بود. هرچند که را

را به عهده   یاجم جنسنقش مه  ینیبا تجربه تر رابطه بود، اما و

نکرد. او   رییوقت  تغ  چیالگو ه  نیا  ،ییجورها  کی گرفته بود و  

هم  شهیهم بود،  ه   شه یحاضر  او  بود.  نگفت    چی جوابگو  وقت 

ه  دارد.  را  چیسردرد  او   انیوقت  کند.  تالش  نکرد  مجبور  را 

 .وسوسه شونده انیوسوسه گر بود، را

موضوع از او متنفر    نیا  ی برا  ان،یوجود تمام عشقش به را  با

  .بود

 .کباری. فقط هرچند وقت شهی . نه همادیز نه
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 پنجم  فصل

دست و آن دست کرد،    ن ای   را  دشی خر   ی ها  سه ی بث ک  شوگر

کار   نیا  جه یبودند، در نت  نیاندازه سنگ  کیبه    سهیاما دو ک 

  .نداشت یخاص   دهیفا چیه

 نگ یجفرسون به مقصد بلوار ماک   ابانیخ  ی در راستا  که یحال  در

  کاالی   چند.  کند  شل   را  شیکرد شانه ها  یسع  زد،ی برد قدم م

سگ و   ی جعبه غذا  ک یبود ، به همراه    ده یکه خر  ی ا  یاساس

تر به نظرش سبک  یلینوشابه کوک در فروشگاه خ  نیج  کی

  .آمده بودند

. امروز  کردیآ پرداختشان  نم  مه یجر  ی گرفتن قبض ها  دهیناد

ه  فه یجرثقیل  که وظ  ی راننده    یکلیصبح درمقابل جوان  

از اسلحه  ی داشت ولو  ی دلبر  ی   خانه او را ببرد، مجبور شد 

به خرج داد و   اطیزنانه اش استفاده کند. بعد از آن، احت  ی ها
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پارک  لشیاتوموب به  ن  یآرب   نگی را  فاصله   با  لیما  میکه  خانه 

 .داشت برد

البته اگر فقط    شد،یمحسوب م  ی رو  اده یپ  ی برا   یخوب  ریمس

آنهم   دی ایامروز مجبور نشده بود دوبار آن را برود و ب  نیهم

 .کردیرا حمل م  شیها د یخر کهیدرحال 

کوتاه  ی برا ها  یمدت  نقشه  تصور  با  را  مختلف     ی خودش 

 نیمشکل اسرگرم کرد، تنها    رنیانتقام از با   ی وحشتناک برا

حال خوشش   جهی بود که قبال همه شان را تجربه کرده ، در نت

  .دیپر

  ی فروش  قهیبعد از مالقات فاجعه بارش در عت  ی هفته    کی  در

بخت  همچنان با او سر جنگ داشت. نه توانسته بود   ،ینیو

پولش هم فقط    فی را و حاال ته ک  یکند و نه نقاش  دایپ  یشغل

  .خوردی شپش  ول م
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کند،    دایتلوال را پ  ی افراد باشگاه کانستا  هیتوانست بق  حداقل

است.   دهیرا د  یتومز گفته بود که واقعا نقاش   ی سیاما فقط س

را هم  به شوگر بث  گفته بود که در راه رفتن    نیبدبختانه، ا

 .قرار شام دارد ناتارایبه وگاس است چونکه با فرانک س

  سه یک  که یزنگ خورد. در حال  فش یهمراهش در  ته ک  تلفن

با خودش فکر    گذاشت یم  نییرو پا   ادهیرا در پ  دش یخر  ی ها

خط تلفنش را    سی کرد چه قدر وقت دارد قبل از آنکه سرو

 .قطع کنند

 ” !منممم”پچ پچ کرد ینرم ی شوگر بث جواب داد صدا  یوقت

 ” !زکمی سالم عز” زد  لبخند

باز  تکرار کرد، انگار که شوگر بث امکان داشت    الیدال  ”!من“

 .تنها فرزند امت را نشناسد ی صدا

 ” چطوره؟ ایدختر دن نیبهتر“
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 تونم یگفت که من م   یسیو م   م،یدیکش  ینقاش  روز ی ! ما دخوبم“

 ” !رمیامروز باهات تماس بگ

که    ی رفته بود که امروز چهارشنبه است، روز  ادش یبث    شوگر

چطوره؟ بهتر    ت ی خوردگ  سرما”  زدندیباهم حرف م  الیاو و دال

 ”؟ی شد

 ینقاش  هی. من واست  کنهی. بهترم مخورمیشربت سرفه م  شبا“

 ” دمیکش

و پاشنه اش را به جدول   ستادای   باد   بث پشت به سوز  شوگر

د  ریگ سرما   روز یداد.  و  سوز  دوباره  امروز  اما  بود،  گرم  هوا 

و کت بود  موتورسوار  چرمی برگشته  کاف  ی بدل  نبود.    یاش 

  ”؟ی ا یچه جور نقاش “

نقاش  الیدال به  اق  ی ا  یراجع  مورد  در  بود   دهیکش  انوسی که 

  وم یآکوار  دیجد  ی ا  یداد، بعد هم در مورد فرشته ماه  حیتوض

 .صبحت کرد



196 
 

  شه یرا که هم  ی حرف  الیباالخره وقت رفتنش شد دال  یوقت 

 :تکرار کرد گفتیم یموقع خداحافظ 

  ”مگه نه؟ یعاشقتم شوگر بث من. تو هم عاشقم من“

اشک سوخت. مهم نبود   شیشوگر بث از ن    ی پلک ها  پشت

و    نیریموجود ش  نیکه شده از ا  یمتیبه هر ق   دیچطور ، او با

  ”عاشقتم ها بوته و ها  تپه  قد من ”کردیشکننده محافظت م

  ”دونستمیم“

 .بث به اطمینانش لبخند زد شوگر

اش نسبت به   نهیریگذاشت. خشم د فشیتلفنش را درون ک 

حد نسبت به    نی امت دوباره فوران کرد. چطور توانسته بود تا ا

  کرده باشد؟ یاطیاحت ی ب الیدال ندهیآ

. امت ”کرده بودم  ییها ی گذار هیسرما ی سر هیمن واسش “ 

توض  یوقت کردند  صبحت  موردش  در  وقت“داد    ح یکه   یاما 
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مال اون حساب پس    ختیمن بهم ر  یاوضاع  از  مجبور شدم 

 ” بخشم یوقت خودم رو بابتش  نم چیانداز برداشت کنم. ه

اول  شوگر دال  ی بار  نی بث  بروکد  الیکه  در  موسسه    لیرا   ،

را انجا    شی لبزرگسا   شتریب  الیکه دال  ی ا  ی انحصار  یخصوص

به خاطر داشت. در همان    یرا  به خوب  دیکرده بود، د  ی سپر

  .نگاه اول عاشق هم شده بودند

شوگر بث با امت مالقات   نکهیچند سال قبل از ا   ال یدال  مادر

دلتنگش بود. در کمال    اندازهیب   الیکند فوت کرده بود و دال

دال بث،  شوگر  مادرخوانده    الیتعجب  به  را  محبتش  تمام 

 .واگذار کرد دشیجد

زن پنجاه و   کیشکننده بود،  ت ینهایبامزه و ب ن،یری ش الیدال 

 .ساله ازدهی کودک  کیساله با ذهن  کی

چ  ی هردو  داشتند  ی زهایآنها  دوست  و  __دخترانه  لباس 

فرندز    ییکایآمر  الیم:سر““فرندز  “  ی دوباره    ی تماشا  ش،ی آرا
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بب  ای پ ”!دینیدوستان، حتما  نوع خاص”کس یاست  یکسی ،    ی م: 

  .”دارد  نیریترش و ش  ی مزه ا  زند،یریم  ین  کی شکالت که در  

خوانده بود.  شی بالم را برا ی جود ی کتاب ها شتریبث ب شوگر

چشمه    ی ها  ییماجراجو  یحت  مرغان،ه یس  ی جادوگر 

 و یکاپر  ی مربوط به لئوناردو د  عاتیآنها شا.  یو آشل  تیک_ی مار

م دال  خواندندی را  باز   الیچون  )سرنخ(  کلو  بود،    ی عاشقش 

  .گرفتند یرا م    گریکدیو موقع قدم زدن دست  کردند،یم

  ش ی به پر  شدینبود، شوگر بث مجبور نم   الیبه خاطر دال  اگر

از    ی نگهدار  ی ها   نهیبرگردد اما حساب  مربوط به پرداخت هز

  .بود دهیته کش  الیدال

 ل یدختر خوانده اش را در  بروکد   توانستیشوگر بث  نم  حاال

پ   ینگه دارد مگر آنکه نقاش با اکردی م  دایاَش را  همه ،    نی. 

برا ب  ی شوگر بث  نبود. عشق  و شرط   دیق  یخودش متاسف 
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 ن یبا چن  یارزشمند بود و شوگر بث وقت  تینها  یب  ی ا  هیهد

  .دانست یقدر آن را م شد،یرو به رو م یموهبت

لکسوس سدان   کی   دش،یخر  ی ها   سهی بلند کردن ک  نیح   در

به رنگ کن سمت    شهیزد کنار. ش  شی پا  ک ی نزد    اک یآشنا 

پا عال  نییراننده  خود  درهم  چهره  و   "حضرت    جنابی رفت 

  ه یشب“مخلفات.    گریشد ، با پوزخند و د  انینما   "دوک ِ شوم

 ،ی دیبگ ل  ای  ،ی ا  سهیم:عبارت زن ک“  ”یهست  ی ا  سهیک   ی زنا

 ” خانمان هست یب ی به معنا

  ی ها   سهیک  نیگذاشت که منظور کال  نیبث فرض را بر ا  شوگر

ها   دشیخر لباس  نه  موتورسوار  نیج  ی است،  کت   یو 

  ”ریممنون، روز شما هم به خ” اش.

ز    نیکال را  داد    ی موشکاف   ینامرئ  نیبذره   ریاو  قرار  اش 

  ”برسونمت؟ ی خوایم“
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م  اوه،“ اجازه  اتون   تی رع   نیدیشما  کالسکه  سوار  جماعت 

  ”بشه؟

  ”باشم ی کوکاریتو فاز ن اگه“

  ”پس روز شانس منه “

آن مدت شوگر بث را   ی قفل در را باز کرد و ط  آرامی   به  او

 .منتظر نگه داشت

و ک  باز کرد  را  در عقب  رو  سهیشوگر بث   را    ی صندل  ی ها 

پشت گذاشت و  بعد از آنجا که غرورش مهم بود خودش هم  

  ”میبر“پشت سوار شد و در را بست 

دراز کرد، به پشت برگشت   یصندل  ی دستش را رو  کی   نیکال

  .شد رهی دماغ درازش به او خ  ی و از باال

کل روز رو   ی من جد” به او انداخت  یپرنخوت  یبث نگاه   شوگر

  ”وقت ندارمااا

  ”ی بر ادهیراه رو پ هیبهتر باشه بق دی شا پس“
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اطراف    نیا  ی ا  سهیخانم ک  هیمحله،    ژی واسه پرست  شهیبد م “

  ”حرفا نیباشه و ا

باعث    نیمحکمتر از حد الزم و ا  یپدال گاز را فشرد، کم  رنیبا

 ”سرزنش گر بود   نیکال  ی شوگر بث شد. لحن صدا  یسرخوش

تر   ی اگه کار   انایاح انجام بدمو و  راحت  بتونم  باشه که من 

  ”مگه نه؟ یگیشما، به من م یباش

اون   ییتونیم“بود    نی فراخ کال  ی شانه ها  ی شوگر بث رو  نگاه

 ” ی برش دار نگمیپارک  ی احمقانه رو از ورود  کی کوچ ری زنج

خ  یول“ که  است  یلیاون  مزه  بلوارد    رنیبا  ”با  درون  به 

  دم،ید  نتیرو کنار ماش  لیجرثق  هیامروز  “  دیچ پی بردنگ یماک

  ”واقعا از  بابت اون دردسر متاسفم

راننده اش بود. چه قددد   ایپسر دن  نیترن یریاصن نباش، ش  اوه“

  ”بماند که  تازه چه قد جذاب بود ،ییییمنطق

  ” مگه نه؟  یمنصرفش کن  نتیاز بردنت ماش   ی موفق شد   پس “
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ها“   خانم  آعاااا،  فرانسو  یجنوب  ی آعا  ا”ی بوس  با    ی م:بوسه 

 ”به همه بگن که  رنی و نم دنینم “دخالت زبان 

اما ظاهرا    ،یستنی  خانم   که تو  دیبه او بگو  رنیبود که با  منتظر 

تر از    فیظر  یلیدر حدش نبود. او خ  ییها  خونکی س  نیچن

  ”کردن چه خبر؟ دایکار پ  از” دیجنگ ی حرف ها م نیا

هرنحو  شوگر به  تکان  ی بث  داد   ی سرسر  یبود،  دستش   به 

با   یشغل  ی ها  میتصم“ دارم  منم  هستن،  زا  استرس  واقعا 

  ”شمی م  ادهیجا پ  نی. من هم رمی گیم  میتصم  اطیاحت

فرنچمنز    ی گرفت و وارد راه ورود   دهیحرفش را  ناد   نیکال

انعام خبر  ی شد،خوب خودش کار  دیبرا نباشد!    ی کرد که از 

  ”نه؟ ،ی واسه انتخاب دار  نهیگز یلیخ“

  ”خروار خروار“

 “  . شهر پر از خبر در مورد توعهدمیمنم شن  اوهوم،“

  ”ندارم شک“
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سوئ  او و  کرد  پارک  خانه  کرد.  چیکنار  خاموش    عات یشا” را 

مارت استخدامت    ک یتو  کوئ  نز ی گی ه  س یلوئ  ی که حت  گنیم

  ی سیذره انگل   هی    یکه حت  یکه اون  هرکس  ادینکرد و به نظر م 

  ”کنهیبلد باشه رو استخدام م 

شدم    متاسفانه“ باعث  نسبت   ی ها  عهیشا  ی سر  ه یمن  به 

پخش   نهم  کالس  تو  کوچولوش  خواهر  به  راجع  وحشتناک 

برا متاسفانه  ن  ی بشن.  ا  ستیاون مهم  ها جدا    عهیشا  نیکه 

 ” داشتن  تیواقع

کم  جوجه“ براهات  برم   ی کم  ساختن  خونه،   گردنیلونه 

  د ی انجام بد  ی مضمون که هر کار  نیضرب المثل باا  کیم:”“نه؟

 ” گردهیروز به آدم برم هی

شوگر بث در را باز کرد و مشغول  “  ی اونم با چه قدقد بلند “

رو    نیهمان لحظه کاپوت ماش  نیشد. کال  لیکردن وسا  یخال

کوک   ی بود شوگر بث نوشابه ها  کیآن نزد  کیدور زد و آمد.  
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ب را  به  ندازدیاش  او    ی خداوند.  قسم،  بلند    کی خدا  کت 

با آن موها  دهیپوش  یروبدوشامبر مخمل مشک و   همب  ی بود! 

  .شده بود پیهم خوشت یکوتاهش، حساب  ختهیر

 ”ارم یب یچرو واست تا خونه درشکه دتیخر ی ها  سهی ک بذار“

  ”بکنم تونمیکه م  هیحداقل کار“ادامه داد  

د  شوگر از  هنوز  که  بود   دنیبث   شوکه  روبدوشامبر  کت 

  !؟یپیسیسی نتوانست جواب بدهد.  کت روبدوشامبر در م

ورود  دواریام“ راه  بستن  که  نشه.    ی بودم  ساز  دردسر  انقدر 

  ”افسوس، انگار اشتباه کردم

شوگربث باالخره خودش را جمع و جور   ”نگران نباش  اصال“

ورزش   یاضافه، باالخره از دست مرب  ی رو  ادهیپ  نیبا ا“کرد  

 ” خالص شدم میخصوص

پنهان شده بود، بدو بدو   یرونیب  وانیکه مشخصا در ا  گوردون

که    ی زیآمد، چ  یبه نظر خشنود م  رنیآمد. با  اط ی از آنطرف ح
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جا را جابه   دیخر  ی ها  سهیک  رنیتعجب شوگر بث شد. با  هیما

تا   ه  کیکرد  تا پشت گوش  باشد. خم شد  آزاد   ی ادستش 

 ” بودی  نکرده فرار   پس تو”گوردون را بخاراند

 ” ی چههه سگ ناز“گفت  ی ا دهیبث با لحن کش شوگر

 ” شد، ولگرده  دایسر و کله اش پ شی چند روز پ هی“

  دادمش یداره. من اگه جات بودم م  ی احتماال هار  یعنی  نیا“

 ” اچهدری  ببرن

تر    یاز حالت معمولش هم عصب  یحت  رنیبا  ”نداره  ی هار  اون“

 کارش یچ  اچهیتو در  یدونیتو خودت خوب م  و ”امد یبه نظر م

 ” کننیم

شوگر بث با حرص به گوردون نگاه   ” کننیگاز خفه اش م  با“

 ی سگ دوست  ی ادم ها   توانستیم  یلیما  کیکرد. گوردون از  

م لوسش  تشخ  کنندیکه  جا  صی را  به  طبق   نکهیا  ی دهد. 

برا تمام    ی معمول  مهارت  با  دهد،  نشان  دندان  بث  شوگر 
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گرفت. سرش را خم کرد تا گوش   ی را به باز  دشیتماشگر جد

  ر یسر داد: تصو  میمال  ی شوند و ناله ا  دهیکش  ن یبه زم   شیها

 .زی آزار ترحم برانگ یسگ ب کیاز  ینقص یب

مثل   یآدم  ی برا  یحرف حت  نی ا“گفت    یبا لحن خشک  رنیبا

 ” سنگدالنه است ی ادیتو هم ز

  ” گه یاست د   خورهیرو م   سگ   سگ    ی ایدن  هی  ن یخوب، ا  آره،“

رفت. کامال مشخص بود از کار    وانیگوردون بدو بدو به سمت ا

 ی و تاب اضاف  چیپ  توانستیاست، شوگر بث م  یخودش راض

به نظر چاقتر    ؟ی د ی تو که بهش غذا نم“.  ندیدر راه رفتنش را بب

 ” ادیم

 ”داره؟  یبه تو چه ربط قایاگه داده باشم، دق و“

 .دیبث آه کش شوگر
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را    رهیشوگر بث دستگ   یو وقت  دند یرس  یخانه درشکه چ  آنهابه

درِ    نیچرا ا”گرفتن کرد  رادیباز هم شروع به ا  رنیچرخاند، با

 ”ست؟یقفل ن

 ”نداره قفل باشه یلی. دلشهیپر نجا یا“

.  ی ا  گهید  ی هست. درست مثل هرجا  ت یهم جرم و جنا  نجا یا“

 ”در رو قفل کن نی به بعد ا نیاز ا

 د یکه با  ی تنها کار  ره؟ی تو رو بگ  ی جلو  تونهیقفل م  هی  مثال“

 ” ...لگد محکمه و بعد هی یبکن

 ” !من دختره کودن  ی برا نه“

 دایاگه جنازه ام پ   یول  دم،یخبر بد رو بهت م  نی که ا  متاسفم“

 ”ییرو واسه کشتن من داره تو  زهیانگ  نیکه بیشتر یبشه، اون

منطق  امکان“ کلمه  دو  بتونه  ادم  بزنه  ینداره  حرف  تو    ” با 

کرده   ز یرا تم  ییرایاتاق پذ  نییهرچند که شوگر بث از باال تا پا 
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خاله ات اصن  ” بود  همراه  اکراه  با  آن  به  نگاهش   همچنان بود،

  ”خت؟ یریرو دور م   یچیه

اگه چ  نه“ ق  ی دید  ی زیچندان.  فقط  اومد،    مت یکه خوشت 

  ”رو بگو بهم تیشنهادیپ

به سمت آشپزخانه   رنیبا  “   موندمیمن جات بودم منتظر نم“ 

تکان  هوا  در  سرش  پشت  روبدوشامبرش  کت  افتاد،  راه 

  .خورد یم

ک   شوگر آورد،  در  را  خودش  کت  رو  فش یبث   ی صندل  ی را 

حاضرم شرط ببندم که   یول  “گذاشت و به دنبالش راه افتاد  

 ” یشیم بی اَش دست به ج یواسه نقاش

 ” منم خارجه  یاز توان مال  یحت  ی زیهمچون چ  هی  متاسفانه“

بزرگش تمام    کل یاپن گذاشت، ه  ی را رو  دیخر  ی ها  سهیاو ک

  .کوچک را اشغال کرده بود ی فضا
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ها  ک یبث    شوگر بیسکوئیت  را  _ی ا  ینباتآب   ی بسته   ال  

وجود   ینقاش  ی . تو باور داری تلوال حرف زد تو با  “آورد    رونیب

  ”داره، مگه نه؟

  ”وجود داشته یزمان هیباور دارم که  من“

باکالس  ییایتانبری   حرفت ورژن  نیا  دوارم یام“  صد   بله،"   و 

  ”باشه "بث  شوگر البته،

 ی داد و مچ پاهاش را رو   هیعهد بوق آشپزخانه تک  خچالیبه    او

انداخت م“   هم  فکر  خاله   کنمیمن  که  داره  امکان  ات کامال 

  ”نابودش کرده باشه

  نکار یا  دیبا  یچ ی داشته اش بود. برا  نی. اون با ارزش ترعمرا“

  ”رو بکنه؟

با کس  ینقاش  ش یزندگ  ی تو ط  اون“ برا  کی شر  یرو   ی نشد. 

به گفتن    از یشه؟ و فکر نکنم ن  ک یبعد مرگش اونو شر  دیبا  یچ
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  ی اش رو با خواهر زاده ا   ینقاش  دیچرا با  ینکته باشه، ول  نیا

  ”شه؟ کیبود شر طهیسل ی که از نظرش تا حد

  ”. لیدل نیخانواده اعتقاد داشت. به ا یبه معن چون“

  ن یا“را که شوگر بث درآورده بود برداشت    یسگ  ی بسته غذا  او

  ”ه؟یچ

شوگر بث بسته را از دستش    ”هستن   ی مقو  نامی. ارمیفق  من“

به او تنه   خچالیکرد موقع گذاشتن کوک ها در    یو سع  دیقاپ

 .نزند

  دا یسرو کله اش پ  ی که تو اومد  ی . سگه همون موقعچرنده“

  ”شد. مال توعه مگه نه؟

او کوک ها را در    ” ستمیکن من از داشتنش خوشحال ن  باور“

  .گذاشت ییباال ی قفسه

  ”اچهیزنگ بزنم به در یگفت بهم“
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ازا  شوگر صدا  ی رد  نکهیبث  در  را  خشم    د یشن یم  شیاز 

  ” خوب  میداشتنو دار  ی ما همه امون حق فانتز“سرخوش بود  

  ”؟یچرا نگهش داشت  ادیانقدر از سگه بدت م اگه“

تا غذا   خم ز  ی شد  را  چون گوردون “بگذارد    نکیس  ریسگ 

 یهم نبود قبولش کنه. من سع  گهید  یکس  چیمال امت بود و ه 

  ”داره یتی کردم بدمش بره، اما اختالل شخص

  ”رهینظ یسگ ب هیو پرته. اون   چرت“

 ”کنهیم ینیریفقط داره خودش “

  حیتفر  یگرفت که شوگر بث به اندازه کاف  میتصم  نیکال   ظاهرا 

برس و  آشپزخانه  در  گذار  و  گشت  به  شروع  چون     ی کرده، 

وسا  ی ا  شه یش  در ی ها  نتیکاب وقت  یم یقد  ل یو    ی کرد. 

کنده شد.    شیرا لمس کرد از جا    یجا نان  ین یچ  ی ره ی دستگ

ح   نیکال زد.  یوارس  ن یدر  لبخند  پ   نکهی ا” آن  کار   دا یانقدر 

 ” زهی کردن واست سخته واقعا تاسف برانگ



212 
 

بزرگ و مغرورت رو واسش به   ی اون کله    خوادی تو نم  حاال“

ب  ک ی تا    دکشی  باال  را  خودش که شوگر بث  یوقت “  ی اریدرد 

کشبافتش   رهنی بگذارد، پ   ییباال  نتیرا در  کاب  پسیبسته چ

جلب شده، چرا که چند    نیباال رفت.  متوجه شد که توجه کال

حرفشان    امهتا اد  د یاز آنچه که الزم بود طول کش  شتر یب  هیثان

  .ردیرا سر بگ 

که    ی دار  یتو سگ“گفت    نیکال   ”سوزهیدلم واست م  بایتقر“

  ”ی و ورشکسته شد  دهی بهت کار نم  یکس  چیه   ،ی ازش متنفر

  ”دارم امویهنوز خوشگل   گهیطرف د از“

  ن یرا از ا  ینیچ  رهیداد و دستگ   هیتک  واریشانه اش را به د  رنیبا

به خاطرم هست که گفته بودم واست   “ دست و آن دست کرد  

 ” ؟ی دیرس  یکار دارم. االن به اون حد درموندگ شنهادیپ

من  “خفه شد    بای قورت دادن آب دهانش تقر  نی بث درح   گرشو

  ”یکنیم یپوخ یشوخ ی فک کرده بودم دار
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ه   بیقر  من“ با  که  مطمئنم  درصد  صد  حاال   چی به  تا  کس 

  “ نکردم یپوخ یشوخ

ا  اشتباه“ کردن منم    یکارت توش دس مال  نیمن بود پس. 

 ” هست؟

خمار شد    نیکال  ی که چشم ها  ی جور  ”باشه؟  خوادی م  دلت“

که   ستی به شوگر  فهماند که خودش تنها جانور آن اطراف  ن

  . کند ی بلد است چطور باز

سرمازدگ  د ی با  ی اونطور“   ی جلو  ی کنجکاو  “ باشم    ینگرانه 

  ”؟تو فکرته  یچ“به پرت و پال گفتن را گرفت  ازشین

  چاند یرا پ   رهیکرد و بعد با فراغ بال دستگ  یرا بررس  یجا نان  او

راحت شد، به سمت   الشیخیکه در اخر     یوقت .    شیسر جا

من  “  دیدر چشمانش درخش  یشوگر بث برگشت، برق بدجنس 

  ”.دارم ازیخدمتکار ن  هیبه 

 ” خدمتکار؟ هی“
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  ”کنهیخونه خدمت م ی که تو نگهدار یکس“

منو استخدام    ی خوایم  ی. براچهیکلمه چ  یمعن  دونمیم  من“

 ”؟یکن

حرفاست    نیتر  از ا  زیفکرشم  وسوسه انگ  یحت  نکهیا  ی برا“ 

نازپرورده   دختر  کنم.  مقاومت  مقابلش  در  بتونم   ی که 

  ی حاال مجبوره که کفش رو جارو بزنه و با زانو ها  د یفرنچمنزبرا

تالش کرد نابودش کنه خدمت    ی روز  هیکه    ی خم شده به مرد 

 ییها  سندهینو  م یم:بردارن گر“  میاز برادران گر  یکنه. برگردان

 ی رو نوشتند مثل پر  ی افسانه ا  ی داستان ها  شتریهستند که ب

عمومییایدر باور  برخالف  فقط  معموال    نیا  ،ی.  ها  داستان 

 ی در کتاب ها. خود کلمه   شنیوحشتناک و بد تموم م   اریبس

ا  میگر نام  افسرده و   ی ها هست هم به معنا  سندهینو  نی که 

شه، مگه . لذت بخرنیاب  نیکال  ی نوشته    ”شهی ناراحت معنا م

  ”نه؟
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  “   کشمیرو م  یکیکنم تو    دایساتور تلوال رو پ  نکهیمحض ا  به“

  .دیکش رونبی شدت به  کشو را نیکتریشوگر بث نزد

چاقو خارج   یدسترس  ی از محدوده    ی عجله ا  چیه  یب  نیکال

  .رفت  ییرایشد و به سمت اتاق پذ

ش خود   دیفرنچمنز برا  ی نگه دار  م،ینگاه کن  می بخوا  یمنطق“ 

من    یسندگینو  م یداره وقت از تا  ی ادزی   و   کار تمام وقته  هی

روز در هفته است، از هفت صبح تا بعد   شیکار ش  نی. ارهی گیم

کنم هر    دی من تاک  ستین   ی ازیو ن   ه یاز شام. ساعت هاش طوالن

  ”کنمیکه بتونم واست جهنم م ییساعت رو  تا جا 

  ”!کجاست؟  یلعنت ی چاقو اون“

 ی سر  هیو    ی رو انجام بد  دایخر  ،ی به تلفنا جواب بد  دیبا  تو“

فراتر    نیهرچند که فک کنم ا  ی ساده رو بپز   ییغذا  ی وعده ها

مرتب بشن، نامه   دیخونه با  ی توعه. قبض ها   ی ها  ییاز  توانا

 خوامی. من می و لباس ها رو بشور   یکن  نیدستچ   دیها رو با
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 ن ینکه من کوچکترینحو اداره بشه بدون ا  نیخونه دکبه بهتر 

 ”؟ی ا یباشه بکنم. به نظرت از پسش بر م  از ین ی کار

درون نگاه پرنخوتش    ریپنهان کردن تحق  ی برا  یتالش  چیه  او

 چاره ی. شوگر بث به خودش گفت که هنوز انقدرها هم بکردینم

  .بود که، واقعا شده بود نینشده. تنها مشکل ا

شوگر بث از    هی فت که باعث شد روح دستمزد را گ   زانی م  او

اتاق پذ  نیا قبوله! “  دیپر  ییرایرو به آن رو شود و به سمت 

 ” نه؟ گهیدستمزد روزانه است د

که چطور کل چهره شوگر بث باز    د ید  ن یآنطرف اتاق، کال   از

و م  با  دانست یشد  االن  البته که    ی حس پست  د یکه  اما  کند. 

حد    نیوقت تا ا  چی که شوگر بث آمده بود ه   ی . از روز کردینم

دماغش به او نگاه    ی از باال  ”احمق نباش“حالش خوب نبوده.  

 ” کامله ی هفته  هیمال “کرد 
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.  شدیبود که انگار داشت خفه م  ی چهره شوگر بث جور  حالت

که   دهیا  نیکند. ا  یاصال تالش نکرد لبخندش را مخف  نیکال

  .به سرش زد ستگاهیبه او کار بدهد، آن روز در ا

که او را در کنار    یامروز وقت  ی آن موقع در ذهنش بود ول  از

با آن ج  اده یپ بود   ده یبه دست د  یتنگ و گوش  ی ها  نیرو 

آمد    یبه نظر م  متیگران ق   یل یخ  یروسپ  کی مثل    کهیدرحال 

 .د یارزیگذشت، به دردسرش نم رشی از خ

و آن را به پشت سرش    چد ی بلوندش پ  ی موها  ی بعد باد البه ال  

  یب  ی . به قدری غاتیتبل  ی در هوا پخش کرد مثل مدل بنر ها

انگار نه انگار باعث آنهمه درد شده باشد.   آمد،یتفاوت به نظر م 

  .نظرش برگشت نیدرست همانجا کال

 خواست یبرو برگشت م  یقصد کشتنش را نداشت اما ب  نیکال

حداقلش چند قطره اشک   ای  ند،ی بب   یچند زخم درست و حساب

رو از  حت یمانیپش  ی خالص  تر  ی.  هم    نی بخشنده  ها  آدم 
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بود که تا    ینیاز ا  شتریانکار کند که او حقش ب  توانستینم

 .بود دهی االن بهش رس 

خانه اش مثل آن بود   ی راه ورود  ی در جلو  ریگذاشتن آن زنج 

رفته باشد.   لیتفنگ نخود افکن به دنبال شکار ف  کیکه با  

 .آورد یحالش را جا م دیبا گر،یاز طرف د یکی نیا

با  ی زیآم   نیکه هنوز بابت دستمزد توه  او   شنهاد یپ  رنیکه 

فشار   یصندل  ی داده بود بهت زده بود، دستش را محکمتر رو 

  ”باشه متیانقدر ارزون ق ستیممکن ن ی زادیآدم  چیه ” داد

من    ی نره که تو قراره غذا  ادتی“  ست یآمرانه به او نگر  نیکال

ها به کنار دله    نی. و ایو از تلفن من استفاده کن  ی رو بخور

بزرگ  ی ها  ی دزد و  انتظار    یکوچک  از خدمتکارا  معموال  که 

شوگر بث مثل مسلسل آتش    یآب  ی چشم ها  ”هم هست.  رهیم

بود   برا“گرفته  غ  نکهیا  ی فقط  آدم  کنم   ی ا  یطقمن  ر یثابت 

به   ی ناگهان فکر  ”دارم یبرم  ی ورود   ی رو از جلو  ری زنج  ستم،ین
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رس طب“   دی ذهنش  هز  عتایو  من  هم     فرمیونی  ی   نهیکه  رو 

  ”پردازم یم

 ” !فرمیونی“ 

 ی ها  راهن ی تنگ و پ  ی ها  نیاو تمام مدت با ج  نکهی اوه بله. ا 

ب  ی دلبر  قهی و برود،   دیایدور و برش در خانه اش آسه آسه 

که    ی. فقط نگاه کردن به او وقتکردیم  شانشی از حد پر  شیب

را به    نیکال  ی شتندار خوی کردی جا مرا جابه   شی ها  دیداشت خر

کش  کش  دهیچالش   : پاها  ی دگیبود   نچ یا  چهاربلند،    ی آن 

  یی باال  نتیکه وقت دست بردن به کاب   ی ا  نهی س  ی   قفسه    از

 توانستی مذکر بودن بود. بدنش نم  ی بد  نیمعلوم شده بود. ا

وجود    دانستیکه ذهنش م   یوقت   ی دهد، حت  ص یزهر را تشخ 

 .دارد 

البته که به لباس فرم  “گفت    ن یکال  ”.یشیخدمتکار م  هی  تو“

 ”یکنی م  دایپ  اجیاحت
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 ” !ک؟یو   ستیقرن ب تو“

 ” میکنیصحبت م تیروز اول کار  اتیجزئ   هیمورد بق در“

  روی    دستش را محکم  ک ی کوچک و  ی بث دندان ها  شوگر

داد   فشار  ول“ هم  قبحه.  مادر  تو   ی غذا  یباشه  هم  رو  سگ 

  ”ی خریم

  ”. من فردا ساعت هفت صبح منتظرت هستملیکمال م   با“

داشت که  ازیاما هنوز کامال ارضا نشده بود. او ن رفتیداشت م

مطلقا مطمئن شود که به شوگر بث کامال فهمانده که اوضاع  

تا    شی قرار است  چطور پ انقدر گشت   ک یبرود. در ذهنش 

  .کند دای تابوتش پ ی رو دنیکوب  ی آخر برا خیم

 ” داخل، باشه؟ ای ب  یدر پشت از“

!  شوگر بث پاکوبان آنقدر دور تا دور رنیبا  نی خدمتکار کال  

 ی گوردون را هم  عصب    یرا  گشت که حت   یخانه درشکه چ

شوگر بث را قفل   ی مچ پا   شی که با آواره ها   ی کرد. به حد
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او کامال     دهیکه مطمئن شد که شوگر بث فهم  یکند و تا وقت

  .است ولش نکرد  ی جد

اما گوردون   ندازدیبه پوستش ب  یبث خم شد تا نگاه  شوگر

ز ها چاقالو، رو   ن یاز هم   یکی“حرف ها بود.    ن یزرنگ تر از ا

 ” رونیب کنمیو اونوقت شوتت م مونهیدندونات م  ی جا

  .د یسیرا بلند کرد و خودش را ل   شی پا گوردون

  س ی خ  کیکه    ن یا  دیبث پاکوبان به طبقه باال رفت به  ام  شوگر

حساب و  درست  طوالن  یخوردن  کم  یو  حمام   وان   یدر 

  .ارامترش کند

به چشم   یتک  ی پنچره    کیدار بود،    هیوان پا  ک یحمام    درون

  ی را رو   شیزرد شده بود. او لباس ها  شیکه پرده ها  خوردیم

زنبور  ی ها  یکاش ، موها  یمیقد  ی النه  باال   شیانداخت    ی را 

گ و    رهی سرش  کهنه  ی سر  کیکرد،  حمام   مدل     ی نمک 

  .سوسن ِ دره  در آب انداخت



222 
 

  ه یکرد به بعد مثبت  قض   یسع  نشستیداخل وان م  کهیدرحال 

  .نگاه کند 

  ری را ز  ی و گالر  یخانه درشکه چ  ستگاه،یاز ا  نچیتا االن هر ا  او

گشتن مانده بود:   ی برا  گرید  ی جا   کیو رو کرده بود و فقط  

  .د یفرنچمنز برا

را در آن    ینمانده بود که تلوال بتواند نقاش  ی گر ید  ی جا  چیه

 ی به آنجا اسباب کش  رنیچه قبل از آنکه با  ی پنهان کند. اما برا

 یلیخ   گریتا آن موقع د  نکهیرا برنداشته بود؟ مگر ا  یکند نقاش

  .بوده باشد  ماریب

آمد. تا قبل از، در   شیبه پر  1954اَش در بهار سال    نکلنیل

زندگ   کی منهتن  در  گرم  آب  بدون  با    کرد یم  یآپارتمان  و 

فق  یانهنرمند خودش  اندازه  به  که  پوالک  جکسون    ر ی مثل 

 .دیپلکیم  جینویسدار در دهکده گر ی هبودند در کابار 
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مثل او را که بهشان لقب    ی آن زمان آثار افراد  ی جامعه هنر 

اما توجه    گرفتندیم   شخندیداده بودند، را  به ر  ”قطره چکان“

از جمله مادر بزرگ   شدیآثار جلب م  نیعامه مردم  داشت به ا

از مشوقان سبک آوانگارد   یکیکه خودش را    یشوگر بث، کس

 . آوردی به حساب م

قبول کرده بود که به مدت سه ماه به اَش جا و غذا بدهد،   او 

کوچک. در    ی مقرر  کی که بتواند در آن کار کند و    ی گالر  کی

  ی بانو  نیرا داشت که همه جا به عنوان اول  نی عوض او حق ا

م در   یپیسیسی شمال  را  خودش  مخصوص  هنرمند  که 

 .اقامتگاه داشت پز بدهد

بود که به همه    نیساله بود و عاشق ا  16آن زمان    نیفیگر 

س  دیبگو و  دنیکش   گاری که  نوش  یسکیو  از    دنیخوب  را 

  .گرفته اد یاَش  نکلونیل
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 ش ی آب را با پا  ر یو شوگر بث ش  ده یبه لبه وان رس  بایتقر  آب

جادار و   ی فکر کرد، با آن کمد ها  دیبست. او به فرنچمنز برا

 .بشیعج ی سوراخ سنبه ها 

درون پشت بام.....که  یمخف ی تر از همه، گنجه   زی انگجانیه 

بود   بزرگش ساخته شده  پدر  احت“به دستور  واسه     اط یفقط 

  د یم:منظور کاخ سف”واشنگتن   ی وقت اون خل و چل ها  هیاگه  

الکل رو دوباره    تیممنوع  رنیبگ   میبخوان تصم   ”و قانونگذاران

  “ اجرا کنن

ب   رنیبا تلوال که   از وجود گنجه داشت؟  باخبر    یخبر  شک 

  .بود

حت  او نداشت  نظر  یدوست  ا  ی   هیبه  درمورد  تلوال   نکهیاو  

ا  ینقاش  . کند  فکر  کرده  نابود  همرا  ب  نیما  داشت    شتر یکه 

به    زی به  همان اندازه اخطار آم  ی فکر  رفتیدرون آب فرو م 

  .سرش زد 
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داخلش  هم   لیشامل وسا  نیا  ایبود، آ  دهیخانه را خر  رنیبا

 چه؟  آمدیبه حساب م یاگر او االن صاحب نقاش شد؟یم

 یاز طرف  دانستی نم  ی زیچ  تی مالک   نیشوگر بث درمورد قوان 

  ی لیخ  شد،یم  دا یپ   یگرفتن هم نداشت. اگر نقاش  لیپول وک

 کرد،یرا از خانه خارج مبفهمد آن   رنیبدون آنکه با  دیساده با

  . نبود ندیشوگر بث خوشا ی که واقعا برا ی فکر

بدتر از آن را    ی و حت  سکیر  نیاگر الزم بود، شوگر بث ا  اما

 یاَش باالخره پول   یچون فروختن نقاش  د،یخریهم به جان م

 ش یالزم داشت را برا  لیدر بروکد  الی نگه داشتن دال  ی را که برا

 .کرد یم ایمه

و تا   گشت یاز خودش، به هاستون برم  تیو اما در مورد حما 

 ند یبتو  نکهیا  ی برا   کایم:در آمر“فروش امالک    یکه گواه   یزمان

باشد و دالل داشته   یرسم  یگواه  دیبا  دیکن   یمشاور امالک 

  .کردیم یشخدمتیپ  رد،ی بگ ”دیباش



226 
 

آن موقع هم   یشب نتوانست بخوابد و حت   ی ها مهیبعد از ن  تا

برا   کی او  بپرد.  خواب  از  شد  باعث  لحظه    کی  ی کابوس 

پوستش از عرق مرطوب شده بود،   د،یهمانطور آنجا دراز کش

 . و  حس کابوسش همچنان با او بود   دیکوبیمهابا م  یقلبش ب

  ی اعصابش بود، اما االن صدا  ی گوردون رو   ی معموال خرخر ها 

مطلوب   ی ادآوری  کی  آمدیتختش م  نییکه از پا  یگوش خراش

 .ست یکامال تنها ن ا،ی او در تمام دن یعنیو آرامبخش بود که 

گذشته   ی را که هفته   ی. نه زن باکالسدیرا د  ین یباز  خواب و  او

که   ی مالقات کرد، بلکه دختر سست عنصر  یفروش   قهیدر عت 

از    شتریو آنچه را  که شوگر بث ب  شد یم  میقا  ش یپشت موها

 .بود ده یاز او دزد خواست،یم  ی گری د زیهرچ 

 گه؟ ید  نویا یدونستیم ،ی احمق به تمام معنا بود هیتو  ،ییبابا

نم  اصال خاطر  دق   آوردیبه  خانواده   قایکه  وجود  از   ی چطور 

  ده یو آنجا د  نجایکه ا  ییپدرش آگاه شد: تکه خورده ها  گرید
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که پدرش    ییلحظه ها   گران،ید   ی از حرف ها  یی بود، بخش ها

  .دیدیم  بودیم دیکه نبا ییرا در جاها

را    شی روابط پدرش با دو زن زندگ  فیظر  کیدر آخر او  مکان 

د  دهیفهم او  ،ی دی بود.  از    ی هارا  'اسکارلت  دور  و  بوالهوس 

عاشق و پرورش  لکسیو  یمالن  نا،یبود، سابر  نی فیدسترس گر

 .دهنده اش

خاطرات شوگر بث از پدرش، صرفا رفتنش     نی تر  ییاما ابتدا 

 .بود

  ”چرخ و فلک بزنم  خوامینگاه کن م ییبابا“

  ” نه شوگر بث سرم شلوغه االن“

  ”ه؟ن گه،مگهیرقصم د شیبه نما ی ایم“

با  وقتشو“ اون کفشا  دیندارم.  پول  بتونم  که  که   ییکار کنم 

 ” و بدم  یکنیتو خاک و خل داغونشون م ی دار
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بخواند اما قبل   ش یبرا  نیفیتا گر  رفتیدر دست م  یبا  کتاب  او

گر بخزد  آغوشش  در  و  برسد  او  به  بتواند  انکه  بلند   نیفیاز 

  ند یخوشا  ی را  که برا  ینقاش  ک یکه    نی. همرفت ی و م  شدیم

تماس   کی تا    رفتیم   نیفیگر  برد،یم  ش یبود برا  دهیپدرش کش

  .رد یبگ

او آسان    ی الس زدن انقدر برا  نکه ی ا  لیدل  کردی تصور م  شهیهم

 ی طور  ییدخترکوچولو  ی ترفند ها  ی است، به خاطر مجموعه 

  .جلب توجه پدرش به کار برد ی بود که برا

  .کدامشان موثر نبود چیه 

 ی و همه چ  ستی تنها دختر پدرش ن  دیسوم بود که فهم  کالس

  .اش  شروع شد یاز نمرات درس نیفیگر  یتیاز  نارضا

  ز یچ   هیشوگر بث.    ی شپش رو دار  هیمغز    ؟یگرفتc حساب  تو“

 ”ی که از مادرت به ارث برد گهید
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شوگر بث عذاب    ی که مدرسه تا چه حد برا  دیفهم ینم  نیفیگر

فقط    خواستیکه دلش م  یجا نشستن وقت  کیآور بود. آنهمه  

  ی بارب  ی دیطناب بپرد با ه   ی از رو   آنی بخندد و برقصد، با ل

آهنگ    نیلیو با مر  کند نیتزئ  ی فنجان  کیک  یمیکند، با ا  ی باز

  .را لب بزند یج یب ی ها

ها  کی با حرف  انکه  از  بعد  ا  شیروز  مورد  قدر   نکهیدر  چه 

گر به  را  او  است  احمق  بث  ا  هیشوگر  به   جه ینت  نیانداخت، 

  .نمرات بد اوست ستیپدرش عاشقش ن نکهیعلت ا دیرس

  ر یی کرد تغ   یبا تمام وجود سع    یمتوال  ی شش هفته    ی برا

او در تکال  کند.  آرام نشست و تالش کرد  حوصله    فیکالس 

حرف زدن به    ی سربر و کسل کننده اش را تمام کند. به جا

 ی رو   دنی معملش گوش داد، دست از شکلک کش  ی حرف ها

 A ش های  درس  تمام   در  آخر  در   و   دفتر مشق اش برداشت

  .کامل گرفت
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کارنامه اش را به خانه آورد،   لیکه آن بعدازظهر روز آور   یوقت

ه  د  ضی مر  بایتقر  جانیاز شدت  اش   ی دیشد.  قربان صدقه 

نبود؛ منتظر ماند   ی دید  تیاما او  به دنبال جلب رضا  رفتیم

  .دیایتا پدرش به خانه ب

چگونه    زند،یکه چگونه به کارش لبخند م   دید یتصورش م  در

  .خنددیو م  گرداندیو م کند یاو را بغل م

 کنمیبهت افتخار م  یلیمن دارم. من خ  یدختر باهوشچه  “ 

 ” بوس گنده بده  هی ییمن. به بابا یبیشوگر ب

داشت که بتواند شام بخورد. در عوض در    جانی از آن ه  شتریب 

  ک ی هوا تار  یپدرش شد. وقت  ل ینشست و منتظر اتوموب  وانیا

ن هنوز  او  و  ن  ی دید  امد،یشد  مهم  که  گفت  او  و   ستیبه 

  .مجبورش کرد به تخت خواب برود

که پدرش   دیشد و فهم  داریب  یمهم بود. صبح روز شنبه وقت   اما

را   ارزشش  با  کارنامه  کرده،  ترک  را  خانه  او  از  قبل 
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 م یو از خانه ج_ورود به قلب پدرش   ییگذرنامه جادو_برداشت

  .رونی زد ب

که چطور طول   ند یواضح خودش را بب  یلیخ  توانستی م  هنوز

چطور    کند،یاش پرواز م  ی موز  نی را به سمت دوچرخه ز  اطیح

  .اندازدیکارنامه اش را در سبد دوچرخه م

  برد نگ ی بلوار ماک  نییسوار دوچرخه اش شد و به سمت پا  او

  ی موها  ره یگ  زدند،یپوشش رکاب م   یکتون  ی به راه افتاد، پاها

سرش داغ شده بود و قلبش از    ی اش رو  یشانس  نعل اسب

  .خواندیآواز م یخوشحال

  !بابام قراره دوسم داشته باشه باالخره

م  ینم  ادشی کجا  از  که  ا   دانستی آمد  گر   ی خانه   ن یفیکه 

  نکه یا  ا یکجا بود و    ماندیدر آن م   گرش ی وقت ها با زن د  یبعض

 .چطور خبر داشت که آن روز صبح او آنجا خواهد بود
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آجر  مرتب  ساختمان  داشت،    کی   ی اما  خاطر  به  را  طبقه 

باز   ی واقع شده بود با پرده ها  ابانی که عقب تر از خ  ی آنطور

 اط ی خانه. او دوچرخه اش را در ح  ی جلو  ی پنجره ها  ی شده  

او گذاشت، کارنامه اش را از سبد برداشت و به   نیپشت ماش

 .دیجلو دو  ی سمت پله ها

از ح  فیضع  ی صدا باعث    آمدیخانه م  یپشت  اطی پدرش که 

  اط ی که دور تا دور ح  یموقت  ی . او به سمت نرده ها ستدیشد با

  ک ی بازش نزد مه یشده بود رفت و به در ن دهیپر از درخت کش 

  .شد

عرق کرده اش مچاله شده و لبخند    های   دست  در   اش  کارنامه

  .صورتش نقش بسته بود ی رو  یجیگ

باغچه    یصندل  کی  ی که رو  دی زد، او را د  دینرده ها د  ی ال  از

  رهن یپ  ی  قهینشسته بود.    یسنگ  وانیا  کیبزرگ، در وسط    ی 
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اش که    نهیکم پشت س  یبراق مشک  ی زردش باز بود و موها

 .نداشت بکشد مشخص شده بود شوگر بث ابدا هرگز اجازه 

حس انزجارآور وجودش را    کی لبخند شوگر بث محو شد و   

باال   شی داشتند از پاها  یبزرگ  ی فرا گرفت انگار که عنکبوت ها 

  .چون پدرش تنها نبود  رفتندیم

در آغوشش جمع شده   سیوید  ی نیبه اسم و  یکالس دوم   کی

را    شیداده بود، پاها  هیو نشسته بود، سرش را به شانه او تک

در    ی نطورهمی   که انگار او هر روز   ی کرده بود، جور  زانیآو

 .نشستیبغلش م

صداها  با  برا  ییپدرش   داشت  مسخره  و  کتاب    ی بامزه  او 

ها  خواندیم وقت  مثل  د  ییدرست  بث    ی برا  ی دیکه  شوگر 

  .خواندی کتاب م

 ی حت  رفتند،یاو باال م  ی ها حاال داشتند از همه جا  عنکبوت

 .آورد یکه دارد باال م کردیشکمش و شوگر بث حس م
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  ی رو  نیفیو گر  دیبامزه اش خند  ی از صداها  یکیبه    ینیو 

 .د یسرش را بوس

  .از او خواهش کند  ینیباشد و از یبدون آنکه ن 

 .از دستش افتاد  ییجادو  ی  کارنامه

سرش باال آمد   ن یفیداده بود چراکه گر  ییصدا  کی    احتماال 

. به شوگر بث دی را کنار گذاشت و از جا پر  ینی . او ودیو او را د

ابروها و  کرد  مشک  ی اخم  خورد.    یپرپشت  گره  هم  در  اش 

  ”؟یکنیکار م یچ نجا یا“

گلو  صدا نمی  ری گ  شیدر  او  کارنامه کرد.  مورد  در  توانست 

قرار بود پدرش چه   نکهیدهد، راجع به ا  حیاش توض  ییجادو

  .قدر به او افتخار کند

  ک یمرد پا کوتاه چهار شانه،  کی به سمت او راه افتاد،  پدرش 

 ؟ یکنیکار م  یچ  ی دار   یکنیفک م“  ینقش خانگ  زیخروس ر

 ی شدن رو  دهی کارنامه اش که بدون د  ”االن برو خونه  نیهم
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وقت حق    چیتو ه”لگد شد.  نی فیگر  ی پا  ر یافتاده بود، ز  نیزم

بث را    ر شوگ  ی او بازو  ”گفتم؟  یچ   ی دیفهم   نجایا  ی ایب  ی ندار

  .برد ییجلو  اطیو او را به سمت ح دیکش

. شوگر بث  ستادیدم نرده ها ا  قایدنبالشان راه افتاد. دق  ینیو

  ”چ...چرا بغلت نشسته بود؟ “افتاده بود  هیگربه 

 یی. چون اون جالیدل  نی. به اهیاون دختر خوب  نکهیا  ی برا“

. حاال برو رو دوچرخه ات و برگرد رهیکه دعوت نشده باشه نم

  ”خونه

  .از کنار نرده ها صدا زد   ینیو ”؟ییبابا“

  ”ییکدوتمبل بابا ست ین یمشکل“

قدر  شوگر به  د  ی بث  که  بود  آمده  درد  به    گر یدلش 

از اشک به پدرش    یانوسیاق  ی تحمل کند. از ورا   توانستینم

  ”بابا صدات کرد؟ یچ ی برا“شد  رهیخ
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به خودش   یحت  کرد یکه شوگر بث را از خانه دور م  ینی در ح  او

 ” یبهش فکر کن ستین ازیتو ن”زحمت نداد به او نگاه کند.

برگشت   ی نیبه سمت و  زد ی حق حق م  که یبث در حال  شوگر 

  ”!یبابا صداش کن ی ! حق ندارستیتو ن ی او.. اون بابا“

  ”شوگر بث گهیبسه د“ساکتش کرد   زی تکان ت کی

  ”!وقت بابا صدات نکنه چیه گه یبگو د بهش“

  “ ی دست کتک  نخورد هیاالن ساکت شو تا   نیهم“  

موقع بود که  شوگر بث خودش را از او جدا کرد و بدن   آن

خ سمت  به  را  ز  د،یکش  ابان یکوچکش  دوچرخه  کنار   نی از 

دو  ی موز کتون  دی اش  شد،  رد  سنگفرش   ی رو  ش یها  یو 

  .اش در حال انفجار بود نهیو قلب کوچکش در س  کوفتندیم

  .امدیدنبال او ن  پدرش
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گاه  سالها بث  شوگر  م  یگذشتند.   به    خوردیچشمش  

  یی در شهر، مشغول انجام تمام کارها  ینیکه همراه و   نیفیگر

  .شوگر بث نداشت ی بود که وقت انجامشان را برا

گر  آرام چطور  که  شد  متوجه    ک ی  توانستیم   ن یفیآرام 

ساکت    ینیدوست داشته باشد. و  ی گری از د  شتریدخترش را ب

  خ یعاشق تار  نی فیدرست مثل  گر  گرفت،یم  یبود، نمرات خوب 

  .بود

  ن ییکو  ی ریاو را به دا  توانستینم   ن یفیگر  نکهی به خاطر ا  ینیو

لبن  کیو ک  یم:فروشگاه بستن“ در    ی باز  هیببرد سلط  ”ات یو 

غ  ای  آورد،ینم سن  در  خوردن  مشروب  خاطر    ی قانون  ری به 

  .شد ی نم دهیبه در خانه کش سیپل   سیتوسط رئ

عقب    ودشیچون پر  رستان،یدر سال آخر دب  ین یصد البته و  و

 ی را باردار شده باعث سکته    انیرا  ی افتاد و فکر کرد که بچه  
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خانم تمام و کمال، صبر کرده بود    ،ینیاو نشده بود. نه، و  یقلب

  .کار را انجام دهد  نیا نیفی بعد از مرگ گر

  .نبود ی دیدختر د ینیواما از همه مهم تر،  و

دوستش نداشت   نیفیگر  نکهیبه خاطر ا  توانستیبث نم  شوگر

  .کردیرا مجازات م  ینیاو را مجازات کند، پس در عوض و

  د ی تخت تکان خورد. شوگر بث به پهلو چرخ  ی در پا  گوردون

کند،  قبل از آنکه    دنیکرد خودش را مجبور به خواب  یو سع

ببرند. اما    شیپ   کیتار   ی جاده    نیدر ا   شتری خاطرات او را ب

  .کردینم ی ذهنش با او همکار

 یو  آقا   شدیکه بعد از کالس  اجرا م  ی شعر  شی آخر. نما  سال

آموزانش خواسته بود تا در آن شرکت دانش  ی از همه    رنیبا

 ...کنند

نما  بعد پ  کیتار  ش،صحنهیاز  دو  و  رنگ   دهیپوش  کریشد  از 

مشک  ای   توده  در  فلورسنت زرد نور  از  قدم   یمحو 
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و  و  شرمن  هسیوید  ینیگذاشتند.استوارت  بث    چ ی.شوگر 

  اد ینبود فقط به    ادشیکه اجرا کردند    ی در مورد شعر  ی زیچ

انتها  یداشت که حس  سالن   ی باعث شد تا رو برگرداند و به 

  ستاده یخروج ا  ی تابلو  ریز  نیفی که گر  ییجا  کندنگاه    شینما

 ی که اکتبر گذشته آنقدر سرش شلوغ بود که حت  ی بود. پدر

رو  قهیپنج دق تا  نداشت  با  ی پله ها  ی هم وقت    ستد یدادگاه 

به  د  چطور   که  کند   تماشا و برگشت  جشن  تاج  با  خترش 

ماش   ی رو  رستانیدب در  کالس  نیسرش  ب  کیماستنگ    ی و 

اما وقتش را داشت    گردد،حاالیم   شهرکالدول در    یمجی سقف

را تماشا کند.شوگر بث    گرشیو شعر خواندن دختر د   دیایکه ب

 .چه کار کند دیکه با  دانستیم

  نگ یدوستانش در پارک   از گرید  یو بعض  انیبا را  شیاز نما  بعد

گفت    هیوقت تلف شود،بعد به بق  یپرسه زد تا که به اندازه کاف

برود فرمژه اش را که درون رختکن باشگاه جا گذاشته    دیکه با
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بردارد.وقت تقر  ی بود  باشگاه که   ی خال  با یرفت داخل رختکن 

 .دوش آب به گوشش خورد ی بود صدا

رنگ    ی رنگ و با دست و پاها  یو صورت زرد نئون  ،باگردنینیو

قبل از آنکه بتواند به    د یاجرا بود که با  میشده اش،تنها دختر ت

 .گرفتید دوش مخانه برگرد 

 توانستیکارش را کرد. در حال خروج از در م  عیشوگر بث سر 

و    رودیتصور کند که چطور آب رنگ زرد شده در چاه فرو م 

  .دختر نامشروع پدرش ی همراه آن، آبرو 

برگشت به    نگیکه به پارک  یاو وقت ”شده  یچ  نیبزن  حدس“

 نیهمتون دار.از سال دوم  هیرختکن دخترونه خال” پسرها گفت

شانستون    نیاخر  نی.انین یکه اونجا رو بب  نیدی خودتونو جر م

 ” هیلیالتحصقبل از فارغ 
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نبود:درک جسپر،   شتریب  ی به وسوسه    ازیآمدنشان اصال ن  ی برا

را  وهوسین  ی جرو، وود  یباب البته  بخش   نی.مهمترانی و صد 

 .نقشه اش

م  ی وود  کاغذ  دنبال  از ال  گشتند یو درک داشتند  درز    ی تا 

بگذارند.داشتند    ادداشت ی  شانی دوست دختر ها  ی کمد ها برا

م  ی ادیز صدا  و  گفت   کردندیسر  بهشان  بث  شوگر  که 

 ” دور و اطراف باشن  نیاز معلما هنوز ا ی سر هی  ممکنه”سی ه

درست همانطور که شوگر بث تصور کرده بود اتفاق    ز یچ   همه

کنار قفسه ها   انیعر  ینیآنها وارد رختکن شدند و  یافتاد.وقت

براق از    یبه سرش،پوست  ده یچسب  سی خ  ی بود:با موها  ستادهیا

هنوز    کهیدرمانده در چهره اش،در حال   یقطرات آب و نگاه

  گذاشته   مکتین   ی که رو  ییداشت به دنبال حوله و لباس ها

 .گشتیبود م
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 ی شده بودند:پنهان شده درون کمد شوگر بث.حت  بی آنها غ  اما

هم    شدندیم  دهیسالن د  ی که معموال در گوشه    ییحوله ها

  .نبودند: مچاله شده پشت سطل ابزار شانیسرجا

  .دیپر ینی ها خشکشان زد.رنگ از رخسار و  پسر

  .زمزمه کرد ی وود”شت، یهول“

 ن یبلند بخندد و برگردد درون اتاقک حمام،ا  توانست یم  ینیو

و بس.اما او  شدی ماجرا تمام م _کردیبود که شوگر بث م ی کار

ا  نیا همانجا  عوض  نکرد.در  را  خنجرستادیکار  اثر    ی .در 

به پشتش فرو برود فلج شده    زد یکه حدسش را نم  ی زهرآلود

  .بود

نداشت.دست   ی ا   ده یکش  ی برخالف شوگر بث استخوان بند  او

پاها ها  شی و  ران  و  بود،لگن  ها  شیکوتاه  شانه  نسبت    ی به 

توپر بودند،نه چاق.فقط آنقدر گوشت داشت که   یکم  فشیظر

نظر    دیسف  ی لکه  کیاش حساب شود.تنه   نییمرکز ثقلش پا
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ناخوشا کرد.حس  را جلب  بث  بث    ی ندیشوگر  ته دل شوگر 

 .دیجوش

ران   انی م  یشرمگاه   سیخ  ی موها  ی دسته  انینخ از م  کی 

  .بود ودیپر ینیبود: و زانی آو  شیها

را  ینیو  نگاه سمت  راانیرفت  ها انی.فقط  پسر  تمام   .

  ت یبود که اهم  ی تنها کس  انیاما را  نندیآن نخ را بب  توانستندیم

را    ی زیچ  قای دق  نیداشت.ا انتظارش  بث  شوگر  که  بود 

.انگار خودش بود  خوردی حاال حالش داشت به هم م  د،امایکشیم

  .شده ریو تحق انیبود،عر ستاده یکه آنجا ا ینینه و

گلو  گنی غم  ییصدا  از  آرام  همچنان   ینیو  ی و  شد.  بلند 

جلو ا  ی همانطور  ها  ستادهیانها  :دست  در    زانیآو  ی بود 

کتان  م   دیسف  یکنارش،نخ  از    ی   رهیت  ی موها  انیمشخص 

  .اش  یشرمگاه
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آقا  در باز شد و  چه    نجایا“آمد    رونیب  رنیبا  ی اتاق رختکن 

  ”..خ

به سرعت    شیداد. دستها   یخورد فحش  ینینگاهش به و  یوقت

اش.در عرض    یو مشک  یمیقد  رهن ی پ  ی دکمه ها  ی رفتند رو

  .پوشاند ین یرا کند و آن را دور و  رهنشی او پ  ه یچند ثان

!  نجایاز ا  رونیب   دیبر“   انداخت  ینیشان نگاه خشمگ   هیبه بق  او

  ”!نیتو سالن منتظرم بمون

ها  نگاه چشم  لرز  ی درون  بث    ی سبزش  شوگر  تن  به 

راهم   نیا  ستین  ی ماجرا اتفاق  نی که ا  دانستیم   رنیانداخت.با

  .است هیقض نیمسئول ا یکه چه کس  دانستیخوب  م

ب  شوگر رختکن  از  کرد   دیدو  رونیبث  فرار  ساختمان  از  و 

اندازه   کهیدرحال  و  ی به  م  ینیخود   انیعر  کرد یحس 

 ود یکه او بود که داشت پر  د،انگاری چیپی است،شکمش به هم م

  .شدیم
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فقط   ی نجوریدر نرو شوگر بث!ا”زد شی از پشت سر صدا انیرا

 ” !یکنیبدتر م ویهمه چ

اما    دیدو  لشیاش گرفت و به سمت اتوموب   دهیبث ناد  شوگر

افتاد و با   شیزانو ها  ی کند.رو  دا یرا پ   شی دهای کل  توانستینم

و همه    گشتیم  شی دهایرا باز کرد.دنبال کل  فشیهردو دست ک

  ش،ی استفاده شده، لوازم آرا  ی :دستمال ها ختی ر  رونی را ب  زیچ

 _بود تهرف   ادشیاردو که  ی نامه اجازه  ک یخودکارها و 

باز شده که ته ک  کیبدهد و    لیتحو_   افتاده   فشیتامپون 

  .بود.لبش را محکم گاز گرفت 

د  ی گوشه    از آقا  د یچشمانش  او   رنیبا  ی که  سمت  به 

عر  نهی.سدیآیم موها  انیاش  و  و   یمشک  ی بود  باز  اش 

  ”حاال برگرد اون داخل ن یهم”رها 

  گه ی م  ی شوگر بث!هرکار  گهید  ایب”ملتمس بود  انیرا  چشمان

  ”بکن



246 
 

چه کار    دیور رفت و فکر کرد که با  فشیبا ک  انهیبث ناش  شوگر

م  دیکند.با م  زدیدروغ  نم  گفتی و  آنجا   ینیو  دانستیکه 

بود. فوقش مگر چه قدر به درد    ی دیاز دوستان د  رشانیبود.مد

  فتاد؟یسر م

عاد  آرام حالت  به  قلبش   ی برا   یلیبازگشت.دل  ی آرام ضربان 

نداشت.ک بودن  برداشت،وسا   فشیناراحت  درونش    لیرا  را 

بلند شد.  ختیر م”و  بزرگش  انقد  رو؟همه   ن ی کنیچرا  ماجرا 

 ” اون درون رختکنه  میدونستی.ما نم رنیبا  ی بود اقا  یاتقاق  زیچ

 ” !نی دونستیخوبشم م نیدونست یم“ 

  بود   کرده  فکر ! شوگر بث از او متنفر بود.روز اول مدرسه خدا

هم    انیرا  یانقدر با کالس که حت  ب،اما عجی_بود  نمک  با   او  که

بعد از کالس    ی . اما وقتدیرسی با او بچه به نظر م   سه یدر مقا

به تمام معنا    یالس بزند، او مثل عوض   یتا کم  شش یرفته بود پ 

  .دوستانه ری رفتار کرده بود،کامال غ
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ا  ی وود  ،یباب  درک، منتظر  باشگاه   ان یبودند.را  ستادهیدرون 

  ن ی هم پوست کلفت تر از ا  یدرک و باب  داد،ی را لو معمرا او  

.شوگر  ترسدیاز پدرش مثل سگ م  ی حرف ها بودند اما وود

بهتر بود دهان گشاد     یعنیبه او انداخت که    ی بث نگاه خشن

ده    آوردیبه سرش م  ییو چاقش را بسته نگه دارد وگرنه بال

تصورش را هم   یکه پدرش بتواند حت  ی زیبرابر بدتر از هرچ

  .بکند

داشت و    ی الغر  ی تنه    مین  رنی با”بده  حیلطف کنه توض  یکی“

پ   ی طور بدون  آنجا  نظر    ستاده یا  رهنشیکه  به  احمقانه  بود 

  .اصال خجالت بکشد آمدی .اما به نظر نمدیرسیم

بد   شوگر هم  ها  انقدر  کارش  که  گفت  خودش  به  بث 

قدر   ا،چهیدرون اتاقک حمام.خدا  گشتی برم  د یبا  ینینبوده.و

  ی کار  نی. اگرفتیم  یماجرا را به شوخ  دیاحمق بود.او با  ینیو

  .دادیمشابه انجامش م  تیبود که شوگر بث در موقع
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نه. در تمام    ای  گفت یم  نیفیبه گر  ینیخودش فکر کرد که و  با

 گرش ی هم نام دختر د  کبار ی  یحت  نیفیطول عمر شوگر بث، گر

 .بود  اوردهیزبان ن او به ی را جلو

 م یکردیما فکر م“درک گفت  ” اون اونجاست   دونستم ینم  ما“

 ” هیرختکن خال

گوشه   چرک  رنیبا  ی چانه  ی در  قرار   یکوچک  ی جوش 

او هنوز هم    نکهیآن تمرکز کرد،دانستن ا  ی داشت.شوگر بث رو

  نطوره یا”گفت  رنی . باکردیبهتر م  یحالش را کم  زند یجوش م

  ”پس؟

  .همه سر تکان دادند ”قربان بله“

د  یکی از    رنیبا  نگاه دنبال حلقه   ی گریبه  به  داشت   ی رفت. 

وقت   گشتیم  ری زنج  فیضع وود  د یرس  یو    ش ی دایپ  ی به 

  ”همه تون؟” کرد
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رو  ی وود رفت  داد.نگاهش  قورت  را  دهانش  شوگر   ی آب 

 ” اوه...وم”بث

  .نداشتند یکدامشان جواب چی ه ”شدن؟ یلباساش چ  پس“

  ”نیبر نی تونیشما م ی   هی. بقایبث، تو با من ب شوگر“

 .ستادیکه کنارش ا انیها گم و گور شدند، همه به جز را  پسر

 ” با تو هم بودم ن،یگلنات“

کنار شوگر بث   نجا یقربان، من ا  کنهینم  یشما فرق  ی برا  اگه“

  ”مونمیم

  ”باهاش تنها حرف بزنم خوامی. من مکنهیفرق م  برام“

نشست، از همان    انیسمج در صورت را  ی از آن نگاه ها  یکی

که هست    ییاو قصد دارد درست همانجا  گفتی نگاه ها که م

و شوگر    بودیاش م  یلیتحص   هی نگران بورس  دیبا  انیبماند. اما را

م با  دیترسیبث  جدا  رنیکه  کند.  خراب  را  ا  ی آن  او    نیاز 
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دوست   ادارد ت  ازیفکر کند که شوگر بث ن  رنیبا  خواستینم

 ” برو“کند پس گفت  تیپسرش از او حما

  ی آمد. لباس ها  رونیب  ینیرختکن همان لحظه باز شد و و  در

را در دست داشت.   رنیبا  رهنیبود و پ  دهیاش را پوش  یورزش

لبه   سشیخ  ی موها و  بودند  رو آشفته  بود  افتاده   ی شان 

.او نه به شوگر  شی شانس جلوبا آن آرم بولداگ خوش  رهنشیپ

بود    نینگاه کرد.حالت صورتش آنچنان اندوهگ   انیبث، که به را

دخترک اصال غرور    نیکتکش بزند.ا  خواستیکه شوگر بث م 

 نداشت؟

 ” مینداشت ی منظور بد چیما ه”آرام گفت  انیرا

را    ینیو ورود  نییپاسرش  سمت  به  و  مقابل   ی انداخت 

  ادش یرا با خودش برد، انگار که    رنی با  رهنیساختمان رفت. پ

 .رفته باشد هنوز آنرا در دست دارد
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ز ا  به شوگر بث نگاه کرد.نگاه نگرانش باعث شد شوگر بث  انیرا

لبر خجالت  نم   زی حس  باشد،   نجایا  انیرا  خواستیشود. 

ا  شتر یب  خواستینم ا  نیاز  رو  ن یشاهد  باشد.  نوک   ی ماجرا 

از سرکار    نکهیبعد از ا”.دیرا آرام بوس  انیبلند شد و را  شیپا

 ” بهم زنگ بزن باشه؟ یبرگشت

اما باالخره برگشت و به سمت   آمدیبه نظر نم  یراض  انیرا 

  .رفت  نگی پارک

  ”نجا یا ای ب“در رختکن را باز کرد  رنیبا

باعث شد    نیا  ترسد،ی از او م  ی بث متوجه شد که کم  شوگر

  .از قبل از او متنفر شود شتریب یحت

  ”در کمدت رو باز کن“محض داخل شدن گفت  به

  ”کمد من؟ ”را فکر نکرده بود شی نجای. تا اشت

 نجا یا  دینبا  نیدونیم“کرد ضد حمله بزند    یمنتظرماند.سع  او

  ”رختکن زنونه است نجایگه؟اید نیباش
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که    ارمیمستخدم رو م  رمیم  ای یکنیرو بازش م  یاون لعنت  ای“

 ”قفلش رو بشکنه

را باز کند   گریکمد د  کیلحظه خواست که    کیبث    شوگر 

 .شد یزود متوجه م یلیخ رنیرا مثال، اما با آنی ل ای یمیمال ا

  .به گا برود

بود.   هیقض  نیا   خواستی م  اگر خودش  مشکل  کند  بزرگ  را 

به کمد خودش،    د یقفسه گذشت تا رس  فردی دو شوگر بث از

و سه بار امتحان    دی لرزیبعد رمزش را وارد کرد. انگشتانش م

  .کرد تا بتواند بازش کند

  .باز شد اما شوگر بث بازش نکرد   یکیکل  ی قفل با صدا  باالخره 

و    رنیبا  انیعر  ی بازو او خورد. از کنار شوگر بث گذشت  به 

  .را باز کرد ی در کوچک فلز رنیبا

  .باال جاگرفته بودند ی مچاله شده در طبقه  ین یو ی ها  لباس



253 
 

  ره ینگفت. تنها به شوگر بث خ  ی زیچ  ی ا  یمدت طوالن  ی برا  او

 رنی حس افتضاح به شوگر بث دست داد، انگار که با   کیشد.  

  .ندیپوستش را بب  ی ورا  توانستیم

 ”؟یباش یآدم نطوریا ی خوایم تو“

م  شوگر گاز    کردیبث حس  را  زبانش  است.  زشت  و  کوچک 

برا تما  ی گرفت  کردن  تعر  لشیمتوقف  چطور    نکهیا  فی به 

ا  ینیپدرش و او را،  چطور تالش    نکهیرا دوست داشت و نه 

باشد،   نیریش  یباشد، به اندازه کاف   بایز  یکرده تا به اندازه کاف

  چ ی ه  اما خاص باشد، تا پدرش به او توجه کند    ی کاف  ی اندازه  به

  .نداشته ی ا دهیفا

تا باهاش    امیبه مادرت اطالع بده که من امروز عصر م  لطفا “

 ” مالقات کنم
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را به قطعات کوچک    رنیبا  ی دی. ددیچی در  شوگر بث پ  آرامش

بخندد،اما    رنیدر صورت با   خواستی. دلش م کردیتکه تکه م

  .نکرد  دایپ دنیخند  ی برا یحس و حال  چیدرون خودش ه 

شوگر بث تا آن   د،یرس   دیبه فرنچمنز برا  رنیآن شب با  یوقت

دست   ی افترا  ی موقع کار خودش را کرده بود؛ البته نه ماجرا 

ا  _اش  ی دراز هفته  چند  موضوع  کش  ییآن  به    دی طول   تا 

 .کرد  تیشکا  ی د ید  شی بلکه فقط از دست او پ _فکرش برسد  

دوستانش    شیو پ   ریاو را در کالس تحق  رنیچطور با  نکهیا 

اش باعث   ی بد رفتار  ی به قدر  نکهی. اکندیخجالت زده اش م

شوگر بث شده  که در آخر دست به کار واقعا احمقانه    یناراحت

کار  ی ا و  ییجورها  ک یکه    ی زده.  مربوط   سیوید  ینی به 

  .شدیم

با فرزند نامشروع شوهرش نداشت   ی به همدرد  یلیتما  ی دید

ادب و اقتدار فوالد گونه    رن،یبا   نی مالقاتش با کال  ن یو در ح
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بود    ییبایز  ریز  ی ا ملموس  مانندش  تور  و  متوجه من  “بور 

  ن ی احمقانه همچ یشوخ هی ی داره که برا  یچه ضرورت شمینم

  قصد   چی. من مطمئنم شوگر بث هنیبه پا کن  ی الم شنگه ا

  ”نداشت ی بد

با  ییآنجا  از نم  یجنوب  رنیکه    ی بانو  کیکه    دیفهمینبود، 

  ی لیقدرتمند باشد و برخالف خ  تواندیخوش سخن تا چه حد م

را گم  کند    شیدست و پا  شدیباعث نم  ی دیافراد ، د  گریاز د

بد“ منظور  که  صورت   ی البته  به  سال  کل  تو  اون  داشت. 

  ”بوده سیوید ینیو آزار و  تیهدفمند در حال اذ

د  یگستاخ تا   شد  باعث  عالوه     ی د یاو  دهد،  نشان  دندان 

از    ی دیکه د   ی ز یهم داشت، چ  ی بلند  ی موها  رنیبا  نکهیبرا

 .همان ابتدا به نظرش نامناسب بود

. من از شما انتظار دارم که درک دیآموزگار هست   کیشما  “  

سخت نه به شوگر بث،   طیشرا  نیا  ی همه    ی   شهیکه ر  دیکن
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  ی خاص  ی م:منطقه  “  انه یاسف بار و بوهم  یکه به سبک زندگ

زندگ سبک  اصطالح  به  چک،  ب  یدر  و  و   ینامتمدن  قانون 

  نجا ی. دختر من همونقدر اگردهی همسر من برم  ”سرکش گونه.

 ” هست که...اون دختره ظلومم

 ”که امروز افتاد ظالمانه بود یاتفاق“

  ی شروع به افتادن از برگ گل ها  زیت  ی ها  لیقند   ”!ظالمانه؟“

حق  نجایم:ا” کردند  ایمگنول گل   ی د ید  لطافت قتی در  به  رو 

  ن یوقت بودن ا  ر ید  “  ”لیکرده و لحن سردش رو به قند  هیتشب

  چ یوگرنه ه  رن،یشما رو خسته کرده باشه جناب با  دیساعات با

تا    یحرف  وادمعلم بخ  کیکه    رسهی به ذهنم نم  ی ا  گهید  لیدل

  ی زنان جوان  نی از فاخر تر  یکی در مورد    ستی اندازه ناشا  نیا

 ” شرکت کرده بزنه شی پر رستانی که تا به حال در دب

اما در انگلستان    ،ی باشه، خانم کر  یسد فرهنگ  کی  نیا  دیشا“

 ” کنن ینم ریرو تحق   گرانیزنان جوان فاخر د
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 ” کنمیم ییراهنما رونیشما رو به ب من“

 بش ی نص  ی زیچ  ر یاز مد  میمال  خی توب  کیآخر شوگر بث جز     در

نفوذ مادر شوگر بث بود.   ونیرا مد  گاهشیکه جا  ی نشد ،مرد

بلند تر شود و خم شد تا   شیحال گذاشت موها  نیدرع  ،ینیو

  .شود   میپشت آن قا

پا  گوردون از  را  از جا   نییسرش  بث  کرد. شوگر  بلند  تخت 

برا    ی بهداشت  سیآب به درون سرو  وانیل  کی  ی برخواست و 

قسمت روح شوگر    نیخوب از آب در آمده بود. بهتر  ینیرفت. و

تشو  مانای   که  یقسمت  همان_بث به  تمام    قیداشت  کردن 

ب  یکسان به   یکه  شان  شدن  برنده  اندک  احتمال  به  توجه 

 ی سع  _شدندیم  دانیم  روزی و در آخر پ  دادندیادامه م   همبارز

  ن یافتخار کند. اما ارواح گذشته موهوم تر از ا  ینی کرد که به و

  .آمدیحرف ها بودند و شوگر بث از پس افتخار کردن بر نم



258 
 

  یگناهان  ی بلند باال  ست یبه ل  دی که شوگر بث با  گرید  زی چ  کی

  .اضافه کند داد،یتقاصشان را پس م دیکه با

بتواند بخوابد.   نکهیا  دیبه سمت اتاق خواب برگشت، به ام  او

قو احتمال  به  تر  یکی   ی فردا  آور  ش  عمر   ی روزها  نیاز زجر 

داشت تا آماده    ازیخودش ن  ی رو یو شوگر بث به تمام ن  شدیم

 .باشد

 ششم  فصل

درحال  شوگر باغچه    کهیبث،  به    اطیح  ی مرطوب جلو  ی از 

پروانه ها در معده     ی اهویاز ه  شد،ی رد م  دیسمت فرنچمنز برا

کرده    رید  یساعت  کی حاال هم    نیبود. متاسفانه هم  یاش ناراض

 .بود

سفر    از  دبعد  بد   شبش یناراحت  آنقدر  خاطرات  تونل  در 

بود که بدون فکر کردن ساعت هشدارش را خاموش   دهیخواب
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شک. چه بد. شوگر بث هم   یب   شدیخوشحال نم   رنیکرد. با

 .خوشحال نبود 

مرغ   کی  ی دسته علف را بو بکشد. صدا  کیتا    ستادیا  گوردون

 .مقلد بلند شد

  و یبث ابدا قصد نداشت که دزدک شوگر

 .گفته باشد رنیوارد شود، حاال هرچه هم با یپشت در از

  د ی به در رس  یباال رفت اما وقت   ییجلو  ی ورود  ی او از پله ها 

بود. در قفله، از پشت    دهیکه به کوبه چسب  دیرا د  ادداشتی  کی

 ایب

. هرچه تقال کرد چفت در تکان نخورد. او غضبش را حرومزاده

حاال نظرت  “هدف موجود    نیمعطوف کرد به در دسترس تر 

دوستا  مورد  کرد  ییدر  انتخاب  ام  هیچ  ی که  به    دوارمیها؟ 

 ” توله سگ یخودت افتخار کن
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که   ینیوجود، ح  نیبه او انداخت. با ا  ی نگاه پر افاده ا  گوردون

رفت پشتش به راه افتاد؛ نه   نیی شوگر بث از پله ها پاکوبان پا

وگ بث به او غذا خاطر که هنوز ش  ن یبلکه به ا  ،ی از سر وفادار

 .نداده بود

سنگفرش  راه  بث  م  یشوگر  دور  را  خانه  گرفت   زدی که  

 .خشک شد  شجای در ناگهان  و

به خانه اضافه شده بود که نه از    کیو ش  دیقسمت جد   کی

 ی نبود. قسمت  دنیقابل د  یو نه از طرف خانه درشکه چ  ابانیخ

استفاده بود،   یخلوت ب   اطیح  ک ی   که قبال  ییکه حاال در فضا

  .سر برآورده بود

  تماما  ِیسرسرا و اتاق آفتاب کل  کیقسمت اضافه شده شامل   

 .ده یبلند و کش ییبود با پنجره ها شهیشده از ش دهیپوش

 .گرید یاحترام یب کی 
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آشپز خانه   کیگذاشت که قبلتر ها    ییقدم به جا  وانیاز ا  او

جا  ی  بود.  ال  ییدنج  د  رز،ی م  یکه  خدمتکار  و   ،ی دیآشپز 

 .مثل قبل نبود زی چ چی. اما هکردیمحض م ییفرمانروا

ها را از جا برداشته بودند، سقف ها بلندتر شده بودند،   وارید 

افزوده شده بود، همه    ”تیال  ی م:پنجره رو به بام، اسکا ”یتابران

مدرن را   ی در کنار هم قرار گرفته بودند تا آشپزخانه ا  نهایا  ی 

  .بسازند

کاب  او افرا  ی ها  نت یبه  چوب  از  شده  چشم   ی ساخته 

خاص” پرنده چوب  یم:نوع  لوازم  ساخت  در  معادل   ،یچوب 

 .ضد زنگ نگاه کرد لیو لوازم است  ”نکردم  دای براش پ  یفارس

 ک ی  ی رو   دهیو آبد  میضخ  ی ا  شهیش  ی کانترتاپ غذا خور  کی

 .بود زانیمعلق و آو یعیاز کانتر از جنس  سنگ طب یبخش

تراش خورده خم   ی ره ی شبه جز  کینتر به شکل  طرف کا  کی

آفتابگ اتاق  از  را  آن  که  بود  م  ر یشده  اتاقکردی جدا  که    ی . 
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بود  نییتز  ییایآس  ذوقی   با الک   ی ها  وارید_شده  و  روشن 

و   رهی به رنگ سرخ ت  ییها  هی، اثاث ”م:رنگ روشن براق ”خورده

 شی مدل آدامز  که رو  ی کاناپه   ک ی.  ییچند تکه اسباب اروپا

از جنس    یخیسرم  ییها  هیکه حاش  ییبراق طال  یرومبل  کیرا   

کنارش   در  و  بود  پوشانده  داشت  پرنده    کیبرنج   ی قفس 

  .قرار داشت ییایکتوری مدل و ی دکور

 نیتریو  ،یسفال  کیسرام  ی بامبو و تکه ها  یگلدان الک   چند

  ی گذاشته بودند. صندل   شیرا به نما  یخانگ  اهانیاز گ   یشاداب

چهارپا طرح  ی ا   هیو  شده   یبا  چاپ  و     یمات 

  ییبایز  بیترک  ”و هندو  ینیچ  ی م:مربوط به معبد ها”ییپاگودا

از کتاب ها و   ی که درونش کپه ا   ،ینیصندوق طرح چ  کیبا  

  .ساختیرها شده قرار داشت، م پتاپل کی

ب  ی ها  یکودک  ی خانه از  ا   نیشوگر بث   یرفته بود و لحظه 

کش اندازه   دی طول  به  خودش  درون  بتواند   ی انرژ  یکاف  ی تا 

درآوردن کتش جمع کند . همان لحظه توجهش جلب   ی برا
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 هی تک   یو به کانتر سنگ   پیتا  یکه به طرز مرتب   یستیشد به ل 

 : تر نرفت نیی پا یداده شده بود. نگاهش از مورد اول

با طعم    ی تابه ا  ک یتازه، ک در دفتر کار من: آب پرتقال    صبحانه 

  .شتریب ی کباب شده، قهوه ی گوجه  س،یذغال اخته، سوس

با  چیه  به که  نداشت  امکان  ا  رنیوجه  صبح  روز    نطور یهر 

  ی .شوگر بث به خوبی ا  ده یصبحانه بخورد، نه با چنان اندام کش

دهد،    صیامتحان آن را تشخ  ک ی  دنیبه محض د  توانستیم

 ” ام ی من از پسش بر نم  کنهیفک م“به گوردون انداخت:    ینگاه

که او  هم چندان مطمئن    دادی گوردون نشان م  ی چهره   حالت

  .ستین

پ   ی تا غذا   د یطول کش  یبه کار شد. کم  مشغول را   دا یسگ 

درون   را  غذا   ی ساخته   فیظر  ی کاسه  ک یکند. 

بعد آنرا در راهرو کنار    ختی ر  ”در انگلستان   ی م:شهر” واتفورد

 ”مگه نه قهرمان؟  ،یینای بهتر  قی تو ال“گذاشت:    ن ییپا  ی در ورو
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  .آنجا که دهان گوردون پر بود، جواب نداد از

  ی میقد  ی ا  شهیش  ری گ  وهیبث داشت با انزجار به آب م  شوگر

م شن  صدای    که  کردینگاه  زدن   فرو دیقدم  ناگهان  دلش   .

ا  ختیر او عادت داشت    نیکه اصال  حس را دوست نداشت. 

  .آنها مضطربش کنند نکهیباعث اضطراب مرد ها بشود، نه ا

راهرو   رنیبا وقت  ی از   آشپزخانه شد.  وارد  چشم    ینوساخت 

انتخاب لباس    د،یشوگر بث چرخ  ی هاش رو شوگر بث بابت 

  د یگفت . خدمتکار ها با  نیاش به خودش صد آفر  ی کار  ی ها

ها هدف    دندیپوشیم  یمشک  ی لباس  تنها  البته  و  نه؟  مگر 

بود مگر    رنیبا  تی جز  جلب رضا  ی زیچ  یشوگر بث از زندگ

 ا؟یآ

 ی ا  قهیرنگش،    یمشک  ییپایچسبان مدل چل  ی تور  رهنیپ 

کهنه اش هنوز انقدر رمق    یمشک  ی باز داشت و شلوار ها  اریبس

منحن به  که  با  ی داشتند  نگاه   . شوند  قاب     ی رو  رن یلگنش 
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  ک ی افتاده و از    ش یها  نهیس  انیکه در م   ی ا  روزه یف  ی پروانه 

 .بود، نشست زانیآو  ی نقره ا ری زنج

 ی ری نظیواقعا ب  ی هانه یکاش س  کردیشوگر بث  فقط آرزو م 

  ی زی وجود هرچ  نیفرو کند. با ا  رنیدماغ  با  ری داشت تا آنرا ز

ممکن بود و با توجه به مدت    ی درست و حساب  نی سوت  کیبا  

کش  یزمان طول  با  دیکه  صورت   رنیتا  سمت  به  را  نگاهش 

 .مشخصا کار شوگر بث درست بود اورد،ی شوگر بث باال ب

متوجه بهانه   هیبق  یعنی my ass م:عبارت“ !به کونم  فورم،یونی

  ”شنیما م  ی ها ی ریگ

لباس ها  در با  ی هرزه  مهین  ی مقابل   ی شلوار  رنیشوگر بث، 

جفت ساسپندر  کیو   یبه رنگ شراب یشمیابر یرهنیپ  ره،یت

  ی برا  ی بود. کدام مرد  دهیپوش  ف یظر  ” نکیم:بند شلوار، بند“

 رنی که با  ی وقت  د؟ یپوشی م  ییلباس ها  نی کار کردن از خانه چن
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  گر ی به او انداخت، شوگر بث د  ی دماغش نگاه آمرانه ا   ی از باال

  .کرده است  ریگ  ی ا یمطمئن شده بود که او در قرن اشتباه

از چهار   یکیم:“پارک    د یرفتن با اسبتون در ها  ورتمه یاز    تازه “

م:تلفظ “  لورد؟یم   د،یبرگشت  ”در لندن  ایتانیبر  یپارک سلطنت

توانست    ””ارباب من  ا یلورد    ی ما  ییایتانیبر  کی شورگ بث 

کوچک هم اجرا کند، هرچند از آنجا که پشت کانتر    میتعظ

  ند،یرا بب  شیانوهاخم شدن ز  توانستینم  رنی بود و با  ستادهیا

  .از ابهتش کم شد یکم

  ا یممکنه االن صبحانه ام رو بخورم؟  “برّنده نگاهش کرد    رنیبا

  ”شه؟یو دردسر م یناکرده واست اسباب ناراحت ی خدا

  “ آماده است  بایتقر“

  ”نم یبی بله، دارم م“انداخت    یخال   بای به کانتر تقر  ینگاه  رنیبا

  ”شدمیبا آشپزخونه آشنا م داشتم“

  ”ی کرد ر ی ساعت د کی“
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  ”!بودم  نجای! من که قبل ساعت هشت ا؟ییگیم یچ“

  ”یباش نجا یقرار بود ساعت هفت ا تو“

  ”هشت. مگه نگفته بود گوردون؟ ی مطمئنم گفته بود من“

ورز  گوردون عشق  مشغول  با  دنیانقدر  وقت   رنیبه  که  بود 

 .از داستان شوگر بث را نداشت ی طرفدار

  نکه یا“کانتر برداشت    ی رو  ی وهی پرتقال از درون ظرف م  کی  او

 ” بودن راسته؟ ایتان یبر یخانواده سلطنت ی از اعضا   نتیوالد

سلطنت  یکی“ تخت  به  اتاق    یوقت  رنیبا  ”یمونده  در  داشت 

م  ری آفتابگ کاسه  کردیحرکت  حاال    ی واترفورد  ی متوجه  که 

 .نگفت ی زیسگ بود شد، اما چ ی ظرف غذا

 ” ی بزرگ شد ری . تو فقدروغگو“

 ”؟ی دیپرس یبرا چ پس“

اذ  تا“ با اشاره کردن به تفاوت گذشته امون  کنم.    تت یبتونم 

. و  ازی مال تو، محقر و فلک زده. من، ناز پرورده و صاحب امت
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من به   ،ی خوایدر ضمن اگه تو هر روز صبح آب پرتقال تازه م

  ”دارم  ازین یبرق ی ری گ وهیآبم هی

 ”سر کن نیهم با“

ش تاول  که کف دستا  یستین  یواسه تو راحته. تو اون   گفتنش“

 ” زده

که برداشته بود، در دستش برگشت به سمت   یبا کتاب  نیکال

 که یبار  شد،یبلند داخل م  ی که از پنجره    ی دار. نور  تاق   ی راهرو 

موها  ی ا درون  رنگ  همانطور  شی ماهون  شگرف   ی که   هم 

  .بودند، فرستاد

 ” تو دفترم باشه   گهید  ی قهیدق  ستیمن انتظار دارم صبحانه ب“ 

  .شد دیو درون راهرو ناپد

  ”باش ال یخ  نیبه هم”لب زمزمه کرد  ریبث ز شوگر

 ” دم یکه حرفت رو نشن  کنمیم تظاهر“
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و سرش را درون   دیپر  رونیکانتر ب  گریبث از سمت د  شوگر 

  ”مگه نه؟ ،ی بریوضع لذت م نیاز ا ی دار“ راهرو فرو کرد 

اهر  ی قهقه  ی صدا و  به گوش شوگر بث رس  یمنیبم    د یاش 

که    کردممی  آرزو   به صورت برعکس. فقط  ندرالیداستان س“

تا بهت دستور    بود یپر از خاکستر م  نهیکاش درون شوم  ی ا

  ”دنبالم، گوردون ای. بیبدم جمعشون کن

بث با انزجار تماشا کرد که چطور سگ خائنش به دنبال    شوگر

  .او وارد دفترش شد

متشکل   ی ا  مهی نصفه ن  ی صبحانه   کیساعت بعد شوگر بث    مین

  ی کاسه   کینان تست،    ی پز پوست کنده رواز دو تخم مرغ آب

آن به اضافه    ی رو   ی شکر قهوه ا  ی با کل  یجو معمول  ی ره یحر

هم قبول داشت کوچک  آب پرتقال که خودش    وانیل  کی  ی 

  .بود، سرهم  کرد
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که    دیموقع باز کردن در کتابخانه تازه به ذهنش رس   متاسفانه

 .در آن تف کند

 ی ره یبه اتاق ت   یشباهت   چ یخانه، کتابخانه ه  ی هی مثل بق  درست

نداشت.   اشییچوب گردو   ی خاطرات شوگر بث با آن قفسه ها

ضلع   ی که به سمت باغچه   دیسف  ی کرکره ا  ی نور از پرده ها 

 .آمدیخانه باز بودند، به داخل م یغرب

که شوگر بث با آنها بزرگ    ی ا  یپات  یقاط  ی ها  قهیآن همه عت 

  ن یگزی مدل براق جا  یو گرانیت  ی ا  شهیش  لیشده بود، با وسا

  یی طرح آبستره در جا  ی چه یقال   کی  ی شده بود. گوردون، رو

پا از  دور  از    دهیخواب  رنیبا  ی نچندان  بود  پر  کنارش  و  بود 

  .بودند فتادهیکه درون سطل زباله ن  ی باطله ا  ی کاغذها

رو گرداند و از    رنی گذاشت. با  زی را در آخر م  ین یبث س  شوگر

ع  ک یپشت   ر  نکیجفت  قاب    ” گری م:باز“  ر ییگ  چارد یبدون 
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سواد خوندن    کردم یفک م“طورش صبحانه اش را نگاه کرد  

  ”ی دار

در رابطه با احمق بودنش،    رنی با  ی ها  هیاز کنا  گریبث د  شوگر

نبود منم    ی تو آشپزخونه کتاب آشپز“خسته شده بود    ی ادیز

  ”انگار ستمیرو حفظ ن ی تابه ا کیکه دستور پخت ک

ان  ی باال  ی قفسه  ی تو  ی آشپز  ی ها  کتاب “ او   ” آبدارخونه 

من از پوره متنفرم، به عالوه گوجه  “انداخت    رهی به حر  ینگاه

 ”شده ام کجان؟ لیگر ی ها

 ی ه تلفظ کرد که واقعا چس کالس باز_جا_گوجه را  گوع   او

 .ییایتانیبر ک ی ی برا یحت شد،یمحسوب م

 ی شیمحسوب م  ییشهروند آمریکا  هیکه تو اصوال    دونمیم  من“

ملت اون کون  ترحم   ،ی اما اگه به اونطور حرف زدن ادامه بد

. و  رونیب  کننیشوت م  یپیسیسی از م  میرو مستق  زتیبرانگ
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ناموسا من به زور   خواد؟ی صبونه  گوعجاه م  ی برا  یجور آدمچه

 ” نییپا  بدمشغاال  رو واسه شام از اون آ  یکی تونمیم

 ی جو   ره یو اون ، دوست  من، حر“ بعد به کاسه اشاره کرد   

 چ ی و ساده است. ه  یمعمول  “  ییم:برند محصوالت غذا”کوآکر

  ”پوره  گهی کس که باالتر از سه سال سن داشته باشه نم

  ”تموم شد؟ حرفت“

برداشت   رنیرا به همراه قاشق با رهیحر ی او کاسه ”کنم فک“

رو رفت.  کاناپه  سمت  به  به  دسته   ی و  شروع  و  شد  ولو  اش 

  شد،یبهتر م  داشت شی شمیاگه ک”کرد.  ی خوردن شکر قهوه ا

ا  دا یپ   یول ذغال    نمینکردم.  که  نبود،  ی اخته)بلوبربگم  هم   )

 ”ها از اساس مشکل ساز بودن ی تابه ا کیپس اون ک

چسبناک  رهیحر از  و  گرداند  زبانش  دور  آرامش   ی را  و  گرم 

وعده    کیکه    ی بار  ن یقرن ها از آخر  ییبخشش حظ کرد. گو
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  چ یاما انگار که ه  گذشت،یخورده بود م  یدرست و حساب  ی غذا

 .کردی نم دایخودش را پ  ی وقت فرصت غذا درست کردن برا

مواد   د یبرو خر“ها را از چشمش برداشت    ر ییگ   چارد یر  رنیبا

همییغذا واسه  مگه  ا  نی.    ا ی آ  نکهیا  ؟وی ستین  نجایکارا 

  ”؟ینبشی کردم دعوتت من

ما  “  رونی ب  دیکش  ش یلب ها  نی بث قاشق را برعکس از ب  شوگر

  ”میدر مورد حقوقم صحبت کن دیبا

  ”میراجع به حقوقت صحبتامون رو کرد ما“

آبپز اشاره کرد    ی به تخم مرغ ها  ”ی حقوقم رو باال ببر  خوام یم“

ا“ از  پول    یکه هرچ  نهیا  قتیسرد بشن. حق  نکهی بخور قبل 

قرار   ،ی دیبه من م  ی که تو دار  ینی. و با  ای خوری آش م  ی بد

 “  رهی دستت رو بگ ادیز ین

من    ادیبه نظر م“آب پرتقال نصفه انداخت    وانیبه ل   ینگاه  او

 ” و ارزش توعه متیکه ق رهیگ یداره دستمو م  ی همونقدر
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به جلو خم شد   یشوگر بث به قدر کاف  ،یبدجنس  تیبه ن  صرفا

  ارو،ی“  ندیباال آماده اش را بب  ی ها   نهینظر خوب س   کی   رنیتا با

 ” دارم  یمن چه ارزش  یدون یتو اصن نم

اش    یزدن پرداخت. به  پشت صندل  دیبا فراغ بال به د  رنیبا

زدنش را پنهان کند. در آخر،    د ینکرد د  یسع  ی داد و حت  هیتک

اش را بهانه کرد تا پشتش    رهیشوگر بث  بود که معذب شد. حر

ها خنده دار   نیاز ا شی ب رنیکه در نظر با ی را صاف کند. کار

 .نشان دهد را  حشیتفر  زانی بود که بخواهد با کلمات م

شوگر   ،ی ذاریم  ش ی رو به نما  یکه چ   یمراقب باش  دیبا  واقعا“

رو   فتیوظا  ی دامنه  ی بث. ممکنه من فکر کنم که قصد دار

 ” ی گسترش بد

  ”ی شانسا ندار نیاز ا تو“

من   ی از نقطه ضعفا  یکیاالن وقتش باشه که بهت بگم    دیشا“

  ” حرف گوش کن هستن  ی زنا
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  ” ستمی منم که اصال از اوناش ن “

ز  ی زنا  ی جلو  قا،یدق“ به  ب  ر،ی سر  رفتار    یمن  فکر  با  اندازه 

  ”گفت دالورانه شهی م ی. حتکنمیم

 ی اری مثل من، دستکش هات رو در م  ییها  طهیواسه سل  اما“

  ”گه؟ید اسی نطوریا  ”تظاهر کردن شدن لای خ یاز ب هیم:کنا“

  اریخوب، البته من آدم بس  یول  قا،یدق  گمینم  طهیبهت سل  من“

  ”هم  هستم ی روشن فکر

 ی پاها   نیخودش را گرفت که  پوره اش را ب  ی بث جلو  شوگر

  .نکند یخال رنیبا

پ  رنیبا ا  یحواسش  بث  شوگر  به  که  رفت  ها  مرغ    ن یتخم 

 ی بزند، که آنقدر ها هم کار عذاب آور   دشیفرصت را داد که د

ها نبود.   نبود. او برخالف دو همسر اولش از آن پسرخوشگل

را خ ها  نگاه  برا  ی و سا  کردیم  ره یدارن  بدلکار    میتقو  ی هم 

 ی ریموضوع محور، عموما با تصاو  ای  یمناسب  ی ها  میم:تقو”ها
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مدل شده   ”قابل توجه اون موضوع   ی ها تیاز مدل ها و شخق

  ...بود که رنیبا نیدر مورد کال  ی زی چ کیبود. اما 

که   ی بلند  ی   غهیآن ت  ی که برا  ییکشنده،لب ها   ی ها  گونه

  ش ی بودند. کف پاها  یگوشت  ی اد یاسمش را دماغ گذاشته بود ز

بود. به دست   دهی کش   یلیبزرگ بود اما  بدقواره نه، چون که خ 

اما    بودند،یم  بایو ز  فی ظر  شی دست ها  دینگاه کرد، با  شیها

  .شندزدن ساخته شده با لیب ی که برا آمدی به نظر م

. درست بود که دیاز گرما درون شوگر بث جه  یبرق خطرناک 

بود که   یسسک  هان یاز ا  شتریمجسم بود، اما ب  منیاهر  رنیبا

که او هنوز هم    آمدی آرامش شوگر بث حفظ شود. به نظر م

غرا آن  تمام  شر  از  وقت   زی نتوانسته  مردان    ی پا  یمخربش 

  .شود خالص امد،یم انینامناسب به م

تو  “آن انگشتان زمخت و ماهر. پلک زد.    ی برگشت رو  نگاهش

  ”یگذاشت اطمویح ی جلو ر ی که زنج ی بود
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  “ یدونستیکه م نویا“

. تو یکارگر نگرفت  ،ی که خودت انجامش داد  نهیمنظورم ا  نه“

  ”یها رو کار گذاشت لهیو م  یختیر مانیس

  ”بود ختنیر مانی س هیمغز که نکردم،  یجراح“

. بعدش که تو دی و برگشت من دو ساعت هم طول نکش رفت“

  ”ی تنت کرده بود  ی آرمان دمیرو د

  ”که هوگو باس تنم بود  کنم یفک م من“

  ”؟یکن ی چطور کارگر یدونیم ییخدا تو“

شغلم رو از دست دادم چطور خرجم    نکه یبعد از ا  ی کنیم  فک“

  ”درآوردم؟

آن   دیشا  ” یسندگینو  با“ بث  شوگر  صدا  اگر  با  بلند    ی را 

واقع  ل یتبد  گفت،یم از    دیبا  متاسفانه“ شدی م  تیبه  بعد  بگم 

  ی زینوشتن چ  ی من برا  ییتوانا  ،ی رو کرد  حتیتو تفر  نکهیا

 ” .مدت متوقف شد هیکه ارزش خوندن داشته باشه 
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  .شوگر بث کور شد ی اشتها

  ی رلندیا“ ادامه داد    رنیبا  ”بود  نیآجر چ  ی بنا  کیمن    پدر “

هستش. اون   ی بامزه ا   بایبود. داستان تقر  یبود. مادرم انگلیس

 ی ا  هیاندک سرما  ی که ته مونده  ومدیم  ی پولدار  ی از خانواده 

باق براشون  شن   یکه  مطمئن  تا  کردن  خرج  رو  بود  مونده 

اون   هیدخترشون   عوض  در  باشه.  داشته  پرمنفعت  ازدواج 

تهد اشک،  شد.  پدرم  خوراک   تیمحروم   د،یعاشق  ارث.  از 

 ”.عاشقانه ی داستان ها

  ”شد؟ یچ آخرش “

  ”از هم متنفر شدن کسالی یط“

  .داشت ییاحساس آشنا نیبا ا یبث به خوب شوگر

ادب  من“ و  هنر  به  نظر    اتی عشقم  از  اما  گرفتم.  مادرم  از  رو 

بدجنس   ی حرومزاده   هیپدرم هستم.    هیشب  شتریب  ت،یشخص

  ”داد  ادمیرو    ی دیمهارت مف هیهمه، اون   نی. با ای ا نهیک
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  ”؟ی کردیم ییبه انگلستان بنا یبرگشت نکه یاز ا بعد“

  نیکه قبل از  آخر  ی. رمان  کردمیم  ییجا هم  بنا   نیهم   تو“

  کردم یکه تصورش رو م  ینینوشتم، اون پرفروش تر  ستگاه یا

و تونستم    ادینشد. خوشبختانه از کار کردن با دستام خوشم م

  ”ارمیخرجمو در ب

ه  اما نبود  بث  شوگر  خاطر  به  نم  چیاگر  مجبور    شد یوقت 

  د یاز باد شوگر بث خواب  ی. کماوردی درب  ینیخرجش را با آجر چ 

  ”مگه نه؟ یمنو ببخش ستی وقت قرار ن چیتو ه“

دستش    “کار ندارم    نیواسه ا   ی که، عجله ا  می بگ   نطوریا  بذار“

واسه انجام   زیآم  ری کار تحق  هیبدو برو  “را به طرف در تکان داد  

  ”کن دایدادن پ

دست دراز کرد اما شوگر که باز هم    رنیزنگ خورد. با  تلفن

  رن،یاقامتگاه با“را برداشت    یشده بود قبل از او گوش   ی عصبان

 ” دییبفرما
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  ”به من اونو بدش“

  ”هی،مجان ونهیاشانت“ بث زمزمه کرد  شوگر

  ”صحبت کنم نیبا کال دیمن با“از انطرف خط گفت  یزن

برا  رنیبا بود  دراز کرده  را همچنان  تلفن  ی دستش  ،  گرفتن 

 یدادن گوشبرخورد را از او داشت. پس   نیمشخصا انتظار بدتر

  ی ز یچ   کی  دیبود، اما شوگر بث با  ز یوسوسه آم  یلیخ  رنیبه با

ا االن   رنیبا  ی آقا“ برگرداند    شی پس رو  کرد یاثبات م  نجا ی را 

  ”واسشون؟ نی دار یامیمشغول کار هستن. پ

زن آنطرف خط به وضوح از دست    ”هستم   نی بگو مدل  بهشو“

نکرد آن را پنهان کند     یبه سر شدن ناراضی بود و اصال سع

  ”دهیمطمئنم اون تلفن منو جواب م“

با  ”ن؟یمدل“ به سمت  او شد  رنیاو  به    دایبرگشت.  را  سرش 

کاناپه برگشت و    ی دسته   ی نه تکان داد. شوگر بث رو  یمعن
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کار خوشش    نی اش را دوباره برداشت، باالخره داشت از ا  ره یحر

  .امدیم

  ”دارم که مزاحمش نشم  دیمتاسفم، اما من دستور اک “ 

  ”نداره یاون مشکل دمیم نانیاطم بهتون“

  ”رسهیبهش م غامتونیکه پ شمیمطمئن م منم“

  ”فار هستم ن ی. من مدل دیستیمن فکر کنم شما متوجه ن “

سوش  شوگر اسم  مبهم  طور  به  اول  ” تیالیبث  طراز  م:فرد 

گل،   یم:نوع”ی ا ی را به خاطر آورد و مگنول  یورکیوین  ”جامعه

ناز  ه یکنا  نجا یا ر  ی شتریب  ” از  اش  لهجه   ی جد“  ختی در 

صبر کنم که به   تونمی.اصن نمه یچه افتخار  نیا   ،ی وا ن؟یهست

م زدم.  حرف  باهاتون  بگم  دوستام  رو    شهیهمه  اتون  شماره 

  ”ن؟یدب

شماره تماسش را از پشت تلفن   تیبا عصبان  نی مدل  کهیحال  در

به دهان گذاشت. شماره   رهیقاشق حر  کیشوگر بث    گفتیم
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  نکه ی را نداد. به محض ا  ادداشتشیکه به خودش زحمت    ی ا

  ”نوشتم“نفس گرفتن ساکت شد، شوگر بث گفت  ی زن برا

  ”تا آخر امروز به من زنگ بزنه  نیمهمه که کال یلیخ نیا“

ا  به“ م  دمشید  نکهیمحض  پگمیبهش  اون  اما  از   اماشی. 

قبل تلنبار شده. انقدر سخت مشغول کاره که به زور    ی هفته 

 ” چارهی ب زیعز  ی . پسره رونیب  ادی از دفترش م

را باال برد  تا به او نشان    شیشصت ها  نیشوگر بث روبه کال 

  ی به طرز قانع کننده ا  تواندیدهد که هر وقت که بخواهد م

  .کند  فیاز او تعر

 ”رو بکن تیتمام سع“ تشر زد  زن

صحبت کردن باشما “شوگر بث جواب داد    ”کنمیکه م  البته “

  ”بود، خانم فار نیدلنش یلیخ

دقت کن  “نگاه کرد.    رنیبه با  ت یرا قطع کرد و با رضا  یگوش

بهش نگفتم   هیعوض  ی جنده   هی   مشخصا   وجود که  ن یکه با ا
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حت موندم،  مودب  من  گا.  به  خوار  یبرو  کردم     ی پاچه  هم 

ندادم. محض   یحال از طرف تو هم قول  نی. در عی واسش تاحد

رو    ماجرا   ی که  نکته  ی ستیزرنگ ن   یاگه به اندازه کاف  اطیاحت

مثه من جواب تلفنت و بده بدجور    یرکاهیآبز  هی   نکهیا  ،یبفهم

  ی از رو  ”مونهیوجدان تو راحت م   گم،یبه نفعته. من دروغ م

  ”...حقوق شی حاال، در مورد اون افزا“  کاناپه بلند شد

 ی او قرار نگرفته بود جرعه ا  ی باز   طه یسل  ر یکه تحت تاث  رنیبا

 ی شام دارم برا  یمهمون  هی  گهیده روز د “  دیاز قهوه اش نوش

اهال از  نوشتن کتاب جد  یتشکر  واسه  کمکم    د یدانشگاه که 

ام    گه یچند نفر د  هی.  نجایا  انیبا پرواز م   لمیو وک  توریکردن. اد

  یباز. شماره   دمی م  رنفر،بهت خب  یدر مجموع س  دیشا  ان،یم

تو   ی هیته بب  ستتیل  ی غذا  کارها  نیهست.  که   ازهی ن  ییچه 

خدمت هم قراره غذا    شی خونه آماده بشه. البته تو به عنوان پ

 ” .میزنی. بعد از اون راجع به دستمزدت حرف میسرو کن
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ش  به“ ا  نتی ریباسن  م  ن یکه  رو  باهم    می کنیصحبت  او   “ما 

  .اش را برداشت و به سمت در رفت  رهیحر

پاشنه بلندش که در سالن   های   کفش تق تق  ی به صدا  نیکال

 .که ابدا مناسب نبودند ییبود، گوش داد، کفش ها دهیچ یپ

نعمت باشد و   کیهم     توانستیم   سندهینو  کی  لیتخ  ی قوه 

بانینفر  ک یهم   لحظه  در آن  به  رنی.  بود    ن نفری دچار شده 

که باسن شوگر بث را قاب    یاز آن شلوار  تنگ مشک   ی ری تصاو

اش    نهی چاک س  نیکه ب  روزه ی ف  ی آن پروانه   ا یگرفته بودند،  

م باخوردیتکان  اول  دی.  دنبال    نی در   ی د یول ت   کیفرصت 

  .گشتیم فورمیونی

آم   واقعا وقت  زی طعنه  پر  ن یاول  ی برا   ی بود.  بود  آمده    ش،ی بار 

اوج فوران هورمون   ستیب و در زمان  و دو سال سن داشت 

  ش ی چشم ها  ی جلو  توانستیم  ی که به سخت  یبود. زمان   ش یها
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پر    ی ها  نهیکوتاه و س  ی آن دامن ها  ی رو  ی ادیکه ز  ردیرا بگ

 .نچرخد 

وقت او را وسوسه نکرده بود. پس چطور    چیاما شوگر بث ه 

ذشته شده  عاقل تر از گ  یلیخ  یلخی  و  تر  بالغ   حاال که  شدیم

بث  ییا  یذهن  ری بود، تصاو آتش  انیکه عر  یاز شوگر  در   نیو 

 !بود، به مغزش هجوم آورده بودند؟ دهیتختش دراز کش 

ا  او دردناک گذشته    ی حرف ها بود. تجربه ها  نی عاقل تر از 

اش را ساده نگه دارد،    یروابط جنس  د یداده بود که با  ادشی

از     با شدی مجبور م  یاما  هنوز هم گاه ناخوداگاه  آن  بخش 

  .بجنگد  شد،یم کی وجود خودش که جذب زنان درامات

. با   آمدی از همان وقت ها به حساب م  یکیهم مشخصا    نیا

که    نیا آموخت   او  به  سال  و  سن  رفتن  باالتر  وجود، 

کند   نهیردی  ضعف  نقطه چطور کنترل  را  اجازه    اش  ابدا  و  

  .ماجرا  نگران کننده شود  نیکه ا دادینم



286 
 

که   یاحمقانه اش را از مادرش به ارث برد. وقت  کی بُعد رمانت  او

  شتر یب   شدیبودنش باعث م  کی رمانت  نیپسر بچه بود، هم  کی

و    انیکشتن اژدها  ی اهایرو  ریتحمل پدرش درگ   ی از آستانه  

نجات دادن شاهدخت ها شود و بعد از چند بار کتک خوردن، 

در   ادی   گر ید  نیکال تنها  را  از خودش  بخش  آن  که  گرفت 

 .کند  انیب نوشتیکه در مغزش م ییداستان ها

آنچه که واقعا الزم بود تا به او بفهماند که    نها،یا  ی با همه   

نم  چیه  گرید پنهان  تواندیوقت  بخش  در    یآن  را  از خودش 

 ک یبارش با    تی از کاغذ ابراز کند، ازدواج مصب   ریبه غ  ییجا

 ی ری و پوست ش  ی پر کالغ  ی با موها  یی کایآمر  یعصب   اریزن بس

سال به طول    نچ که پ  ی رنجور بود، ازدواج  ییرنگ و چشم ها 

جهان   ی در همه    ی. او سخت عاشق الرا بود اما حتدیانجام

 ینداشت تا بتواند فقر عاطف  عشق وجود  یکاف  ی هم  به اندازه

  .خاص الرا را برطرف کند 
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نه سال قبل، الرا با    حدود واورلئان،یدر ن  یشب باران  کی  در

خودش را تمام   ی زد و زندگ  یپل بتن  ی ه یپا  کیبه    نشانیماش

اشان را هم گرفت.    امدهین  ایکرد و به همراه آن جان فرزند به دن

که او    یاهیبود، جهنم س  نیکال  یدوران زندگ  نیآن زمان بدتر

 ن یبود. کال  دهیبلع   ودشبه مدت دو سال درون خ  بای را  تقر

را به خودش   ی زجر   نیوقت چن  چیه  گریسوگند خورد که د

 .نکند لیتحم

مورد    مش یتصم   ی درست  نیکال  گر،ید  ی بار در  را 

در خانه    شدیپر مدعا بودن محسوب م  تیکه نها  زنی کارکردن

بود    هان یتر از ا  نیریسوال برد، اما فرصت انتقام، ش  ر یاش ز

  .که بشود از آن گذشت

  داد یحواسش را پرت کند نم  نکهیا  به او اجازه   گری اما د  نیکال 

که   یاش را در جهت  ی انرژ  ی ذره  ن یلحظه، تا آخر  ن ی. از هم

 .دشی: رمان جدکردیم  تیهدا دیبا
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رس  میمال  ی واآ به گوشش  آشپزخانه  از  روان  ددی آب   شبی. 

 مانیپر و پ  ستیساعت زمان گذاشت تا بتواند آن ل   ک یحدود  

برا بنو  ی را  بث  انجام   سدیشوگر  امروز  البته  که   دهد.   شان 

 ک یشام  از قبل حدود  یتدارکات مهمان ی آماده ساز  ی ماجرا

جر  یماه که  ا  انیبود  پس   ، مورد    نیداشت 

  “ !  ادتونه؟یم:جادو، نعمت مترقبه، برنامه کودکشو  ” یتیپیسرند

  .خالص بود

ز  نیکال را  و وجدانش  زد  بب  ر یلبخند  تا  رو کرد  از    ایآ  ندی و 

که    یکیرومانت   ی نه، اما پسر بچه   ای  کشدیخودش خجالت م

کشتن اژدها و نجات دادن شاهزاده خانم قصه ها  را در   ی ایرو

آدم خشک و   کی وقت بود که  قلب    یلیخ  پروراند،یسرش م

  .اش داشت و وجدانش کامال ساکت بود نه یسرد را در س 

 رنیبا  ستیل   گرید  ی بث قبل از آنکه بتواند برگردد و بار  شوگر

پس دوباره پرت  کرد؛ س  ی آن را به گوشه ا  کباریرا بخواند اول  
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ل   ینگاه  ی کارها   ی گرفت رو  میانداخت و تصم  ستیبه آخر 

 .تمرکز کند ییابتدا

پر بود از ته   زرشیفر  زد،ی درست همانطور که حدسش را م 

. اما شی زده دستپخت زنان خوب و سر به راه پر  خی  ی ها  نیچ

اندازه   با یتقر  خچالشی  ی هیبق بث   خچال ی  ی به  شوگر  خود 

  .بود یخال

  شدند ی برده م  ییبه خشک شو   دیکپه لباس که مشخصا با  کی

  ی ات یآژانس ادب  ک یکه آدرس    ی اکاناپه افتاده بود، بسته  ی رو

 شدیبه دفتر پست برده م  دینوشته شده بود با  شی رو  ورکیدر ن

که در مورد برداشتن سفارش چند کتاب که  ادداشتی کیو  

م  دیبا گرفته  کتابخانه  مشدندیاز  اگر  اندازه   توانستی.   ی به 

شا  یکاف دهد  انجام  را  م  دی کارها  بعدازظهر   توانستی امروز 

 .شروع به گشتن خانه کند
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اش را گذاشت درون    رهیحر  ی قهوه اش را تا ته خورد، کاسه  او

را برداشت.   رنیلکسوس با  چیبخورد و بعد سوئ  س ی تا خ  نکیس

بنز  از  اگر  برا  نیعمرا  ها  ی خودش  کار  دادن   ن یکال   ی انجام 

خودش   یمیقد  ی ولو  چیفکر کردن، سوئ  یخرج کند. بعد از کم

 ن یکال  ی اگر  برا  اطیکانتر انداخت، صرفا  جهت احت  روی    را

 !بود خوب   ی . شوگر بث واقعا آدم با فکردیایب  شی پ   یکار واجب

 ی مارک دار و بو  ی ادکلن مردانه   ی از بو  یبیاو ترک   لکسوس

  ی بهادار مخصوص شهردار  اتیمال   یدسته از اوراق ب  کی خاص  

پاکت    کی  فشی گذاشت. درون ک  یصندل  ی را رو  فشی. کدادیم

  گفت یکه م  ادداشتی  کیو    یب ی صد دالر پول توج  ی بود حاو

بد   ی . حرامزاده خواستیم  دیخرج شده رس  یپن   کی هر    ی برا

 .نیب

شو   موقع خشک  از  شر  ییخروج  از    یکی  لکس،یو  ی با 

  ک ی اش روبه رو شد. او شوگر بث را    یمیقد  ی ها  یهمکالس

بلند باال از تمام مشکالت    حیتوض   ک یگوشه خفت کرد وبا   
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برد، مشکالت  یسالمت را  اس    یاش سرش  رفالکس   دی شامل 

 ی م: به وجود آمدن نابجا“ معده، اگزما و اندومتروز زودهنگام  

 .”زن ی هادر تخمدان   ژهی به و یدرون زهدان ی هابافت

  ی کیکه     نیهم  دیشوگر بث با خودش فکر کرد که احتماال با 

برخورد   نیشکرگذار باشد، اما ا  زندی از زنان شهر با او حرف م

ها     لویویس  ی که چه قدر دلش برا  اوردیب   ادیفقط باعث شد به  

 .تنگ شده 

تا    ت یبود، اما وضعکدامشان مواجه نشده    چیتا حاال که با ه  

ا نبود.  ماندینم  نطوریابد  ها   آن  با  شدن  رو  روبه  مشتاق   .

زنان توسط  حاال  نداشت  روز  یدوست  خودش    دوستی  ی که 

  .گرفته شود دهیارزش شمرده بود، ناد یشان را آنچنان ب 

  ی فروش  قهعتی   شهر را درست در مقابل  دیجد  یکتابفروش  او

که   ییقایآفر  واناتیکرد. ح  دایپ   ابانیخ   گریدر سمت د  ینیو

دست  صورت  بودند،    ینقاش  شه یش  ی رو  یبه  جور   کیشده 
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که در حال    ین یتری و  دادند،یمغازه شکل م  نی تری حصار دور و

نامه ها    یروز، زندگ  ی ها  نیاز  پرفروش تر  ی حاضر مجموعه ا

کارها  ی مجموعه   کیو   از  نو  ی کامل     یی قایآفر  سانی رمان 

 .گذاشته بود شیبه نما  ییکایآمر

امضا   ی از کتاب ها  دمانی چ  کی دور    ی قطار اسباب باز  کی 

  ده ی چی به منظور جذب گردشگر ها پ   ستگاهیا  نیآخر   ی شده

با حروف    ما،یجِم  ی اسم مغازه، کتاب ها  شهیبود. در وسط ش

قهوه پ  ی ابزرگ  ز  یمشک   راخطیبا  بود.  شده  با   ریچاپ  آن، 

 :کوچکتر نوشته شده بود ی ری تحر

 م ییرای باز پذ یرها دارند را با آغوش یکه قلب یآنان ی  همه

به  شی پر یمیقد یکه شوگر بث از کتاب فروش ی نشانه ا تنها

به   یآوردن غذا و بستن  گفتیبود که م   ی داشت  نوشته ا  ادی

 .داخل ممنوع است



293 
 

گولبرگ   ی ها  ونیاسیوار    ی که شوگر بث وارد شد صدا  یوقت

قطعه، معروف    32م:از قطعات معروف باخ، متشکل از  ”باخاز  

است  ی اجرا  نیتر گولد  گلن  به  متعلق  اجرا  ” آن  گلن   ی با 

حال    ”20قرن    ییکانادا  کیکالس  ستیان یم:پ”گولد در  که 

 .دی پخش بود به گوشش رس

مشغول صحبت    ی آشپز  ی دو خانم مسن در بخش کتاب ها 

  مادر کیبودند و 

  ی با موها  یمنش  کی  ییهمراه کودک خردسالش  با راهنما  به

فرفر رد  ،ی بلوند  در  ها  فی داشت  کودک   ی کتاب  پرورش 

 .گشتیم

بو تر از قفسه خوش  ییجا  چیه  کردیشوگر بث قبلتر ها فکر م 

مربوط به    نیاما ا  ست،ین  ی ا  رهی زنج  ی عطر فروشگاه ها   ی ها

  .با کتاب ها را کشف کند  ینیقبل از آن بود که همنش 

 .د یرا به مشام کش یکتاب فروش ی حه یبا عالقه را  حاال،



294 
 

شده بود تا شکل   دهیسرش تراش  ی نقش، که موها  زیر  یزن 

  ک یشود، به سمتش آمد. او    انیسرش نما  ی جمجمه    فیظر

 ن ی آست   رهنیپ  کیبود با    دهیرنگ بدن نما پوش  یست زعفران

ها خرمهره  بار  کیو    یچوب  ی بلند،   ی دنی چی پ  کیدامن 

لخت که به جلو با بند بسته   ی به شکل پارچه ا  یم:دامن”ییا

م:طرح خاص  ”یکنتِ  ی تا ساق پا که از جنس پارچه    ”شودیم

اش،    زهی م  زهی. اندام ر  ”تند  ی با رنگ ها   ییقای آفر  ی پارچه ها

ت صندوق  لبخند  رقصنده بود. در  حال رفتن به پش   ک یاندام  

  .زد

برد  شی ابروها”اوه،....___  تونم؟ی م  یکمک  چه“ باال  خوب،  ” را 

 ”خوب، خوب

همسن هم بودند، پس احتمال داشت باهم به مدرسه    بایتقر

رفته باشند اما شوگر بث او را به خاطر نداشت. در آن زمان 

کم بود هرچند که   ی لیخ  دیو سف  اه یس   ی بچه ها  نیبرخورد ب
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 ی پنجره ساز  ی کارخانه   در    استخدام  نیقوان  ر ی با تشکر از تاث

  .ندیای ب کنار یکه باهم به خوب رفت یپدرش، از آنها انتظار م

  ی سنت گرا  کی ها    نه یاز زم  یل یدر خ    ی کر  ن یفیگر  نکهیا  با

خواه     ی جمهور  ی دیعقا  یبود اما در مورد روابط اجتماع  یجنوب

اقتصاد نفوذ  از  و  برا  ی داشت  استفاده   ی اجرا   ی خودش  آنها 

به  ییکایآمر ییقایجامعه آفر کی، با  ی امروز ش ی و  پر کردیم

از   ،ی نژاد  تعاونچهل ساله در باب    ی ا  نهی شینسبت شکوفا و پ

 . شدی مند مثمرات آن بهره 

متاسفم “حالت آماده کرد    نیبدتر  ی بث خودش را برا  شوگر

  ” ارم ی اما من شما رو به خاطر نم

  ”هستم  رزی. من جوئل می اریکه به خاطر نم البته “

نم  ”!جوئل؟“ ا  شدیباورش  ز  نیکه  م  بایزن  باشد،   رزیجوئل 

شلخته  و  پسرنما  خدمتکار    ،یال  ی دختر 

 ” نشناختمت _عا_من”ی دید
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 ح یداشت تفر  آمدی به نظر م  ” بزرگ شدم  ی رفته بود   یوقت“

  ”کالیراد ی همجسنگرا ست ی فمن کیمن شدم “ کردیم

برای جد“ م  هی  ی !  اهل  جالب  یپیسیسیدختر  رو    یشغل 

  ”ی انتخاب کرد

آمد   انشانیسوال به م  کی  دنیپرس   ی ها برا  ی از  مشتر   یکی

و شوگر بث فرصت کرد که تا قبل از برگشتن جوئل  خودش 

شوگر بث را   ی سر تا پا   یرا جمع و جور کند. جوئل به آرام

. مامانم دمیپوشیدست دوم تو رو م   ی من لباس ها“کرد    یبررس

  ”که اندازه ام بشن دوختشونیم ی جور

  ”ادینم ادمی“

 ی . هر سال من با لباس هایگفت یکلمه هم نم  کی  یحت  تو“

م  یمیقد ول  ومدمیتو    بابتشون    هم  کبار ی  یتو حت  ی مدرسه 

  ”نکردی  ام مسخره 

  ”حد هم شرور نبودم  نیتا ا من“
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 ین ی. اگه منم مثه وی مدرسه بود  ی هرزه   نیتو بزرگتر  عسلم،“

روزنامه اعالمش    ی تو  یرفتمی ومدم یبه حساب م   د یواست تهد

ای کردیم اما  دخترا  دیبا  نمی.  تو  ز  اهیس  ی بگم  آزار    ادیرو 

. حاال  ذاشتیرو دمت پا م  مایمستق   یکی  نکهی مگه ا  ی دادینم

  ”؟ی کمکتون کنم، خانم شوگر بث کر تونمی چطور م

و در    ردیرا بگ  ش ی لحن آرزومند صدا  ی بث نتوانست جلو  شوگر

بهم   یتونیم“گفت    انداختیکه به دور و اطراف نگاه م  یحال

  ”هامیمن عاشق کتابفروش ،ی کار بد هی

ن  متاسفانه“ به  ن  ی رویاالن  فقط   ازیکار  من  عالوه  به  ندارم، 

رو که تحت فشار   تیاقل  ی گروه ها  ی   هیهمجنسگرا ها و بق

  ی تور  رهنیزد و به پ  یاو لبخند بزرگ  ”.کنمیهستن استخدام م

نگاه  یمشک تو که همجنسگرا    انایاح  “انداخت    یشوگر بث 

  ”ها؟ ،یستین
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مناسب    طیشرا  ی برا  ستین  یمعن  نیکه نبودم. البته به ا  قبلنا“

  ”استخدام حاضر نباشم بهش فکر کنم

 یآدم  ی برا  آوری تعجب   طرز  به    که  ییقهقهه زد، صدا  جوئل

  ”؟ی گردی پس دنبال کار م“بلند بود  یکوچک ی با چنان جثه 

سنگدل    ی حرومزاده   هیکار حال حاضرم  صاحب   ینه. ول  اصوال،“

  ه یکنم در کمتر از    دایبهتر پ  تیموقع  هیهستش و من اگه  

  ”رمیم کنمیولش م هیثان

  ”میرو دوست دار نیماها کال  ی هیبق“

  ”چهی پیچه زود م  خبرا “

آدمم   هیخود من که    یاز خنده پهلوشونو گرفتن. حت  ایلیخ“

نفرت داشتن   ی برا   یخاص  لیدل  چیبا طرز فکر  عدالت گرا که ه 

 ی کس  نیکال  یدونست یبرام جالبه. م  تیوضع  نیاز تو نداره هم ا

بورس که  کرد  کمک  من  به  که  بگ  ی هیبود    رم؟ یدانشگاه 

 “ .مشاورها براشون مهم نبود
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نگاه    کی شوگر بث    ” به تمام معناست  س یقد  ه یباشه، اون   ” 

که سفارش   ییمن قراره کتابا “به مغازه انداخت    گری آرزومند د

چند تا    هیبه حسابش. و لطف کن    یداده رو بردارم. گفته بزن

عاشقانه  ه  یخی تار  ی رمان    ی سیانگل  ی سندهیم:نو”ری جرجت 

هم بذار روش،    “   یخیقرن نوزده، معروف در ژانر عاشقانه و تار

 ”ی کشیزحمتشو م ی حاال که دار

 ” ستنی ن نیمعمول کال ی قه یسل نایا “

  ”دهیرو گسترش م دشید ی دامنه   داره“

ها    نیبث پشت  سر جوئل به سمت قسمت پر فروش تر  شوگر

مجموعه    ی هم دنج بود هم دارا  ما،یجم  ی راه افتاد. کتاب ها

ا با دستخط  آنه  ی که جوئل رو    ی نشانگر  ی کامل. کارت ها  ی ا

  زانی کرده بود از هر قفسه آو  هی را  توص  یخودش  کتاب خاص

 .کرده بودند
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و    نندیکه بش  دادندی اجازه م  انیبه مشتر  یراحت  ی ها  یصندل 

به کتاب ها بندازند. تنها بخش کودکان بود که به نظر    ینگاه

ب  آمدیم آن  باشد    یتوجهیبه  فوق   نیا“شده   العاده مغازه 

  ”است

آوردم. حت  من“ تعاون   ییها  ستیتور  ی با همه  یشانس  که 

ا  ی اجتماع پر  نجا ی به  ا  شی آورده،  از  که    نهاستیکوچکتر 

  ”بزرگ رو جذب کنه ی ا رهیزنج   ی شرکت ها

  “ ما؟ی جم ی ها ؟کتابی رو از کجا اورد  اسمش“

  ””گوهر ,gem:م“ جور جواهره کی جوئل“

  ”ما؟یجم یول“

ها  من“ نماد  دارم  رو   ییکایآمر  ییقایآفر  ی زنانه  ی دوست 

نو تفس از   بذارم   ریدوباره  رو  بود اسمش  قرار  کنم. در اصل 

ول ی،  با  راست  یمامی  درومد.  مامانم   ادداشت یبابت    ،یداد 

 ”ممنونم ی که بعد مرگش فرستاد  یتیتسل
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 یب عموما ییقای زن آفر  پیجور ت کی mammie ای یم:مام“

داده. عموما بار    ری سواد و خانه دار هست که به بچه هاش ش

  ن یرو ا  یاسم کتاب فروش  خواستی م  نجایداره ، جوئل ا  یمنف

  د یو نبا  ستیبود ن  سواد یبر ب  لی بذاره که بگه خانه دار بودن دل

  ”داشته باشه یبار منف

 ی قه یدر مورد کتاب ها صحبت کردند. سل  شتری ب  یدو کم  آن

متما عمدتا  ادب  لیجوئل  سمت  با   یداستان  اتیبه  مرتبط 

برخورد   نخوت  با  موردش  در  جوئل  اما  بود  جامعه  اتفاقات 

م  کردینم ا  توانست یو شوگر بث  او  دنبال  روز  و    نطرفیکل 

 .آنطرف برود 

وارد مغازه شدند و به جز گردشگر ها،    ی شتری ب  ی ها  ی مشتر 

. کردیم   یئل باهمه شان به اسم کوچک سالم و احوال پرسجو

 ییای م:مردمان اسپان” کیسپانیه  ی   سندهیکتاب که نو  ک یاو  

را به شوگر بث    ”لیو برز  کیمثل مکز  ،یجنوب  ی کایزبان آمر

  سندهینو  کینشان داد و گفت که بهتر است امتحانش کند و  
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ادب  ی  عام  پ  یداستان   اتیمخاطب  که   کرد یم   ینیب  شی زنان 

 .شود  نیپرفروش تر

آنچنان    کرد یکه با شوگر بث با خصومت رفتار نم  یبودن با کس 

 ی برا   لشیتما   ی داشت که شوگر بث به زور جلو  یحس خوب

  ی به  دور جوئل و التماس کردن برا شی حلقه کردن دست ها

 یی که تنها  دادی نشان م    ن یدوستش باشد را گرفت . هم   نکهیا

  .کندیآدم را تا کجا درمانده م

دادن بسته به   ن یسفارش شوگر بث را آماده کرد و ح  جوئل

 نیاز طرف من به کال“به او زد    ی زیآم   طنتیدستش لبخند ش

  ”ها لذت ببره ری بگو از اون جرجت ه

 ی ور رفت، بعد بسته  فشیک  ی شوگر بث با دسته  ”البته  صد“

 ی داد، داشت سع  گرشیدست به دست د  کیکتاب ها را از  

حوصله ات سر رفت و    یوقت  هیاگه  “رفتار کند    ی عاد  کردیم

  ”خبر به من بده هی ،ی فنجون قهوه بخور هی یخواست
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مشتاق نبود، اما کامال خصمانه هم    قایجواب جوئل دق  ”باشه“

شن بث  شوگر  م  دهینبود.  اتفاق  ها  معجزه  که   وفتند،یبود 

  .شوندیکه شامل حال او نم دیرسی هرچند که به نظر م

اتوموب  درحال به  او    ینگاه   لیبرگشت  انداخت.  ساعتش  به 

از    شتریانجام دادن داشت اما ب  ی برا  ی ادیز  فی هنوز هم وظا

 ی ه یکه بق  شدیآنچه که الزم بود در کتابخانه مانده بود و بهتر م 

  .فردا ی کارها را بگذارد برا

گرفته، چراکه دردسر    یدرست  میبعدا مشخص شد که تصم  و

به نظر م  نکمی   دوک   حضرت  ی در سرا  . بود   د یرسی کرده 

رتبه   نییبازگشت خدمتکار پا  ی حضرت واال از منتظر ماندن برا 

 . ...اشان خسته شده بودند

 هفتم فصل

 ” ؟ی بود ی اجهنم دره  کدوم“
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خاروبار    ی ها  دیخر  ی سه یک  نیکه شوگر بث داشت آخر  یوقت

که درست پشت   یبا گوردون  نی کال  گذاشتیکانتر م   ی را رو

  .وارد آشپزخانه شد نهیبا طمأن آمد،یسرش م

  ” گا ِ شما،حضرت  شات یانجام خرده فرما مشغول“

  ”یمنو برداشت نیماش“

 ”؟برم  ادهیکه پ  یداشت انتظار“

  ”ی خودت بر نیداشتم با ماش انتظار“ 

  ”دوست داشتم شتریتو رو ب مال“

باال  “ندارم    شک“ معلق  اجل  ا  ی مثل  شوگربث   ستاد یسر 

  ی که تو  ییقرمز نو  ی که من اون کمرو  ی درست همونطور“

ول  ی روندی م  رستانیدب داشتم،  دوس  که    شدینم  لیدل   یرو 

  ”نکارو؟ی باهاش فرار کنم، کردم ا ی نطوریهم
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کل  بندم یم   شرط“ ول   نوریا  ی نطوریهم  دهاشویاگه  اونور 

ابوقراضه ای کرد یم  کردم،یم اون  تو م  ی .   ی ه یما  ی روندیکه 

  ”خجالت عموم بود

 ”پولشو بدم.  تونستمیبود که م  یلیتنها دل   تشیوضع  همون“

رو  شی دهایکل از  ج   ی را  در  و  برداشت   بش یکانتر 

  ”ناهار من کجاست؟“  گذاشت

م  من“ فقط    ی ها  سندهینو  کردمیفکر  ناهار  موقع  معروف 

  ”نوشنیمشروب م 

 و   که خوردم قهوه  ی زی ظهره و تنها چ  ی امروز. ساعت دو    نه“

  ”بوده سرد  آبپز  مرغ  تخم

م  اگه“ گفتم  بهت  که  موقع  سرد    شونیخوردیدرست همون 

  ”شدنینم

  “ ایخدمتکار حاضر جواب  رو  واسه من ن ی  شهیکل نیا “
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رو تنها    یمن لعنت”.دیکانتر کوب  ی جعبه برنج را رو  کی  ”باشه“

  ”ارم یوقت کنم ناهارتم م  نکهیبذار و به محض ا

  “ !؟یاالن و  بداخالق نیاز هم “سرد نگاهش کرد  نیبار

جواب  ا یبداخالق    ای“ هم__حاضر  کال  فقط.   ناروی من  دارم 

  ”خودت انتخاب کن  گهید

تو   فیاز وظا  یک یکنم که    ی ادآور یبهت    گهی بار د  هی   بذار“

ظهر منه، که انتظار دارم حول و حوش ظهر    ی آماده کردن غذا 

  ”آماده باشه

به بحث خاتمه داد؛    کیش  یلی به شوگر بث پشت کرد و خ  او

برگشتن به درون دفترش، سالنه سالنه رفت به    ی اما به جا

  ی بزرگ  یصندل  ی و خودش را انداخت رو  ریسمت اتاق آفتابگ

موزون    شیقدم ها  ،یدگیجره بود: اندامش تماما کشکه کنار پن 

  .به نفس خالص  نانیو چابک، رفتارش اطم
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  کردیرا جابه جا م   یداشت مواد فاسد شدن  کهیبث درحال   شوگر

 ی صندل  ی نظر گرفت. داشت انگشتانش را رو  ر یز  رنیرفتار با

هم    ی انداخت و باز از رو  یهم م  ی را رو  شیو پاها  دیکوب  یم

 .داشتیبر م

 گریها را درون ابدار خانه شوگر بث د  ازیو تا وقت  گذاشتن پ 

خودش   ی فراتر از رفتارها  ی زیبود که چ   دهیرس  جهی نت  نیبه ا

 ی خواروبار را که رو  ی سه یک  کیشده.    رنیبا  ی بود باعث آزار

 :افتاده بود برداشت نیزم

  یعالوه بر بدلکار بودن سا  یول   ،یدونستینم  نو یاحتماال ا  تو“

تقر  یزاگورسک که  ه  با یمرحوم   خال   چیواسه  جاش   یکس 

  ”وردیهم به به حساب م سیترانه نو هیخودش رو  ست،ین

  ”ی جد“

روستا  ی آهنگا“ سبک  سا   ییبنجل  ادم    ی وسترن.  معموال 

اعتراف کنم     دی اون  وقتا که مست بود که با  یبود حت   ینیریش



308 
 

که   ی درست لحظه ا  ار،یهوش  ا یمست    یاوقات. ول  شتر یب  یعنی

سر من داد    کردیشروع م  سه،ی رو بنو  شیبعد  ت یب  تونستینم

  ”زدن

تظاهر کنم    دیخاص مکالمه است که من با  ی اون لحظه   االن“

 “ داره؟ تیحرفات برام اهم 

بلند شدن    ی برا  یحرکت  چیلحنش مثل خر پر غرور بود، اما ه 

داشت پرتقال ها را درون    کهدرحالی   نکرد. شوگر بث  شی از جا

م ا  د،یچ یکاسه  زندگ   نکهیاز  در  بود  حداقل    یتوانسته  اش 

طب   یاندک مورد  در  به خودش    ی آدم  عت یتجربه  کند  کسب 

 .گفت  کیتبر

  ”بهم بگو دتیخوب، راجع به کتاب جد“ 

  ”کدومشون؟“

خدا حفظت   ،یرفتار کن   ریک  هیکه باعث شده مثه    یهمون“

 “  کنه
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شامل   نیکه ا“  د یداد و آه کش  ه یتک  یرا به پشت صندل  سرش

  ”یو به نوع  یهرکدوم زمان  شه،یهمشون م

 یم:نوع” زینکیتوا  ی بسته  کی  یشوگر بث سلفون رو  ”همه؟“

ک  انیم م  ییطال  ی اسفنج  کی وعده،  ا  انیبا  باز    ”ی خامه  را 

   .پرسه زد ری برداشت و به سمت اتاق آفتابگ یکیکرد، 

وقت    یلیخ  ی گفته بود  دونم،ویم   ستگاهیا  نی به  آخر  راجع“

  ”؟ی. باز چیرمان نوشت  هیهم   شیپ

تمومش کردم. اگه    ی . ماه جوالستگاهیا  نیآخر  ی بعد  قمست“

  ”ها ست اسمش انعکاس یکه بدون ی مصرّ یلیخ

بود، و   ده یرس  انیبه پا  1960در سال    ستگاه ی ا  نیآخر  زمان

ادامه  ها  انعکاس  منطق  ی اگر   بود،  والد  یآن  که   ن یبود 

 .باشند یاصل  ی ها  تیشوگربث از شخص
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  م یشوگر بث تصم  ،ی دیدر مورد د  رنیبا توجه به احساسات با 

با که  زودتر    دیگرفت  پ  ی کپ  کی هرچه  آنرا   ی ک“کند    دایاز 

  ”شه؟یمنتشر م 

  ”گهیدوماه د  حدود“

 ی پنجره ساز  ی و کارخونه  نمیکه والد  زدمیاسمش حدس م  از“

  ”کتابت هستن  یاصل ی از بخش ها ی کر

 ی جنوب  کیکوچ  ی شهر ها  ی   هیمثل بق  شیکارخونه، پر  بدون“

  ”. ناهارم هنوز حاضر نشده؟رفتی م  نیاز ب  1960بعد از    گهید

اش زد. خطر کرد    ینکیگاز به تو  کیاو    “االنا حاضره    گهید“

 رن یبا  یکیکوچک در نزد  یراحت  ی ری حص  یصندل  کی  ی و لبه 

 ”؟ی بود یبه بعد مشغول چ ی از جوال “نشست 

سفر.    هی“ تحق  هیمدت  تازه  قی کم  کتاب  مورد  جا   ”در  از 

نور    ی درشتش جلو  کل یبرخواست و به سمت پنجره رفت، ه
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بود   ی. چند سالیخانوادگ   ی چند جلد  هی“خورشید را گرفت  

  ”اشو تو ذهنم داشتم دهیا که

مچاله شده را که در سرتاسر  کف دفترش    ی بث کاغذها  شوگر

و پال پ ” وردآ  خاطر  به   بودند   پخش   ش یخوب، داره چطور 

  ”ره؟یم

  ”سخت بوده شه یکتاب هم هیکردن  شروع “

  ”مطمئنا“

زندگ  یبی تقر  یکی  نیا“ هستش.   یبراساس  خودم  خانواده 

از   باال   ی خانواده    کیداستان سه نسل  در    یسیانگل  ی طراز 

  ”ی رلندی ا ریفق ی خانواده   کیمقابل سه نسل مشابه از 

اونجا  ی نقطه  و“ داستانم  وقت   هییعطف  دختر    یکه   که  هم 

  ”شه؟یمتمول عاشق پسر بنا م ی خانواده 

  ”ی زی همچون چ  هی“

  ”ه یربزرگ یی تغ ”یداستان م:ژانر ”رمان هی نوشتن“
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 شه ی نم  لیشناخته شده  هستم دل  یلیتخ  ریغ  اتیبا ادب   نکهیا“

  “ چیه گر یو د  امیژانر  برب نیکه فقط از پس ا

نه  البته “ صدا   نکهیا   ”که  ا  شیلحن  تدافع  نیتا  بود   یاندازه 

  ات یدر نوشتن ادب  نکهیباعث تعجب شوگر بث نبود. با وجود ا

 ی قبل  ی داشت، اما در تالش ها   ریهمه گ   یتیموفق   یلیتخ  ریغ

به نظر “شکست خورده بود    یلی تخ   ینوشتن داستان  ی اش برا

  ”یبه خودت مطمئن باش یلیخ ادینم

  ”؟ ا یآ ه یعیاون طب“اش انداخت   ینک یبه توا ینگاه

  ک یکرد با نوک زبانش  یشوگر بث سع ”نباشه زنمیم حدس“

  .بزند سی را ل   رهی قطره ش

که نگاهش    ی . آنطورستادیثابت ا  یحرکت  چ یه  ی ناگهان ب  رنیبا

خواسته   رنیکه با  گفتیدهان شوگر بث مکث کرد به او م  ی رو

  .دهد یناخواسته به او واکنش نشان م ای
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د  شوگر از  ها  تر  قبل  نم  یزنان  دنیبث  چطور    دانستندی که 

تحر را  م  کی مردان  تعجب  برا  کرد،یکنند  خودش   ی چون  

را  شبی کار   حد  زنان    کیبود.    یحتاز  که  شد  متوجه  روز 

نه   کنند،یم  هیبه مغزشان تک  یدر زندگ   شرفتی پ  ی باهوش برا

 .به تمام معنا   نطوریاز آن لحظات ناب اوه، که ا یکیسکس. 

استفاده کرد. او به    ی از نعمات خداداد  دیبا  یهمه گاه   نیا  با

 ع یادامه داد. ابدا حرکاتش ضا  ینک یاش با توا  یدهان   ی عشق باز

دست   ش یب  ی آنطور___نبودند دم  حد  فقط ___شدیم  یاز 

ا  میچند گردش مال  کی به  که  اهل  Brit:م“ تی بر  نیزبان 

. حداقل نه   ترسدی نشان دهد که از او نم ”یس ی،انگل  ایتانیبر

 .ادیز

ماند    ی رو  رن یبا  نگاه ثابت  باز “دهانش  از  لذت    ی تو  کردن 

 ”مگه نه شوگر بث؟ ،ی بریم

 ” گه ید میخودمونو سرگرم کن ی جور هی دیها با   طهیسل ما“
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آم  رنیبا اسرار  رو  لشیتحو  ی زیلبخند  بعد  پنجره    ی داد  از 

گرداند. شوگر بث از او انتظار داشت به سمت دفترش برود اما 

 یدر عوض  به داخل آشپزخانه قدم گذاشت و شروع به بررس

 که شوگر بث هنوز جمع نکرده بود کرد  یی ا ییمواد غذا

  کی ارگان  ییمواد غذا  دیمن در رابطه با خر  ادداشتیتو    ظاهرا“

  ”ی رو متوجه نشد 

! من فکر کردم اون یعنی  ادداشتتیبود اون    ی باباااا، جد   ی ا“

خودم فکر    تونمی من م  ی نیبب  نکه ی ا  ی جور امتحان بود برا  هی

  ”کنمیرو قبول م اتیکورکورانه جفنگ نکهیا ایکنم 

باال رفته. شوگر    ی از آن ابرو ها  گرید  یکیدر جواب، باز هم    و

  .اش را کامل خورد و به سمت آشپزخانه بازگشت   ینکیبث توا

  ر یتازه، و اگر امکان پذ  ییکه نوشته بودم مواد غذا  مطمئنم“

  ”ماست جات،یمغز ،ی. غالت کامل، ماه کیبود ارگان
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قرمز ساخته شده    ی نبات هام: آب”زلریتوا  ی از بسته ها  یکی  او

تو نفرت    ییغذا  م یرژ“ را برداشت    ی السیگ  ی ها  ” انیب  نیری از ش

  ”زه یانگ

  ”خوردم  رهیحر صبونه“

  ی بود که  از وقت  یمناسب  ییوعده غذا  ن یبدون شک اول  که“

ا بی خورد  یگذاشت  نجایپاتو  ا  شتری.  قهوه  شکر  رو    شیهم 

  ”ی خورد

  ”برده داره هی سم یی باال نگه دارم، ر مویالزمه سطح انرژ من“

جوئل آمده بود افتاد    یکه از کتابفروش  ی اسهی به ک  رنیبا  نگاه

که    یکتاب  نیپرت شد. متاسفانه اول  ییو حواسش از مواد غذا

ها بود که  شوگر بث  آن را از   ری از جرجت ه  یکیآورد    رونیب

  . دیدستش قاپ
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 زو ی ر  ی بارز و متنوع از  اون کش رفتن ها  ی از مثال ها  یکی“

   س ی هاش خستا با   دهی رخ م  یگفت یکه م    یکمک  ی روی درشت ن

  ”یکن هی بودنت رو توج

  ”نم یبی بله، دارم م“انداخت  د یبه رس  ینگاه

سفارش داده بود را باز    قیتحق  ی که برا  ییاز کتاب ها  یکی  او

 یاون فصل  ی اگه برا“به او نگاه کرد    ی کرد. شوگر بث لحظه ا

  ی که باعث و بان  یهمون  __یخواست  یکمک  یسیکه قراره بنو

  ”دارم دهیا یبهم بگو. من کل__اخالق خوشگله توعه نیا

  ”تصورشون کنم تونمیم“

با  شوگر م  د یبث  تمامش  نتوانست   کرد،یهمانجا  هم  باز  اما 

مثال، من مطمئنم  “را افسار بزند    ی رواده یبه ز  لش یتما  ی دهنه 

  ” سمیبنو رینظیسکس ب ی صحنه  هی تونمیکه م

  ”مونهیم ادم ی نوی ا حتما“
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مگه نه؟ به   یسیسکس بنو  ی صحنه   یکه کل  ی دار  میتصم“

باش  یتونیم  یسخت داشته  ف  یانتظار  ها  اون   کشن یبدون 

  ”یبفروش

تا رو  نیکال   نگاه ترقوه اش  استخوان    ده یاش کش  نهی س  ی از 

  ی ل یخ” دستش بود  یزن به خوب  کیمرد قلق بدن    نیشد. ا

  ”آره؟ ،ی راجع به رمان نوشتن اطالعات دار

شما مردا چه   دونمیباشن. من م  دیهم نبا  نیلزب   ی ها  صحنه“

کتاب    ی دارایخر  تیاما زنا هستن که اکثر  ن،یقدر دوسشون دار

تو تشک  نیا  ی رو  ا  دنیم  لیکشور  برا   نجور یو  ها   ی صحنه 

ن  کیتحر  شترمونیب ذهنش رفت سمت جوئل   ”ستیکننده 

کنم  “ فکر  کن  یکیهرچند،  فرو  توش  بد   هم یدوتا  چندان 

  ”نشه

 ” یتوش فرو کنم؟ چه اصطالح جالب “
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سخنور  شهی هم  من“ داشتم  ی تو  با   ” استعداد  کرد  شروع 

 ی کیبه شخصه من دوست دارم  “ور رفتن    شیا  روزهیف  ی پروانه 

زن و دو مرد. اوه، به جهنم، بکنش  هیبا  سهیبنو ی صحنه ا هی

 ” سه تا مرد 

  ” واسش پورن اختراع شده یگی که م یینایا کنمیفکر م من“ 

ها  حاال “ صحنه  اون  تمام  م  ی لز  ی مثال    ی سیبنو  ی خوای که 

 ”انیپورن به حساب نم

  

  ”__خوامینم من“

ب  ”متوجهم “ به عالمت  را  داد    یالی خیدستش  مردان  “تکان 

 ی تخته حساب  ی مرد تو   هیاز    شتریب  ننی بیم  یدگر جنسگرا وقت

 ن،یزنه رو وسط نگه دار  یتا وقت ی. ولشهیم دی غرورش ن تهد

  “ هیکه مشکل چ رمی گ یمن نم قایدق

  ”االن؟ یزنی حرف م ی دار ت یشخص  ی تجربه ها از“
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شوگر    ”مونهینم  یباق  ییمعما  گهیبهت جواب بدم که د  اگه“

ملکه  مخصوص  لبخند  رو  ییبایز  یبث  به  را   ن ی کال  ی اش 

 ” حاال برو کنار که من به کارام برسم“  دیپاش

 ی ها   هیاز چهارپا  یکی  ی دم به تله نداد. در عوض رو   نیکال

و   ولو شد  کانتر  کتابها  یکیپشت  تصاو  شیاز  کرد.  باز   ر ی را 

کردند،   شروع  یمستهجن بث  شوگر  ذهن  در  ردشدن  به 

 . نیدر تخت خواب با کال  انیاز خودش  عر ی ری تصاو

اضافه کرد، بعد هم صرفا محض    ریرا به تصو  یاو جورج کلون 

اش   یذهن ریتصو یجکمن را  انداخت وسط . کم ویه  حیتفر

عکس ها در ذهنش    داسالی   ور و آن ور کرد و اجازه داد  نیرا ا

خوشش    دیدیکه م  ی زی باز  شود اما متوجه شد از چ  شتریب

 .دیآینم

داشتند   ویاو توجه کنند جورج و ه   انیآنکه به اندام عر  ی جا  به

را متمرکز کند،    لمیکرد دوباره ف   ی. سعزدندیاز فوتبال حرف م
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ورزش پروپاقرص  طرفداران  واقعا  دو  آن  د  یاما  و    ی ری بودند 

او    دیینپا مسابقهکه  خاطر  به  ها  ی را    میت   کیم:  ”چارجرز 

 .کردند رها “لس آنجلس   درییکایامر یفوتبال تخصص 

  .انیتنها بودند. و عر نیاو و کال یعنیکه  

 ی شوگر بث سفت شد. خوشبختانه به نظر م  ی هانه یس  نوک

 .نشده باشد ی زی غرق در کتابش بود و متوجه چ نیآمد کال 

که سالمت امت کامال رو به زوال افتاد    یاز وقت  کسال ی  تنها

  ی بود و داشت در مورد مرد   ستاده یا  نجایحاال او ا  گذشتیم

.   کردیم  یسکس  الیکه از  کل وجود او متنفر بود، فکر و خ

باالخره عاقل شده،   کردیکه فکر م  یطبق معمول.درست زمان

اش برگشته بودند پشت در     یمی خودآزار قد  ی تمام عادت ها 

 .بدوند داخل نکهیمنتظر ا زدندی و در م

من    ی برا  ی قول بده شوگر بث، که وقتت رو واسه عزا دار  بهم

نم بیکنیحروم  ا  شتر ی.  سالها   نکهیاز  کنم،  اعتراف   ی بخوام 
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مثه   رو  زندگ   هیعمرت  اندازه کافی کرد  یراهبه  به  طول    ی. 

 ده یکش

افتاد که چطور  امت تمام    ادشی  نبود. به  یانقدر ها هم کاف  اما

افتاده بود و بدن قدرتمندش رو به    ی آن ماه ها را رو  تخت 

وجودش را    یمیقد  خشمی  به  آلوده   عشق   . حسرفتیزوال م 

   پر کرد

و ولم     ی مرد  نکه یاز ا  می؟ بگذر  ی شد  صیچرا مر  ر یپ  مردک

 نو؟یا یفهمیدارم، نم اجی. من بهت احتی کرد

 کرد یاز روزها، شوگر بث فکر م  یبود و بعض   شیعشق زندگ   امت

 .درد نبودش را تحمل کند ن،یاز ا شتریب تواندیکه نم

 ع یبلند شد و به دفترش رفت. شوگر بث ناهارش را سر  نیکال

م:همراه “ بوقلمون با نان گندم کامل    چیساندو  ک ی حاضر کرد،  

از    کی_مضاعف    ی به عنوان عذاب_و    ”با سبوس مشت گنده 

کالکی ارگان  ی ایلوب  ی جوانه ک  نی .  پشت  بود   بورد،یبرگشته 
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را   ینیشوگر بث بدون آنکه مزاحم کارش شود س  نیهم  ی برا

 .گذاشت  زشیم ی گوشه

شده بود که خانه   دی ق  فشیدر مورد وظا  نیطومار بلند کال   در

دارد اما به هر حال شوگر بث   ینظافت هفتگ  سی خودش سرو

را جمع و جور کند که    نیکال  ی ها  یموظف است که شلختگ

اتاق   کردن  مرتب  و  دوک  تخت حضرت  کردن  جمع  شامل 

 .هم بود یخواب شاهنشاه 

هردو  که  آنجا  ا   نیا  ی از  بهانه  او  به  سرک    ی برا  ی کارها 

که   ی به سمت طبقه  داد،یم  دنیکش هم  رفت. گوردون  باال 

سر رفته بود پشت   ی طور  سندهینو  یسبک زندگ  حوصله اش از

 .سرش به راه افتاد

را گرفته بود    ی د یگلدار د  ی ها  ی واریکاغذ د  ی جا   ی دود  رنگ

د محافظ  ها  یمدرن  یمس  ی ها  ی وار یو  را    ی پنجره  پاگرد 

  .پوشاندیم
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و    دینگاهش به سمت راست چرخ  دیپله ها رس  ی به باال  یوقت

  رییمتوجه چند تغ 

چ  کوچک و  رنگ    کی متفاوت،    ی نورپرداز   دمان،ی شد:  

است  کیبار  ی مجسمه  جنس  رو    لیاز  مات   ی قطعه  ی که 

 .بود ستادهیا ی اشهیش

  کی  ی بود. به جا  افتهیشکل    ریی تغ   زی سمت چپ اما، همه چ 

  ی منته  نیفیو گر  ی دید  ی جدا  ی راهرو که به اتاق خواب ها

 ی فرورفتگ   ی قاب شده بود  برا  کی طاق نئوکالس  کی  شد،یم

  .قرار داشت ی در دوپاشنه ا کیکه درون آن  ی ا

انتها  یروانیش  ریز  یمیدر قد  شد،ینم  باورش راهرو    ی که در 

 !وجود نداشت  گریقرار داشت د

 ی فضا  کیرفت،    یاتاق خواب اصل  تیشتاب به سمت سوئ  با

که شامل    یبراق  ی ه یو اثاث  ی آثار هنر  اد،یز  ی با طاق ها  عیوس
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ت    یتخت خواب مدل سلطنت   کی پ  پچی  رکیبا چهار    چ یدر 

  .هم بود

در   نیمجلل. دوم  سیسرو  کیبه    شدیم  یدر منته  نیکترینزد

چوب  سرو    ی که بو  ی کمد الکچر  کیبه داخل    شد یباز م

از جنس چوب ساج  مکت ین کی که با  ی دو اتاق ی کمد داد،یم

  .کامل شده بود

ه  او نتوانست  اما  گشت  را  جا  دسترس  چ یهمه  به   ی ا  یراه 

 .بنا رفت گر یکند و به سمت بخش د دایپ  یروانیش

شده بود   لیتبد یاطیاش به همراه اتاق خ   یمی خواب قد  اتاق

حاال    گریاتاق مهمان د  کیفوق مجهز.     یباشگاه خانگ  کیبه  

از کتاب، درحال   یکوچک  ی شامل مکان مطالعه    که یبود مملو 

سوم شکل  ی برا   یاتاق  به  مهمان   ی بازساز  ی الکچر  یاقامت 

  .شده بود
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ها را نگاه کرد و    نت یپشت کاب   د،یدر کمد ها سرک کش   شوگر

  .را گشت  د یرسی که به ذهنش م ییهرجا

 .شده بود بیغ  یروانی ش درب

  صبح   پنج  از  قبل   شب خوابش نبرد، اما  مهیتا بعد از ن   انیرا

برنامه   داربی در  او   اوشا   ی جلسه  ک یروزش    یشد. 

OSHA” در    یمنای  و   بهداشت   کل  ی م:اداره

 occupational safety and health  کار

organization”  سرحال باشد، اما چند    خواستی داشت و م

  .بدخوب بخوا توانستیهفته بود که نم 

  ی زندگ  کیکه    یی . اودیخوابیبچه آرام م  کیمثل    دیاصل با  در

که او را   یکه عاشقش بود، شغل  ی خانواده ا_داشت  العاده فوق

دوستان خوب. او خوش    با،یز  یخانه   کی  د،یکش یبه چالش م

 .بود ایمرد دن نیشانس تر
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 ی حه یو کنارش مچاله شد. را  د یدر خواب کش   یآه آرام  ینیو

 ر ی ز  ی به خانه کم  انیرا م که قبل از آمدن را  ی عطر  فیضع

 کرد،یجور کارها م  نیاز ا  شهی . او هم دادیزده بود، م  شیگلو

م موها  شدیمطمئن  آرا  شیکه   ، باشد  و    ششی مرتب  کامل 

  .نقصیب

ا  ی هیبق از  ها  نکه یمردها  م   شانی زن  ول  را    دادند یخودشان 

. او همه  شدیروزبه روز خوشگل تر م  ینیداشتند اما و  تیشکا

جوره کامل بود: باهوش، مهربان، عاشق. کامال متفاوت از شوگر  

 .مزاج، مغرور و لوس بود یخواه، دمدم  ادهیکه ز یبث

قابل    ری غ  جانیپر ه   ی سوار  کی شوگر بث درخشان هم بود،    اما

به قعر    یچشم بهم زدن او را از اوج سرخوش  کی کنترل که در  

 .برد یم یباز به اوج سرخوش و  یچارگیب
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که دردش او را    کردیفکر م  انیکه قلبش را شکست را  یوقت 

شده بود   یمرهم  ینیخواهد کشت اما پرستش درون نگاه و

 .مرد جوان وجودش  ی زخم ها ی برا

او گذاشت. لخت بود.   ی ران پا ی در خواب دستش را رو  ینیو

 .دسترس . مشتاق. در  دیخوابی م ی نطوریوقت ها ا   شتریب

شانس است. باور کند که چقدر خوش  توانستی هنوز نم   انیرا 

ها، شا  یگاه م  د،یوقت  ا  کردی آروز  و  ی که    ن یا   ینیکاش 

بود که خودش   نی ا  لش ی، اما تنها  دل   کردیقدرها هم  تالش نم

او برا   شتری ب  ینیو  دانستیاحساس گناه داشت چون م   ی از 

بکند    توانستیاو چه کار م . اما آخر  گذاردیم  ه یازدواجشان ما

 را کرده بود؟  زی فکر همه چ ینیو یوقت

طبق    ینیآمد و رادار و  رون ی.آرام از تخت ب  بردی خوابش نم 

 ”شده؟ ی زی چ“  معمول فعال شد
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و لباس    دیکش  ینیو  انیعر  ی شانه  ی او پتو را رو  ”بدوام  رمیم“

زود بود، پس اول    دنیدو  ی . هنوز برادیاش را پوش  یراحت  ی ها

 .داد یاش را انجام م  ی ادار ی از کارها یکم

 گر یپوستر د  کی   یججی   ورود به راهرو متوجه شد که  نیح

کرده، هرچند که قرار بود آنها را درون    زانیدرش  آو  رونیب

  .اتاقش نگه دارد 

در مورد شوگر   دنیبود که شروع کرده بود به پرس  یوقت  چند

م   یجیبث. ج او  ولدمورت    گفت یبه  لقب  نبر که  رو  اسمش 

 .بود. دخترک زبان باز پاتری هر ی در کتاب ها ثیخب

او مخف  تینکرده بودند که واقع  یوقت سع  چیه  آنها از    ی را 

از خبر  او  پس  و  نیب  خونی  ارتباط    کنند،  و  بث   ی نیشوگر 

  کیدو فراتر از درک    نیا  نیروابط ب  ی ها  یدگی چ یداشت اما پ 

  .ساله بود زده یس ی بچه
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اواخر انقدر    نیاست، اما ا  یعیاو طب   ی بود که کنجکاو  متوجه

ناراحت باعث  بود که سواالتش  رفتار کرده    ان یرا  یخودسرانه 

شوگر بث   ی جلو  ییجا  یابانی. کامال ممکن بود که در خشدیم

بگ  هم   رد یرا  را  ییهاسؤال   نی و  از  که  او    از  دی پرسیم   انیرا 

ارتباط با شوگر    رگونهبه او گفته بود که ه   انیبپرسد. در آخر را

 .بث قدغن است 

 .دیحرف را به خود او بگو  نیهم  یفقط مانده بود که کس  حاال،

رس  انرای  باالخره که  یوقت کارش  محل  حس   د،ی به  دوباره 

سه   یکنترل خودش را به دست دارد . ساختمان الب  کرد یم

. وی. دابلیبزرگ س  ی اش و پنجره ها  ی طبقه نوساز با دکور هنر

  .او شد ی اف  خوشامدگو

و سه    یکامال باور کند که در سن س   توانستیهنوزهم نم  او

ا   یاتیعمل  ریمد  ،یسالگ شده  که پدر و مادرش    ی کارخانه 
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تمام عمرشان را در آن مشغول کار  بودند ،مادرش به عنوان  

  .نقاش کی و پدرش به عنوان  یمنش کی

  ی که کارمندانش برا   یاش را، به همراه احترام  گاهیجا  انیرا 

به دست آورده بود    ی و فداکار  یاو قائل بودند، با سخت کوش

 .گرفتینم دهیرا ناد  تشیوقت اهم  چیو ه

داشت و مالقات اوشا داشت به   یخوب  یمنیا  ی سابقه   کارخانه

  ی کل  دیبازد  انیاش او را از م   ی که منش  رفتی م  شیپ  یخوب

  ر ی و گفت مد   دی کش  رونیکه قصد ارائه اش را داشت ب   ی ا

  .پشت خط است یجیج ی مدرسه 

نم  چیه  وایاِ تماس  او  با     عیسر  یلیخ  ان یرا  گرفت،یوقت 

و  یعذرخواه   به   رو  دفتر  به  رفت.  شد  خارج  جلسه  از   کرد 

  ی زی. چ انیمنم را  وا،یا“که به تلفن جواب دهد    ی ری بارگ  گاه جای

  ”شده؟

 ”مدرسه ی ایمنه. الزمه که ب شیپ  نجایا یجیج“
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  ”شده؟  شیطور“

چلس  حال“ اما  خوبه،  ج  فریک  یاون  شکسته.   یجیمچش 

 ” کمد ها  ی هلش داد تو

  ه یتک زیم  ی کمرش را به گوشه   ”ده یو هل نم یکس  یجیج“

  .نگاه کرد  ی ر ی بارگ گاهیداد و از پنجره به جا

رؤسا   یکیواتسون،    گیکر اداره   ی از  دار  عهده  شرکت  کل 

  ی منیخبر از تمام مقررات ا  گی شده بود اما کر  د یکردن  بازد

  ی چلس“  گشتی برم  عتریهرچه سر  دیبا  انینداشت و را  دیجد

ج دوست  سوتفاهم   یجیبهترین  که  مطمئنم  من  هستش. 

  ”کنه ی. اون حلش مینیشده. زنگ بزن به و

 ” .ی ایب دی. خودت باسیامروز رفته ممف ینیو“

بار داشت.   دیخر   ی سفر برا  کی   ینی کرده بود که و  فراموش

از پنجره داشته    ی بهتر  دیخودش را جابه جا کرد تا بتواند د

از ما ها حول و حوش    یکی  یول   امیب  تونمیمن االن نم”باشد.



332 
 

د و   ”اونجا.  می ایم  گهیپنج  بود،    ینیاگه  برنگشته  زمان  ان  تا 

بود،   یاضاف  ردسرکند. د   ی اش را دستکاربرنامه  شدیمجبور م 

  .انجامش داد  شدیاما م

  کنه یم   یداره سرکش  یجیتا اون موقع صبر کرد. ج  شهینم“

 ی به آگاه  تی. داره حرف از شکاهیبدجور عصبان  یو مادر چلس

  ”زنهیم

  “ !!!!؟یبه آگاه تیشکا“

آگاه  تیشکا   انیرا  آره “ همیبه  برسون   نی.  رو  االن خودت 

  ”نجایا

عصبان  چیه  یجیج انقدر  را  پدرش  بود.   دهیند  یوقت 

سف فرمان  دور  فشار  شدت  از  و   د یانگشتانش  بودند  شده 

وقت   چی. پدرش ه دیپریم  نییفکش باال و پا  ی گوشه  ی چه ی ماه

نکرده   ی بد  نیبه ا  ی وقت کار  چی هم ه  یجیاما ج  زد،ی او را نم
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پدرش بخواهد او را   دیبود و حاال با خودش فکر کرد که شا

  .کتک بزند 

کلمه هم با   کی  یخارج شده بودند حت  ریاز دفتر مد  یوقت  از

که   خواستی دلش م  یجی از ج  ی جرف نزده بود. بخش  یجیج

ماجرا تمام شود،  ن یاو شروع به داد زدن کند تا هرچه زودتر ا

بق م  ی هیاما  م  خواست یوجودش  که  آنجا  تعو  شدی تا    ق ی به 

ااندازدشیب چلس  نطوری.  مچ  بخواهد  قصد  از  که  را   ینبود 

  .بشکند

تمام    یدلش آشوب شود. چلس  شدیفکرش هم باعث م  یحت

 نکه یبه خاطر ا  دیبرخورد کرده بود،شا  ی عوض  کیهفته را مثل  

که به   شدینم  لی دل    نیشده بود اما ا  شیبازهم با مادرش دعوا

مغرور   ک یکه چون پولدار است دارد دوباره مثل    دیبگو  یجیج

 .کندیبرخورد م ی افاده ا
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به چلس   یانقدر عصبان  ی جیدرآخر ج  که  دارد    یشد  گفت 

در جوابش   یداشت. چلس  قتی که کامال هم حق  شودیچاق م 

متنفر است    یجیاز ج  هیداد زده بود که او هم درست مثل بق

به او   نکهیا  ی هلش داد، نه برا  ییجورها  کی  یجیو بعدش ج

  .هلش داده باشد یکم نکهیا ی بزند نه، فقط برا بیآس

به آن خورده   یبود که در کمد باز بود و چلس   ن یمشکل ا  تنها

 .دانستندیو مچش را شکسته بود. حاال همه او را مقصر م

 ش یناهار خورده بود تا گلو  ی برا  ایکه در کافه تر  ییتزایپ  ی تکه

ه آمد.  چلس  ییصدا  یباال  استخوانش    یکه  شکستن  موقع 

م را  فر  کی  د،یشن یدرآورد  ج  ادیجور  گلو.  در  به   یجیخفه 

پ  یسخت تا  داد  قورت  را  دهانش  شکمش    اتزی آب  دورن  به 

  .برگردد 

گذاشته بود،   ری که پدرش باالخره قدم به درون دفتر مد  یوقت

ا  یجیج از   چلس   نکهیانقدر  پرکردن   گفتیم  یمادر  قصد 
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بود که دلش    دهیپلیس را دارد  ترس   ی نامه در اداره   تیشکا

آغوش   خواستیم به  را  خودش  بود  بچه  که  ها  آنوقت  مثل 

  نگاه    کی به او    یکند. اما پدرش حت  ه یو گر  اندازدیپدرش ب

 .کردی، درست مثل االن که به او نگاه نم انداختیهم ن

را  موقتا اخراج    یجی هفته ج  ی هیبق  ی برا  استونتیوا  خانم

ب فرستاد  را  او  بعد  و  هنگام  رونی کرد  ها    یتا  بزرگتر  که 

  .ندی دفتر منتظر بنش مکتین ی رو زنندیرا م شانیهاحرف

ج  ییجورهاک ی  شهیهم  یچلس  مادر دوست    یجی پدر  را 

حت نوع  یداشت.  م  یبه  هم  او الس  ج  زدیبا  فکر   یجیکه 

بود چون    یخوب  زی چندش آور است، اما احتماال االن چ  کردیم

  .زدن برداشت ادیباالخره دست از فر

  ی آمد، نگاهش جور  رونی ب  ریکه پدرش از دفتر مد   ی وقت  اما

  کرد یفکر نم  یجیرا بکشد و ج  یکس  خواهدیبود انگار که م

  .باشد یآن فرد مادر چلس
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خوش شانس    یل یخ    گفتندیبه او م   شهیبچه ها هم  ی هیبق

  ادشان ی   انقدر جوان هستند ، چون بهتر  نشی است که  والد

پدرش    آمدیدارد. اما به نظر نم  یهست نوجوان بودن چه حس

داشته   ادیدر مورد نوجوان بودن به    زی چ  چیدر حال حاضر ه

  .باشد

جو  تنفر به  شروع  درون  ج  دنیاز  در    یجی وجود   کرد. 

تر   رستانیدب محبوب  ج  نیپدرش  بود.  مدرسه   ی جیپسر 

بود. و مادرش   دهیاش د  یلیخودش آن را در سالکتاب تحص

نم  چیه دردسر  به  شبافتادی وقت  اصال  او  آنها    هی. خوب،  به 

  .نبود

درون   گرید  ی لحظه   کی  یحت  توانستینم  یجیج سکوت 

 .برد ویراد چیرا تحمل کند و دستش را به سمت پ لیاتوموب
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اما در    دادند،یگوش م  یقموسی   معموال آنها باهم  ” کن  ولش “

  گر دی   که انگار  د یرسی به نظر م   ی پدرش جور  ی آن لحظه صدا

  .گوش کند  یقیبا او موس خواهدی وقت نم چیه

  ”شروع کرد زویهمه چ  یچلس“

  ”بشنوم ی ز یچ  خوامینم“

  “ ی ری گیطرف اونو م دونستمیم“

سرد  پدرش انداخت    ی نگاه  او  پ“به  که    دمیم  شنهادیبهت 

  ”ی دهنت رو بسته نگه دار

ناعادالنه    ی به قدر  زیکرد ساکت بماند، اما همه چ   یواقعا سع  او

پدرش دستش را دور شانه   نکهیبود، و او آنقدر متنفر بود از ا

اش   یخرس  ی گنده  ی از آن بغل ها   یکیتا    کردیاش حلقه نم

که   شودیدرست م  زیکه همه چ  دیرا به او بدهد و  به او بگو

که من اونجور که تو مامان کامل   نهیواسه ا  نایا  ی همه “گفت   

  ”!ستمین نیبود
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 ن یبه ا  شه یمادرت نداره.  مربوط م  ایبه من    یربط   چیه   نیا“

دار   هیقض که  ماهه  چند  تو  رفتار   ی بچه   هیمثه    ی که  ننر 

ف  گهید  و یکنیم حمله   ی کیبه    ی کیزیامروز  علنا به صورت 

کردن صرف نظر   ت یکه مادرش از شکا  ی . شانس آوردی کرد

و کامال    ،یجیعواقب خاص خودشو داره ج    یکرد. هر عمل

کارهات رو   دیکه تو قراره با عواقب شد  گمیدارم بهت م ی جد

  “ یبه رو بش

بهم   نو ی. خودت ای رو شکوند  ی پسر  ه یترقوه    ی بار زد  هی  تو“

  ”ی گفته بود

  ”!فوتبال ی مسابقه  هی ی تو“

  ”کنهینم هی توجکارت رو   “

  ”!نشنوم ازت  گهید  ی کلمه  کی“

اتاق   دی مادرش رس  یشب وقت  آن خانه، مجبورش کردند در 

  نکه یحرف ها را زد، در مورد ا  شتری. پدرش بند ی بنش  ییرایپذ
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بوده.   یچه گناه بزرگ  نیا  نکهیشدند و ا  دیچه قدر از او نا ام

هرچند که او   دی منتظر بود که پدرش بگو  یجی تمام مدت ج

اشتباه عاشق    یکار  هم  هنوز  او  هرحال  به   ی جی جکرده، 

  .هست، اما نگفت

آمد    مادرش به حرف  از   ی برا“باالخره  استفاده  دوهفته حق 

م  لغو  را  داد    ”.میکنیتلفنت  تماشا   ونیزیتلو  یتونی نم“ادامه 

از خونه    از ماها باهات باشه حق خروج  یکی  نکهیو مگه ا  یکن

 ” ی رو ندار

حت  نیا“ تو  است!  چلس  یناعادالنه  نم  یاز  فکر  ادیخوشت   .

تاث  یکنیم کِلذارهیرو من م  ی بد  ری اون  اما عاشق    لمن یو  ی. 

  ”!یهست

ناد  پدرش  را  با“گرفت    دهیاعتراضش  درس   یکل  دیبه عالوه 

بتون   یبخون ها  یکه  کالس  ط  ییدرس  که  رو  زمان   یکه 

  ”یرو جبران کن  ی دیاز دست م قتیتعل
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را جبران    زیهمه چ  هیدر عرض سه ثان  توانستی که نم  انگار

 .کند

  ”یکن یعذر خواه  یاز چلس دی با نکهیو ا“اضافه کرد  مادرش

کنه!  یاول از من عذر خواه دیاونه که با “  دیاز جا پر یجیج

  ”شروع کرد   زویاون همه چ 

  ”ی. تو مچ دستشو شکستمیمورد بحث ندار نیتو ا “

 ” !قصد نبود از“

شن  چیه   اما قصد  دوباره    دنیکدامشان  فقط  آنها  نداشتند. 

االنش هم   نیهم  یجی بفهمند ج  نکه ای  بدون  کردند،   شروع 

  نکه یدرمورد ا  نهایاز ا  شترینبود ب  ی ازیحس گه بودن داشت و ن

برده    ادیاست حرف بشنود. والدینش کامال از    ثیچه قدر خب

که   ی نطوردارد.  اما همه آ  یبودند که نوجوان بودن چه حس

  .، از آنها متنفر نبودند آمدیبدشان م یجی بچه ها از ج

 .نقص  بودند یب نشیوالد
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ج  ج  یب  یجیخوب،  نبود.  نبود.    ه یشب  یجینقص  آنها  به 

  ...یجیج

  .خاله اش بود  هیشب یجیج

:   دی ن بزرگ چرخمرمر درخشا  کیکلمه در ذهنش مثل    نیا 

  .خاله

عمو   ن،یو نانا گلنتا  ناینداشت: مادربزرگ سابر  لیفام  اد یز  او

 خواست یوقت نم  چیاز پدرش بزرگتر بود و ه  یکه کل  یجرم

 ی شوگر بث کر  د یمانده بود. شا  گر ینفر د  کیازدواج کند. فقط  

 ...بود اما باز هم یناتن ی خاله  کیفقط 

ها  لویویس وقت  م  ییها  فکر  نم  کردندیکه   شنود ی مادرش 

م  یلیخ حرف  بث  شوگر  در    نکهیا  زدند،یدرمود  طور  چه 

 .کردندیاش را م یهمه چاپلوس  رستانیدب
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از باهوش    یکی شوگر بث    گفتیم  ن یبود که کال  ده یشن  کباری 

ها باور نکرده    لو یوسی  اما  بوده   کالسش هم  ی بچه ها  نیتر

  .نمراتش افتضاح بود ی بودند چون همه

بود پس او بهتر از    دهیهمه را د  ینمرات امتحان اصل  نیکال  اما

  ینمره   گفتیکدامشان نم   چیخبر داشت هرچند که به ه   هیبق

 .امتحان شوگر بث چند بود

جور امتحان کنکور مانند هست   هی LSAT ای  یم:امتحان اصل “ 

  ”ورود به دانشگاه  ی هوش و سواد فرد هست برا ی که نشونه

دارد    ی بد  طیچه شرا  یجیکه ج  دیفهمیبث مطمئنا م  شوگر

صحبت کردن با شوگر بث را ممنوع کرده    یجی . اما پدر ج

 .بود

 تواند ی نم  یحت  د ید  ییجا  کیاو را    یجی او گفته بود که اگر ج 

جور  چه  یجیج   دانستیخوب م  نکهیا  ی کند برا  به او سالم
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کس دلش    چیو ه   کندی سالم بسنده نم  کیاست و به    ی بچه ا

 .بکشند رونی گذشته ها را ب خواستینم

زندگ  نیا  اما نبود.  با  یجیج  یگذشته  او  با   دیبود.  باالخره 

 ی هیبق  ی اگر برا  یصحبت کند. حت  کردیکه درکش م  یکس

 .شد یدر خانه حبس م  هیعمرش به عنوان تنب

 هشتم فصل

  ی شوگر بث جار  ی چکه آب سرد رو  ک یمثل    نیکال   ی صدا

 ” ؟ یکنیکار م  یچ نجایا“شد 

 ” کنمیتختت رو مرتب م دارم“

 ” مرتبش کن گهید ی جا  هیبرو  خوب،“

  ش ی پاها  ”مگه نه؟  یرفت صورتک خندونت رو بزن  ادتی  بازم“

کش  رو  د،یرا  را  انگشتان    ی وزنش  انداخت،   شی پا  کی نوک 

تخت خم شد که    ی کرد و آنقدر رو  لیرا متما  گرش ید  ی زانو

  .تنه اش توجه کند نیی پا ی ها ییبایبتواند به ز نیکال



344 
 

برا  یتنها سالح   نیا ا  یباق  شیبود که  نُه   نیمانده بود و در 

از آن استفاده کرده    یحساب  کردیکار م  نیکال  ی که برا  ی روز

  شتر ی ب  شدیاش باعث م  یسکس  ی رفتار ها  نیاگر ا  یبود. حت

او که    ؟یآگاه شود، خب که چ  نیبخواهد از وجود کال   نکهیاز ا

  دانست؟یم ای. دانستینم

کامال   شدیوقت نم  چیبود. ه  نی هم  یسکس  ی ها   ی باز  مشکل

و دست   گذاشتی اثر م  ی گرید  ی داشت رو  یمطمئن بود ک

  .داشتباال را  

اش   یمیقد  یسی کردن با معلم انگل  ی. زندگینه  ک   ،یکس  چه

 ی میقد  یسیواقعا اعصاب خورد کن بود. مخصوصا که معلم انگل

را داشت که او    یهمان اندام  قاینبود و دق  یمیاش اصال هم قد

  .آمدی از همه خوشش م شتریازآن ب

. بعد   کتریبار  ی پهن و کمر  ییشانه ها  ده،یقامت و کش  بلند

   .به مُخش  دیرسیهم م
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مرد    کیقسمت خاص از بدن    نی تا ا  دیسال طول کش  نیچند

کرد    دایعادت را هم پ   ن یشود اما باالخره ا  ز یشهوت انگ  شیبرا

  .که بخواهد ترکش کند آمدی و به نظر نم

لفت داد . فرداشب قرار   یبالشت را حساب  نیمرتب کردن آخر 

مهمان کام  یبود  و  برگزار شود  ا  ونیشام  اجاره  به   ی شرکت 

  .دیرسی م ی زود

غذاخور  هرچند اتاق  برا  ی که  اما   دی فرنچمنز  بود،   بزرگ 

س  ییرای پذ  شی گنجا را    یمهمان  یاز   بود   کرده  دعوت  که 

اجاره کرد تا سراسر   ی کوچکتر  ی زهای نداشت  و شوگر بث م

 .ندیچب  نییپا ی طبقه

 ند یایب  ورکیویقرار بود با پرواز شب از ن  راستارشیو و  ندهینما 

از   یلیانجام داده بود و خ  سیدر شهر اُل م  قیتحق  یاما او کل

م:آکسفورد انگلستان “اکسفورد    یمحل  ی مهمان ها از دانشکده

  .کردندیم یرانندگ  ”یکی نی هستش نه ا ی ا  گهی دانشگاه د
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  .نه همه اشان  اما

  ستیل  ن یکال  ”؟ ی شهر رو دعوت کرد  ی چند نفر از اهال  یگفت“

که شوگر    یها را به او  نشان نداده بود و تا زمان  همانیم  یرسم

که داشت ازشان   یکسان  ی برا  ستیمجبور ن  شدیبث مطمئن م

  .ردیآرام بگ توانستیغذا سرو کند نم  کردیم ی دور

ها   بهت“ کتابدار  از  تا  دو  که،  بودم  که ___شهر    ی گفته 

  ”.و همسرش  ی ریی. و آرون لشونیشناسینم

فعل  آرون به   شیپر  یشهردار  او  با  همزمان  بث  شوگر  بود. 

باشگاه شطرنج و  ی نده یاما از آنجا که او نما رفتیم رستان یدب

ها  اهپوستیس جمع  در  دو  آن  آمد    یمتفاوت   ی بود  و  رفت 

 .داشتند 

داشت،    خاطر  به  را  آرون  که  درسخوان   ی بچه   ک یآنطور 

  نکه ینکرده بود او را به گا بدهد. ا  یبود پس احتماال سع  نیریش

 ر ی کند تحق  یشخدمتیاش پ  یهمکالس   کی  ی مجبور بود برا 
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تحمل    توانستی بود اما ازآنجا که او حاال شهردار بود م  ز یآم

  ”زنش چطور؟“ کند 

  ”.یداشتنزن دوست   هی. سیشر“

  ”بردار یاز بدقلق  دست“

  ” قبال میمکالمه را داشت  نیا ما“

به گوشم   سیاسم شر“ور رفت    یروتخت  ی بث با گوشه  شوگر

  ”ادیآشنا نم

  ”اهل جکسون باشه کنمیم فکر“

  ”؟یهمون موقع بهم نگفت  چرا“

ول  متاسفم“ کن  ی کار  ایآ  یمن.  فکر  که  بنده  قراره    یکردم 

  ”اوضاع رو واسه تو آسون  تر کنم؟

. البته ی ندار  شی تو پر  ی شتریب  ی که دوستا  بهی فقط عج  اخه“

  ”ستی ن بیاصلنم عج   کنمیاالن که دارم بهش فکر م
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آورد   یمچ  ساعت در  را  شب    یمهمون“   اش  فردا   ه یشام 

  ”هیکار یمهمون

نوشتن انعکاس ها بهت   ی که تو  ییتشکر از کسا  ی . برادونمیم“

که بهت کمک کردن   ییاونا  شتر ی ب  دیمگه نبا  یکمک کردن. ول 

  ” آکسفورد؟ یشهر باشن تا اهال  نیاز مردم هم

و  خاله“ هنک  مرده،  خانم ش  مارستانه یب  ی تو  ترزیات    بل یو 

  ”ا؟یبحث تمومه آ نیدخترش. االن ا دنید ویرفته اوها

هم    یشد و حساب  رهنشیپ  ی مشغول بازکردن دکمه ها   رنیبا

 رنیبا  ی که مسئول شستن لباس ها  یلفتش داد. به عنوان کس

درست    ست،ین   رپوشی ز  دنیکه اهل پوش  دانستیبود، خوب م

م  ی همانطور ورزش  دانستیکه  رنگ  یشورت  تم  با    یمارک 

ها“گرانبها    ی سنگها رنگ  ها   ی ری س  ی م:  سنگ   یمثل 

کبود، بنفش به رنگ   اقوتیبه رنگ     ریس  یآب  ثلجواهرات، م
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ل  ،یاقوتیقرمز    ست،ی تیآم سبز     ییمویزرد  کوارتز،  رنگ  به 

 .دانستیاز حد م  شیب یلی. او خدهدیم حیرا ترج  ”ی زبرجد

ا  یصبر کن  یتونی م  حداقل“ تموم    نجا یمن کار مرتب کردنم 

کن لباسات  درآوردن  به  شروع  بعد  گ  ” یشه  بهانه    ر ی لحنش 

ا کال  نکهیبود،اما  حضور  اصل  هرزه   نیدر  بود  شده   ی باعث 

  .را دوست نداشت د یایب رونیدرونش از کما ب 

 زش یشهر فرنگ هوس انگ  شی به نما  نیکال  ”کنه؟ یم  تتیاذ“

نگاهش   کهیدرحال  ،یقبل  ی دکمه بعد از دکمه  کیادامه داد،  

  .شوگر ثابت مانده بود ی رو

  ”.دمید ی خوندی م یکه داشت ویکه اون کتاب  نیواسه ا فقط“

  ”!قا؟ی و منظورت کدوم کتابه دق” باز شد رهنشیپ

ناک    یزندگ“  اونم ییایکتوروی  دوران   جنتلمن  کیشهوت   .

جنتلمن سگیچه  ب_رو _همه_.  م  شتریبکن  .  خورهی بهش 
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دخترا  نیچند و  ها  ارباب  مختص  کامل  خدمتکار   ی فصل 

  ”بودش

ز  نیکال را  و    ری شصتش  مغرور  برد،  فرو  شلوارش  کمر  بند 

ناجور به     الیفکر و خ  یکنیفک م“   دیرسیخطرناک به نظر م

 ”آره؟ زنه،ی سرم م

از    یداشت  زنه،یناجور به سرت م   الیکه فکر و خ   دونمیم  من“

غ hiliter :م“  طریال_ی حا  highlighter یرسم  ریحالت 

  ”ی کردیاستفاده م ”هست

شد. شوگر بث عاشق   بیقهقهه زد و درون کمدش غ  نیکال

بود، ها  ولخرجی کمدش  قفسه  نصب  در    ش ی پول  ی اش 

  ب یاز ترک   اژیآل  یم:نوع” و لوازم مِسوار   السیچوب گ  ی خورده 

ها و    فی ،  مرتب بودن کشو ها، رد  ”ومیمس، سرب، قلع، کادم

جور  ها،  بو  ی طبقه  پرنخوت   یواردات  افیال  ی که  برخورد  و 

 .دادیم
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 نکه یو ا“از داخل کمد ادامه داد    نیکال  ”به تحقیقمه  مربوط“

  ”؟ی کرد یم  کاریتو درون دفتر من چ

دست    ی و گشتن برا  ”تو  ی جمع کردن آت و آشغالها  مشغول“

مورد را به    کی  ن یها، هرچند که قصد نداشت ا  انعکاس سینو

که مربوط   یاون فصل“بان آباژور را درست کرد    هی. سادیاو بگو

  ”زهی باکره است واقعا چندش آم ی به حراج دخترا 

  ”نکه؟یبودن مثل ا یمشغول فصول  امونی بعض ،ی وا ی وا“

  ی شغل از  تماشا  نیدارم. ا  ازی ن  یعقالن  ی به محرک ها  من“

 ” سربر ترهخاک و خُل  هم حوصله

به آنطرف    دیکمد را نبسته بود، پس شوگر بث پلک  در  نیکال 

که تو مشغول   کنمیمن اصال فکر نم“به داخل انداخت    یو نگاه

  ”و بس نیهم  ،یمنحرف هیتو  کنمی. من فکر میباش قیتحق

  ”من کجان؟ یورزش ی ها   ی . لباسایلغت خشن  چه“
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 د ی نه. شوگر بث ازخودش پرس  راهنیشلوار تنش بود اما پ   هنوز

که از دوران    ی ا  یالغر و استخوان  ی نهیچطور ممکن است س

چن  رستانیدب به  بود  مانده  خاطرش  و   دهی ورز  زیچ  نیبه 

دستانش را به کمر زد و شوگر   نیشود. کال  لی تبد  یباشکوه

  .بث متوجه شد که  منتظر جواب اوست

شورت   “  خبرم یمن از همه جا  ب“  دی سیبث لبانش را ل   شوگر

 نی بودند که کال  ی همان قفسه ا  ی اش هنوز رو  یورزش  ی ها

از    شتریب   کردیم   یخودش  قبلتر گذاشته بود اما شوگر بث سع

  .راحت تر نکند  شی را برا  یآنچه که الزم بود زندگ

وسط  ِیساج  مکتین  ی که رو  نی خورد به کمر بند کال  نگاهش

مرتب باشد و   زی دوست داشت همه چ   نیکمد افتاده بود. کال

را همانطور شلخته    لش یوسا  نکهیا  گفتیبه شوگر بث م  یحس

برا کند  جمعشان  بث  شوگر  تا  کند  سخت    یحساب  شی رها 

  ”یکنیصبحا ورزش م کردمیفکر م” است
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  ”کنمیحسش باشه، بعداز ظهر ها هم م اگه“

مگه    ،ی کرد  ریامروز حسش هست چون دوباره تو نوشتن گ  و“

 ”نه؟

  ”دور و ورا؟ نیا ی ندار دنیواسه ساب فی کث زیچ هی تو“

م  انقدر“ دور  با  ی ندازیکاغذ  من  کارت    دیکه  دفتر    ه ی واسه 

  ”بخرم گهید ی سطل زباله 

  ”!ارم؟ یکه من شلوارم رو در ب یبچرخ یلطف کن  شهیم“

 ” شهیشغل منه،  پس نه نم تیتنها مز نیاونجا که ا از“

 چش ی پ  ایدهد که آ ص یتشخ توانستی م یبه سخت بهیغر کی

کال   ی گوشه  میمال تفر  نیدهان  اما    ایاست    حینشان   تنفر، 

از    شتریکه ب  دیبه خودش بگو  نطوریشوگر بث دوست داشت ا

  ی دوست داشت به خودش اعتراف کند، برا   ن یآنچه که  کال

 .او سرگرم کننده است
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لبه  به  تک  ی شوگر بث  بگو چرا گ“   داد.  هیدر  بهم   ر یخوب، 

پی کرد من  معموال  سکس  هیگذاشتن    شنهاد ی.   ی سکانس 

دارم  ادتیممکنه  __دمیم دوسشون  قدر  چه  که  اما __باشه 

ا از  م  نکه یبعد  خوندم،  رو  کتاب  اون  صبح  که    ترسمیامروز 

 ” کنم بتی ترغ

  ه یکه    کنمیم  ی هستش و من دارم سع  ی ا  دهیچ یپ   داستان“

برام    کمیدخترک داره    نیکنم. ا  معرفی   رو  د یجد  ت یشخص

 ”.نیفقط هم شه،ی دردسرساز م

 ی از الکساندر دوما به معنا  ی فرانسو  ی م:عبارت“ال فامم    شقشق“

 ”” حواست به زنه باشه

  ل یدل   چیه  یرا که رها کرده بود برداشت، ب  ی کمربند   ”قایدق“

  .کند مضطرب را  شوگر  نکهی و صرفا به خاطر ا یخاص

اما آداب و   له،ی. اون جوون و اص هیدیداستان کل  ی برا  یفن“ 

 ”کنهیداره خفه اش م ییایکتوریو ی رسوم جامعه 
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 ” !اون اسم منه ،یه__درکش تونمیم من“

کرده است   ریرا غافلگ  نیکه کال  دیرسی به نظر م  نیاول  ی برا

 ”؟یزن ی حرف م یراجع به چ  ی دار“

 ” ی کر زابثی ال سیمن. فرنس یواقع اسم“

  ”دونستمینم نویا من“

م  البته “ فرنس  چیه  یکس   چی. هیدونستیکه  صدام    س یوقت 

  ”تمام مدارک مدرسه ام بود ی اما تو زنه،ینم

  ”مطمئنم که مدتها قبل فراموشش کردم “

  ”ی مطمئنم که نکرد منم“

برگرد سر کارت،  “   دیانگشتانش کش  نیکمربند را از ب  رنیبا

  ”یشیمزاحمم م  ی دار

  ”نباشه   ری نظیب  ی قه یبلوند خوشگل با سل  هیدختره بهتره    نیا“
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د  نیا“ کن  اد،می   در   داره  گهیشلواره  نگاه  نکن  یچه   ”یچه 

ز کرد،  رها  را  پا  پشیکمربند  را  شلوارش  و  کرد  باز   ن ییرا 

  .دیکش

نظر   ک یرا  برگرداند    شی رو  نکهیبث درست قبل از ا  شوگر 

ها ورز  دهی کش  ییران  د  دهی و  را  لرزشدیاش  وجودش   ی.  از 

مهمتر از    یلیخ  ییزهایکرد که چ   ی ادآوریگذشت. به خودش  

  .فکر کردن دارد  ی برا  نیکال ی ران ها

را   سیخ  ی از حوله ها  یکیرفت.    یبهداشت  سی داخل سرو  به

بعد پهنش کرد. نُه روز گذشت و او  هنوز    دیصورتش کش  ی رو

 .کند دای پ  یرفتن به پشت بام راه برای  نتوانسته بود 

 ی کرد جور  یو سع  دیدرمورد درب سوال پرس  رنی دوبار از با 

 نیمشکوک نشود. اول  نیپرسشش را مطرح کند  تا کال  ی عاد

بار، قبل از آنکه بتواند جواب دهد تلفن زنگ خورد. بار دوم،  

شده بود و مکالمه اشان    یسنجاب موج  کی  دنیگوردون، از د
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سنجاب! شوگر بث    کیخدا،    ی رضا  ی قطع کرد. برا  خیرا از ب

  .از آن سگ متنفر بود

بار حرفش    نی آنکه سوم  ی بود برا  یخوب  ی شام بهانه  یمهمان

ب وسط  ااوردیرا  اندازه  به  و  برگشت  خواب  اتاق  به  بلند    ی . 

 :را بشنود  شیبتواند از درون کمد صدا  نیصحبت کرد که کال

اون حرف  یصبح به گلفروش  امروز“ به   یزنگ زدم.  که راجع 

ندار  نکهیا  ،بودی   گفته   ها   گل  دمانیچ   ی ادیز   ی دوس 

ماندگار در   عاتی شا  نیدامن به ا  ی خوایدخترونه باشن چون نم

بزن  بودنت  باز  همجنس  دختره    یمورد  گفتم.  بهش    ه یرو 

  ”کامال منظورت رو گرفت  جهی در نت   ه،یحیمس

و به   دیرا شن  نی کال   دنیآه کش  ی بث فکر کرد که صدا  شوگر

  ی ورزش   یشلوار طوس  کی  کهیدر حال   ن کالی   خودش لبخند زد.

و   داشت  تن  به  کاشمر  جنس  در    ینفت  یآب  شرت یت  کیاز 

  .دستش بود از کمد خارج شد 
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ادامه داد   ی ا  دهی با لحن کش  نی کال  ”قدددر جالللببب   چههه“

کلمه در مورد گل ها بهت    کی   یکه حت  ستی ن  ادمیاما من  “

  ”گفته باشم

اگه  “   جدا کرد.  ن یکال  ی نه یاز س  یبث نگاهش را به سخت  شوگر

 ن ی من مطمئنم ا  ،ی نشون بد  ی شتر یب  ی به فوتبال عالقه  کمی

خود  عاتیشا م  ی به  با  خوابنیخود  عالوه  به  از    دی.  دست 

 ”.ی بردار  ایصحبت کردن مثل کون

و   sissyboys ا ی sissy:م“  رفتار  به  که  مذکر  افراد جنس 

  “ پوشش دخترانه عالقه مند هستند، زن نما ها

بهم   ن یکال   ی ها  لب را  بث  شوگر  اعصاب  که  خورد،  تکان 

باعث    نکهیکند نه ا  یرا عصبان  ن ی. او قصد داشت کالختیریم

به    کیشود.    حشیتفر انگشتانش  زد،  کمرش  به  را  دستش 

تفاوت و خسته   ی که حالت ب  ی عقب برگشته بودند و با چهره ا 

 :به خودش گرفته بود ادامه داد ی ا
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م  یمهمون“  فک  من  و  شبه  اسپاد    کنم یفردا  از  تا  چند 

چ “ بوم   ی دی د  ”ینیتزئ  ین یم:ظروف  پشت  تو  هنوز  ممکنه 

  ”باال تا چکش کنم  رمیبعدازظهر م نیباشه. ا

  .حبس کرد نهیرا در س  نفسش

غصه اشو نخور. آشپز  “  دیسرش کش  ی را رو  شرتش ی ت  نیکال

  ”اره یخودش داره ظرف م

انتظا   ،یخارج  هیعنوان    به“ نمازت  تو    یبدون  نویا  رهیر  اما 

سرو  یپیسیسیم از  جا  ینیچ  سیاستفاده  به   ی آشپز 

  ی کار ب  یخانوادگ  ادگاری   ِیکامال دوست داشتن  ی ها  سیسرو

  ”شهیمحسوب م ی ا قهیسل

وقته   یلیکه تو پشت بوم بوده خ  ی ا  یخانوادگ  ی ادگاری   هر“

 ” .ستین گهید

  ”افتاده؟ زیواسه اون همه چ  یچه اتفاق ه؟یچ منظورت“ 
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که   ی زی هرچ  ین یو  نجایکنم ا  ی من اسباب کش  نکهیاز ا  قبل“

 ” .فروخت  رو  بود  اون باال

 ی حت   یاحساسیکه هر ادم ب   حرفی   نکردن  یابدا سع   نیکال 

برا   توانستیم که  بزند  ضربه  ی حدس  بث   ی سخت  ی شوگر 

 .دیبگو متیخواهد بود، را با مال

  ی زیهم بود. همان احساس هشدار آم   نجایدوباره ا  ”فروخت؟“

آنکه بتواند خودش   ی را از دست داده. برا  زیهمه چ  گفتیکه م

 .را در ذهنش مجسم کرد  الدالی  بزرگ   لبخند   را سرپا نگه دارد 

  ”حقشو داشت“خاطر نشان کرد  نیکال

دستش را پشت سرش مشت   ”که داشت  زنمی حدس م  آره،“

بازم امکان ”را درون کف دستش فرو برد.  شی کرد و ناخن ها

د  ی سر  هیداره   ناد  ییرایپذ  ی ها  سیاز  باشه.   دهیرو  گرفته 

  ”مخصوص به خودشو داشت ی سوراخ سنبه ها ی دید

 .رفتیم  رونی اما داشت از اتاق ب نیکال
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به نظر    اما امروز  کرد،یمعموال او را  آرام م  لیثابت تردم   تمیر

با   ی کار  کیباشد،    رونیداشت که ب  ازیروح بود. ن  یب  ی ادیز

  .انجام بدهد شی دست ها

خود سخت    ی شوگر بث به خود   یجنس  ی با جاذبه  دنی جنگ

ب دلربا  ازین  آنکهیبود،  با  که  کند.    ییباشد  مبارزه  هم  اش 

تا چه حد حساب شده است.   دانستیکه م  ی مخصوصا وقت

 .را دوست نداشت نهایا

از حس شوخ طبع  که  به    یثیخب  یهمانطور  آن  هر  در  که 

مخاطبش باشد، خودش را    نی همان اندازه که ممکن بود کال

  ر یکه مداوما از ز  ی زیهوش تند و ت   ایهم مخاطب قرار دهد.  

  .آورد یاش سردر م   یدختر خوب جنوب  ی آن پوسته 

وجود دارد، فقط انتظار نداشت     دانستیم  شهیهمالبته که   

  .که شوگر بث خودش هم کشفش کند 
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 ی از کاردان  میکرده بود؟ بگذر  دای اش را از کجا پ   یسر سخت   اما

 زش؟ی برانگ ن یحال تحس نی، اما در ع  بیغر  بیعج

قبول  ی غذاها  کال  یحت  پخت،ی م  یقابل  انچه که  از    ن ی بهتر 

  ن یدستورات کال  شتریب  نکهیا. و با  کردیخودش درست م  ی برا

ناد آنها  گرفت،ی م  دهیرا  برا  ییمعموال  صرفا  او  که    ی بودند 

  .درافتادن با شوگر بث از خودش درآورده بود

دهد   زیتم  یمنطق  ریرا از غ  یتوانسته بود منطق   ییجورها  کی

کال نه،  برساند.  انجام  به  را  کارها  ا  نیو  دوست    نهای اصال  را 

  .نداشت

رو  قطرات  از  را  درجه    ی عرق  چند  و  کرد  پاک  چشمانش 

  ی ها   رهنیاز همان پ  گرید  یکیرا باالتر برد. امروز با    لیتردم

  ی نقره ا  یبه  رنگ آب  یکی  نیفوق چسبانش به تن امده بود، ا

 .چشمانش
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بود که بتواند   قی عم  یبه  قدر کاف  قایشکلش دق  یقلب  ی قهی 

به   نهی س  کی  یملعون را که از برآمدگ   ی ا  روزهیف  ی آن پروانه 

  ک ی   دنیرا در مورد خر  دشیتهد  دی. باندیبب  د یپریم  ی گرید

عمل  ی برا  فورمیونی وقت    چیه  ییجورها ک یاما    کرد،یم  ی او 

  .نکرده بود دا یفرصتش را پ

اش سوخت و رفت. به زانو درآوردن شوگر بث به   یمیقد  تنفر

آسان نبود. اما او هم آسش را رو نکرده   کردیآن اندازه که فکر م

اش   یآب  ی بایز   ی بود هنوز. تصور کرد که باالخره آن چشم ها

  .شود  سیاز ندامت خ ی با حداقل چند قطره اشک صادقانه ا

ا  نی آخر  توانستیم  نیکال   باالخره  از  خ  نی صفحه    ی ل یفصل 

 .اش را ببندد یخسته کننده از زندگ ی لیو خ یمیقد

م  ی ا“  ات  ننه  عز  تونست یکاش  بب   زشیپسرک  که   نهیرو 

  ”خونه  به برگشته کولش رو  دمش  با
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نداشت.   ی ا  دهیاما فا  د،یرا باال برد و تندتر دو  لتردمی    بازهم  او

 .کردندی سنگ و آجر را طلب م ی دستانش حس آشنا

قبل از انکه زنگ خانه    ینبود. حت  دهیفا  یکامال هم ب  گوردون

شروع به پارس کردن کرد. شوگر    دیایبه صدا درب   یچدرشکه 

از کتابخانه    یبث کتاب کش رفته بود   رنیبا  ری نظیب  ی را که 

 .کنار گذاشت

تر از جانش بماند   زی عز نیآنکه با کال جای  به  گوردون نکهیا 

برم خانه  به  زنان  قدم  او  با  همراه  عصر  همچنان   گشتی هر 

   شد یاش بود. درست است که عموما باعث م   یشگفت  ی هیما

 ی بخورد اما با همه   ی سکندر  اطیرد شدن از ح  نیشوگر بث ح

کمتر    یچدرشکه  ی خانه  شدیو باعث م   آمدیباز با او م   نها،یا

 .تنها به نظر برسد
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بر وفق   یاگر زندگ  یبرخواست. حت  شیبث با اکراه از جا  شوگر

خوب معموال در ساعت ده   ی خبر ها   رفت،یم  شی مراد هم پ

  .شدیشب پشت در ظاهر نم 

گوردون همچنان به پارس   کردیم  یعرض اتاق را ط  کهیحال  در

 .داد ی کردن ادامه م

تر   زیام دیتهد ی زی چ چیکنار زد و ه یجانب ری پرده را از نورگ  

  ”!گوردون، ساکت“   .دیدخترک جوان ند  کیمبهم    بتی هاز  

که در را باز کرد   یبث چراغ سرسرا را روشن کرد. وقت  شوگر

دخترک    ی دور پاشنه  یو چند دور اکتشاف  دیدو  رونیگوردون ب

  .د یچرخ

ز  ا ی  زدهیس  دیشا و  چموش  الغر،  بود،  ساله  اما  بایچهارده   .

اش که به احتمال    هی بدقواره بود، هنوز در مراحل اول  ی ا  ییبایز

 .شدی باعث عذاب دخترک م ادیز
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را پشت گوشش   دند یرسیصافش را که تا شانه اش م  ی موها 

  خت ی شلوار بدر  کی__افتضاح بودند  شی گذاشته بود. لباس ها

 یمردانه   ر یبادگ  کیبزرگ بود و    شی برا  زیکه حداقل دو سا

  فی . صورتش گرد و ظرآمدیم  شی پهلو ها  ی پاره پوره که تا رو

بزرگ   ی ادیز  فیظر   ی آن گونه ها  ی برا  یبود ، دهان پهنش کم

  .بودند

 ش ی چشم ها  توانستی در نور کم سراسرا هم شوگر بث م  یحت

بب  موها   یآب  کی   ند،یرا  آن  با  که    با ی تقر  ره یت  ی کمرنگ، 

  .دیرسی دهشتناک به نظر م

پا  گوردون سرسرا  بچرخد.   نییاز  ها  بوته  داخل  که  رفت 

  ده یشده بود که انگار روح د  رهیبه شوگر بث خ  ی دخترک جور

نگفت،   یو وقت  دی بگو  ی زی است. شوگر بث منتظرش شد که چ

 :باالخره خودش زبان باز کرد

  ”کمکتون کنم؟ تونمیم“ 
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 ”بله خانم،“را تر کرد   شیلبها دخترک

  ی رو  نشسنگی  کف   را  با آن  شی از کفش ها  یکی  ی پاشنه  

داشت که   یلحن خشک  شی. صدادیمال  گرید  ی لنگه   ی ه یرو

  .بزرگتر از آنچه که بود به نظر برسد شدیباعث م

  ی آزاردهنده ا   ز یبود، چ   دهیکه شوگر بث هرگز او را ند  هرچند

از هراس   یآشنا. موج  بایتقر  ی ز یدرموردش وجود داشت، چ

  .ستادیر ا: منتظدیچ یدر وجود شوگر بث پ

که آب دهانش را قورت داد تکان خورد    یدخترک وقت  ی گلو

  ”... خواهرزاده اتونمییجورا هیمن.. اِ... “

  ”فهممی! من نمخواهرزاده؟“

  .دیفهمیم اما

  ”هستم نیگلنتا یجیج من“

عج   اسمش قدر  چه  او  اسم  کنار  م  بیدر  نظر  .    د یرسیبه 

  .انی. دختر رایجیج
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و ش  خواهش، تلخ  بچه  نیریبرنده،  فشرد.  را  . انیرا  ی قلبش 

م   ی دختر که   توانستیکه  شد  چطور  باشد.  خودش  مال 

تنها مردها از   یخوب  ی توانست  بودشان  داشته  را که دوست 

را به خاطر حماقت از دست داد و امت را   انیدست دهد؟ او را

 .کرد انیکه با را ی کار ی برا یهیبه عنوان تنب دی... شا

 خ ی  شیهم بود که باعث شد سر جا  ینیو  ی دختر، بچه   نیا  اما

 ی . چشم هاآمدینداشت که انقدر آشنا به نظر م  یبزند. تعجب

  پدا یهم    ی راهشان را به نسل بعد  ی کر  نیفیری گ  ی نقره ا  یآب

  .کرده بودند

 ،یعنی“افتاد    رونیب   رشیبادگ  ی ها   بیاز ج   یجی ج  ی ها  دست

سرزده    نجوریا  نکه یا  نا،یادبانه است و ا  یکارم ب  نیا  دونمیم

. و من نیخبر از وجود من ندار  دیاما فکر کردم که شا  ام،یب

بگم    خواستمیفقط م  یول  نا،یباشم و ا  نجایا  دیکه نبا  دونمیم

  ”.سالم
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شام.   ی. مهمانانشیعر  ی نه یو س  نیبود. کال  ی ا  یطوالن  روز

داشت که به   الی تماس ناراحت کننده از دال  ک یبعد هم که  

ا نم  نکهی خاطر  ب  توانستی شوگر بث  روز خانواده  عزا    دیایبه 

د بث  شوگر  بود.  ا  شتریب  گر یزده  پ    نهایاز   ی ها  یدگی چیبه 

کودک    نیا  کهبود    ی زیتمام چ  قاینداشت، که دق   ازین  یاحساس

  .آورد یچشم روشن با خود به ارمغان م

  ”؟یباش رون یب نکهیواسه ا ستین رید ی اد یز کمی االن“

  ”کشهیخانم. بابام اگه بفهمه منو م بله“

نم  شوگر را  توانستی بث  که  کند  اخالق    انی تصور  آن  با 

  ذهنش  در   هنوز  انرای   کس را بکشد، اما خوب  چیه   مشیمال

ا  جدههی  پسر  همان او رو  ییبود که وقت ها  ی ساله   ی کنار 

به او     دیکشیدراز م   اچهی کنار در  یقرمز روشن ساحل  ی حوله

چطور    گفتیم ا_که  از  کردند    نکهیبعد  ازدواج  از __باهم 

  .کنندیم یو در آتالنتا زندگ  روندیم ش یپر
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  ”خونه  ی بفهمه برگرد نکهیبهتره قبل از ا دیشا“

 ی کلفتش را رو   ینگاه کرد و پاشنه   ش یبه کفش ها  یجیج

 دوار یام  ییجوراه یمن  “   کف فشرد.  ی تخته   ی تکه تراشه   کی

 ” میصحبت کن میبودم که بتون

رد  و  امد  باال  سرکش  ی سرش  چشمانش    ی از  در 

  ”نای و ا نیشما خاله ام هست نکهیا  ی برا” دی درخش

  ”ادیماجرا خوششون ب نیاز ا اد یفکر نکنم خانواده ات ز من“

  ”ستنیمن ن سی رئ اونا“

نگاه   شوگر را    یبث  آهش  و  انداخت  فکش  لجوج  حالت  به 

 ای  ریفروخورد. قدم به عقب گذاشت تا دخترک وارد شود. د

شک، آن    بی   ماجرا را پس بدهد و   ن یتقاص ا  د یبا  یکیزود  

  .شدمی  بث شوگر  فرد

تقر  ”داخل  امیب  تونمیم  واقعا؟“ وارد شد که  باعجله    با یانقدر 

  .انداخت نیشوگر بث را به زم
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برگشت   ی رو  دیپر  گوردون بث  شوگر  سر  پشت  و  سرسرا 

بستن در    نیشوگر بث در ح  ”قه یفقط واسه چند دق“   داخل.

  ”ی واسه انجام دادن دار فی تکل  یمطمئنم کل“   ادامه داد

خانم، امروز شب جمعه است و منم از مدرسه اخراج موقت   نه“

  ”شدم

نم  شوگر را  توانستی بث  که  کند  و  انیتصور   ی دختر  ینیو 

باشند که خطا انجام دهد که موقتا    ی آنچنان جد  ییداشته 

را ن  چیه  انیاخراج شود.  به دردسر  و  فتادیوقت    ی حت  ینیو 

مادرت    فکر کنم پدر  و ”.دادینم   لیتحو  ریرا هم د  فش یتکال

  ”زده ان  جانی ه یحساب

  ”از من متنفرن اونا“

سرکش  یعل م  یرغم  حس  بث  شوگر  او    کرد ینگاهش،  که 

  ”نیمن صادقانه شک دارم به ا“  خودش را باخته است.

  ”ان یواقعا عصبان  یتنفر، ول  قاینه دق دیشا“
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  ”نداره یتعجب“

کوچکش کنار    ی مشت ها   ”!ی ری طرف اونا رو بگ  یتونینم  شما“

  ”یتونیفقط نم “کمرش گره خورد 

دق  شوگر و   قیبث  شده   سرخ  صورتش  کرد.  نگاهش  تر 

که   دیرسی به نظر م  ی با تنش گره خورد بود. طور  شی ابروها

  .کرده است انتیانگار شوگر بث به او خ

  جه یو در نت  خواندیاش او را به خودش م  یخواب خال   تخت

باشه، من طرف “انتخاب کرد    مقاومت را  نکمتری  راه   شوگر بث

  ”توام

اش از   ی نقره ا  ی را گاز گرفت، چشم ها  شی لب ها  یجیج

  ”واقعا؟“پر شدند   مهیسرآس  ی دیام

  ”نه؟ چراکه“

  ” نیشیطرف من م دونستمیم“

 ”؟ی خوا ینوشابه م“  ؟ی. حاال چیعال
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  ”شهیخانم، اگه باعث زحمتتون نم بله“ 

 .آن  لجاجت خشم آلود   ری همچنان ز  یمودب جنوب  ی ها  رفتار

بطر  شوگر دوتا  و  رفت  آشپزخانه  سمت  به  از    ی بث  نوشابه 

  ک ی م:ک“داگز    لی دو  کیفکر    یآورد. بعد از کم   رونیب  خچالی

درون    ”وعده   انیم و  کرد  باز  ها  یکیرا  بشقاب   ”ودوج   ی از 

  .تلوال انداخت ”نهسفالی  م:مارک مخصوص

  م یبعد تصم   یول   اوردیب  رونیب   وانیخواست ل  ی لحظه ا  ی برا

 .داشت ی وقت شب هم حد رید یزبان ی گرفت که م

رو  یجیج شد،  آشپزخانه  وارد  سرش   ش یزانوها  ی پشت 

را باز کرده    شینشست تا شکم گوردون را بخاراند. گوردون پاها 

 شدند ی م  دهیکفپوش کش  ی رو  شی گوش ها  کهیبود و در حال 

  .لذت سگ باست در اوج کی حالت چهره اش مثال بارز 

ها   یکه شوگر بث قوط  یوقت  ”نیدار  یخوب  یلیشما سگ خ“ 

بلند شد. گوردون هم    ش یاز جا  یجیگذاشت ج  زی م  ی را رو
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مهربان   د،یدخترک مال  ی و سرش را به مچ پاها  دیپر  شیاز جا

  .ایدن یخانگ وانیح نیتر

پذ  یجیج اتاق  به  و   ه یشما  ”انداخت  ینگاه  ییرایبرگشت 

 ” ن یخوب هم دار یلیخ ی ها   قهیعت ی سر

  ”خاله تلوال بودن مال“

قبلنا منو مدونمیم“ اون زنجایا  آورد ی . مامان  از بچه ها    ادی. 

 ” .اومد یخوشش نم

خودش اشاره   یمقابل صندل   یشوگر بث به صندل  ”بگو  نوی هم“

  .کرد

ج  راه رشد    انهیناش  یکم  یجی رفتن  به  هنوز  که  انگار  بود، 

  هی  نکه یباور ا  “ه است.  بلندش کامال عادت نکرد  ی پاها  دیجد

  ”مخاطب عشق لینکلون اش بوده باشه سخته یزمان

 ” ؟ی تو خبر دار“ بث لبخند زد  شوگر
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م  ”دارن  همه“ قوط  زیپشت  با  رفتن  ور  و مشغول   ی نشست 

تاک ساعت سث توماس در اتاق    کی ت  ی نوشابه اش شد. صدا

ها بود. شوگر بث دست دراز کرد    هیمجاور نشانگرها عبور ثان

 .گوردون را بخاراند  ی تا پشت گوش ها

  ”؟یجیچند سالته ج “ 

  ”زده یس“

  نه یاش را به خاطر داشت. آن سال س  یسالگ  زدهی بث س  شوگر

  ن ی گلنتا  انیاش رشد کرده بود و باعث شد تا را  یواقع  ی ها

 ی م:باز ”کانگ  یاز ورزش و دانک   شتریب  ی زیچ  یبفهمد زندگ

 .است ”ییدویو ی ها

حاو  بشقاب  بث  م  کی ک  ی شوگر  انطرف  به  داد.   زیرا  هل 

تکه از گوشه اش جدا کرد اما آن را در دهانش    کی  یجیج

  .نگذاشت

 ”؟ی شد که اخراج موقت شد یچ خوب،“
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وقت    چینه، ه  ای که قبال اخراج شدم    نیکنیفکر م  نیدار  اگه“

  ”نشده بودم

  ”شناسمی . من تو رو نمکنمیفکر نم یچ  چیبه ه من“

ابتدا آهسته    ،یجی که ج  ینیدر ح  ” است.  دهیچ ی پ  ییجورا  هی“

تعر با شتاب داستانش را  داگز در    لیدو  کرد،یم  فیو سپس 

ا کپه  به   ی کل  انتیشد. خ  لیتبد  کیاز خرده ک  ی دستش  

...  ی ... بحثشان باهم...کمد فلزیبا چلس   یجیج  ی. دوستلمنیو

 ...مچ شکسته

ا  یجیج  کننده  مبهوت  طرز  ح  ی به  در  داشت    نی عادت 

ترک را  نوجوانانه  اصطالحات  و  بزرگسال  کلمات   ب یصحبت  

 ک ی که به آخر ماجرا نزد  یکند. دختر خَلف مادرش. در حال

و هم سرکش. خبر داشت   دیرسیهم رقت بار به نظر م  شد،یم

آن   رش یپذ  ی انجام داده است، اما هنوز آماده  ی که کار اشتباه

  .نبود
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به درون کمد هل   یکس  یسالگ   زدهیشوگر بث در س  اگر را 

که بانوان   گفتی و م  زدیم  ییاعتنا  یخودش را به ب  ی دید  داد،یم

نَژاده ه   ی حت  دهند،یکس را به درون کمد هل نم  چی جوان 

راحت از آنجا    یلیبانو خ   کیکه واقعا حقشان است.    ی دختران

  رفت یم  ادشیو    کرد،یبرگذار م  یملکوت  یمهمان  کی  شد،یرد م

  .که شخص خطاکار را دعوت کند

  .بودن ی کارآمد  حی. واقعا نصای دیگُله تشکرات، د گُله

موقع  نیا برا  یخوب  تیزمان  ج  نکهیا  ی بود   یجی بفهمد  

از بابت    یمن مطمئنم چلس“چند مرده حالج است    نیگلنتا

  ”مونهی پش  ی بهت گفت افاده ا نکهیا

ا  یجیج داد   ن یاز  با حرارت سرتکان  و  آمد  حرف خوشش 

ا“ افاده  ن  گم،ی م   ینی  ستم،ین   ی من  مقصر  ما    ستمیمن  که 

  ”نایو ا میپولدار
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ج  شوگر ماند،  منتظر  جو  یجی بث  به  شروع   دن یدوباره 

قبل آنقدرها   ی به اندازه    گریکرد، حاال د  شیلب ها   ی پوسته

واقعا   یاگه چلس“  دیرسنمی  نظر  به  خودش  به  هم  مطمئن

 ” چاق گفتم یمن بهش نم کردینم یاونقدر بدجنس

  ”چاقه، نه؟ یچلس یول“

 ”هله هوله بخوره ی کل دهیبهش اجازه م  مامانش“

م  شوگر دو  میقا  ی برا  لشیبث  ز  لیکردن  دستمال    ر یداگز 

 .سفره اش را فرو خورد

  ی چشمش رو  کهینوشابه خورد و درحال  گر یقلپ د  کی  یجیج

مامانم منو برد اونجا و “گذاشت     ن ییثابت بود آن را پا  یقوط

خواه عذر  کرد  چلس  یمجبورم  و  هم   یحت   یکنم  نگاه  بهم 

  ”بود یگچ ی قالب ها  نیاز ا یکی ی . مچش توکردینم
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ر   شتریب  ی بث کم  شوگر  ی جی که ج  ی قبر   ی رو  ختیخاک 

بود    ی برا کنده  سزا  “خودش  مردم  کنم  رفتارشونو   ی فک 

  “ گهید  ننیبیم

اون   کنمیمن فکر نم“   دیرسینامطمئن تر به نظر م   یجیج

 ن،یدونیحالش خوب بوده باشه، و اون به اندازه من، م  ادیروز ز

داشتن،    ازیامت پدر  مثال  مال  اینداره.  و   یوضع  داشتن  خوب 

مامانش، خوب    یول“شکل گرفت    گرید  یابر طوفان  کی  ”نایا

  ”فهمهیم زویدوستشه. مامان اون همه چ نیبهتر

ا  یجیمادر ج   برخالف خوب، پس  “   نبود...  نطوریکه ظاهرا 

  ”؟یکن  کاریچ ی خوایم

 ی شد. برا  خیسرش را بلند کرد و مو برتن شوگر بث س  یجیج

  نگاه   خودش  چشمان  به  داشت انگار    لحظه حس کرد که  کی

  .کردمی

  ”کنم کاریچ  نیکه شما بهم بگ نجا،یاومدم ا ن یهم ی برا“
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 د ی با  حتی نفر واسه نص  ه یهستم که   ی نفر  نیمن آخر  عسلم،“

 ” ششیبره پ

. هیاوضاع چه جور  فهمنیکه م  نیهست  یشما تنها کس  یول“

 ”م؟یست ین م،یبه هم ه یشب ییجورا هی ما  گم،یم ینی

شما هم پولدار  “فوران کردند  ی کلماتش به تند  گریبار د کی 

شما    کردنیو من مطمئنم همه فکر م  نیدختر شهر بود  نیتر

  ی بچه ها  ی . پدر و مادر همهن یبود  یو از خود راض  ی افاده ا

که همه    ی درست همونطور  کردن،یپدر شما کار م  ی برا  گهید

م  ی برا کار  با  کننیپدر من  اونام پشت سرتون   ییزایچ  دیو 

کس اونطور که   چی. اما هنیگفته باشن که شما دوست نداشت

م آزار  منو  اذ  کننیهمه  رو  م  ت یشما  من   خوام ینکردن. 

 ی نی  خوام،یآزارم کنن. من م  هیبق  خوامیباشم. من نم  ی اونطور

  ”..... قدرتمند باشمنیدونیم
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از نوشابه    ی جرعه ا   دنیبود. شوگر بث با نوش  ن یا  ه یقض  پس 

  ی هم اند، ول  هیآنها شب   کردیفکر م  یجی. ج  دی زمان خر  یکم

 .نبود  نطوریا

او از همه سرتر است   دیرا نداشت که به او بگو  ی دیبچه د  نیا 

  .است  یامر قابل قبول  یدهد که فکر کند نامهربان  به او اجازه   ای

را داشت که بدون   نیواقعا شانس ا  یجیشوگر بث، ج  برخالف

  اد یرا از راه سخت تجربه کردن    زی آنکه مجبور باشد همه چ

 .بزرگ شود رد،یبگ

  ال ی اش. شوگر بث عادت کرده بود که فکر کند دال  خواهرزاده

بود.   یکیبچه خونشان    نی،اما خودش و ااوست  ی تنها خانواده  

  .فکر را مزه مزه کرد نیا  یکم

درسته؟   کردم یمن بهت بگم چطور اون کار رو م  ی خوایپس م“ 

م  یی که کارا  زدم ی مردم رو گول م  ی چطور   خوام ی رو که من 

  ”انجام بدن؟
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و بخش   یجیج داد،  تکان  کرد    قش یاز شوگر بث تشو  یسر 

  نیواسه سهمت از قدرت تو ا  ی آفرین ، دختر کوچولو. تو دار

...  یاگه از راه درستش دنبالش نرفته باش  ی. حتیجنگی م  ایدن

 باسنش برد  ری را ز شیاز پاها یکیبه تو. مچ  نیبازم افر

  ”؟یبابت مطمئن نیاز ا“  

ها   لویوی تمام س“ سر تکان داد    ت یبا جد  یجی ج  ” آره،  اوه“

  ”ن یدختر مدرسه بود نیکه شما مشهورتر گنیم

  .دانستی ها م لویویدر مورد س یجی ج پس

د  ی دوستا  نیبهتر  اونها“ االن  من  اما  بودن،   گه یمن 

متوجه عمق   یجی سکوت کرد تا ج  ی لحظه ا  ”نمشونیبینم

  ”شهیدلم براشون تنگ م“  شود هیقض

تو   یکه وقت  یمهم  ی . دوستای دار   گهید  قیرف  یشما کل  یول“

  نطور ی. ای کرد  داشون یپ  ی کردیم  یو هادسون زندگ  ای فرنیکال
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  گم،یم  ینی.  یداشته باش  ازیها ن  لو یویبه س  گهیکه د  ستین

  ”نایو ا ستن یاونا مهم ن

را فشرد. طناب احساساتش هر   شیگلو  خیب  ی دغلکار   خفقان

 ”مهمن شهیهم یواقع  ی دوستا“  شدی روز ناسور تر م

  

دوست داشت بشنود و شوگر بث   یجینبود که ج  یجواب  نیا

آماده   ندیبب  توانستیم زبلش  مغز  دسته   کی  کیشل   ی که 

کند شوگر    دایبود. قبل از آنکه فرصتش را پ   گری و برهان د  لیدل

  بث گفت

  ”ی وقته، و من خسته ام. مطمئنم توهم خسته ا رید“ 

 ی ادآوری. شوگر بث به خودش  د یرسیله شده به نظر م  یجیج

از حد توانش  مشکل داشت.    شتریاالنش هم ب  نهمی  که    کرد

ا خ  نیاما  را  م  شتر یب  یلیبچه  که  انچه  درک    خواستی از 

  .کردیم
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خودش به گوشش    ی صدا  شدیبلند م   زیکه از پشت م  یحال  در

که م شا  کمی  کشنبهیمن  “   گفتیخورد  دارم.  آزاد    د یوقت 

  ”.م یاون موقع صحبت کن  میبتون

بعد از ظهر در برم. مامان    تونمیمن م“   سرحال شد  یجیج

 ”بابام کنسرت دارن

بود را به خاطر    ده یکه در سطح شهر د  ییبث پوستر ها  شوگر 

 ...نیگلنتا انیو را ینیو  یالیسر ی آورد : کنسرت ها

 ”باشه یزدن فکر خوب میج یواشکی فک نکنم  من“

شما رو   تونمیکه م  هیتنها راه  نی. ارهی سخت گ  یلیخ  بابام“

  ”نمیبب

  دن یرا از د  یجیج  ینیدرک کند که و  توانستیبث م  شوگر

  یی شوگر بث چه بال  کردی فکر م  قا یدق  ان؟یاو منع کند، اما را

   اورد؟یقرار است سر او ب
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م  ”باشه“ پشت  شد  زیاز  شد    “   بلند  قرارمون   کشنبه یپس 

  “ بعدازظهر

  ”ممنون“  باز شد ی به لبخند یجی ج صورت

خانه    یوقت شب تنها راه  نیبگذارد ا   توانستیبث نم  شوگر

 برداشت را کتش و رفت   شود ، پس

  ”زنمیمن باهات قدم م“ 

  ”ست ین ی ازین“

از خانه خارج    یجی در را باز کرد و به دنبال ج  ”هست  چرا“

پر جلو  گوردون  طب  دیشد.  کنار   میتصم  عتایو  که  گرفت 

ماک  یجیج بلوار  در  به حقش.  تا صاحب  برود  برد    نگیراه 

  .زدندی قدم م ابانینبود، پس آنها در خ  ییرو  ادهیپ

  ”قبلن دوست پسر شما بود، نه؟ بابام“

  ”شی وقت پ  یلیخ“
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چون اون حرومزاده بود   ن،یساخت  ی شما و مامانم باهم نم  و“

  ”نایو ا

  ”یلیاست خ  دهیچی پ“

من   یوقت“   شد  رهیسرش را بلند کرد و به آسمان خ  ”دیشا“

  ”گردمیبرنم گهی برم، د شیاز پر

  .عسلم میگ یم نویاولش هم هممون

ورا  نور آجر  ی ها  پنجره   ی از  کلون  ی ساختمان   الیمدل 

 ووکارآ    که انگار از وسط  یساختمان  د،یتابیم  یمیقد  ی فرانسو

 “  ی فرانسو  ی منطقه  واورلئان،ین   ی منطقه   نیتر  یمیم:نام قد“

  .ستادیشوند ا کینزد یلیقبل از آنکه خ یجی آمده بود. ج

طاق  ی . اتاق خواب من باالنیای تر ب  کی نزد  نی ستیمجبور ن“ 

  ”خطرهیاز نرده هاش باال رفت. واقعا ب شهیو راحت م  هیپشت

که از در    کردیمجبورش م   دیشوگر بث با  ”نطورهیهم   حتما“

 پدر    بود که او  نجایشود، اما نکته ا  هیبرود داخل و تنب  ی ورود
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مجبور نبود کار درست را انجام   جهنتی   در  و نبود  یججی   مادر

 .دهد

 ”کنمینگات م نجایمن از ا  نانیصرفا جهت اطم“  

. م یدار  ی . ما تو محوطه نورپردازنیای ن  کی نزد  ادیفقط ز  باشه،“

  ”خانم بود فردی نیو ی دهیا

 ی و هشدار   دیرا شن  یجیج  ی بث تمسخر درون صدا   شوگر

باشه،   ز یچه قدر وسوسه آم  ستی به خودش داد : مهم ن  ی جد

  ی ن یکه دور گردن و   ی دید  ی ها  د یمروار  ری. تصومیدخالت ندار

  ”امینم“کرد  رونی حلقه شده بودند را از سرش ب

 ی از آهن چکش خورده   یجیکه چطور ج   دیلحظه بعد، د  چند

پشت  ی سرسرا و   یخوب  ی پا  ی باال رفت. جا  یکوچک  داشت 

را به سمت پشت بام تاب    شی پا  کی  یجیبعد ج  یمدت کم

را از پشت باز کند، برگشت    قبل از آنکه پنجره   ی داد. لحظه ا

  .و دست تکان داد
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 نی اما با ا  شد،ینم  دهیبود و د  ستادهیها ا  هیبث در دل سا  شوگر

  .دست تکان داد شی م براحال بازه

  .و سالم حی. صحانی رو برگردوندم خونه، را دخترت

. وقتشه که ماها  قیرف  ایب“   و به گوردون نگاه کرد.  دیکش  یآه

 ” میدار یتو تخت خوابمون. فردا روز بزرگ میبر

 نهم  فصل

و به درون کمدش رفت. معموال     د یدست از اصالح کش  ن یکال

اما به   کردیاش م  یگوردون همراه  دیپوشیکه لباس م  یزمان

شده بود.   دیتبع  یدرشکه چ  ی عصر به خانه    یخاطر مهمان

 .درمورد شوگر بث، سگش بود زی چ نیبهتر

. بازهم دیآشپز خانه به گوشش رس  ی شکستن از منطقه   ی صدا

را انداخته بود. تمام روز را    ی زی هم شوگر بث چ  دیشا  ایآشپز.  

  د،یچ یگلها را باز م   داد،ی : جواب در را مکردیدور خانه پرواز م
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  ی . خودش  را از دل و جان وقف آماده سازکردی با آشپز بحث م

  .کرده بود شیخواست خو فریک

درون کمد و شروع    مکتیبه ن   دیرا کوب  شیشصت پا   نیکال

احساس    نکهیا  ی نداشت برا  یل یدل   چ یکرد  به فحش دادن. ه

گناه داشته باشد. آنچه که  قرار بود امشب رخ دهد، به شکل 

  ن ی نبود که کال  ی زیساده بود  و از آنجا که انتقام چ   ی ظالمانه ا

  ان یپا  کی.  ودآخرش ب  گر ید  نیبخواهد عمرش صرف آن کند ، ا 

  .نقصیب

 رون یب  رهن ی پ  کی اش     ی سدر  ی ها   ی از چوب رخت  یکی  ی رو  از

چک تپل خاتمه   کی  شیعصر که تمام شد  برا  ی. مهماندیکش

. هرچند که کردی هرگز به او فکر نم  گریو د  نوشتی خدمت م

  .نبود ی کار ساده ا کردیاعتراف م دیبا

را چرخانده بود   ی بولگار  نیجفت دکمه سر آست  کی  چیپ  تازه

  ”کارت یبرو پ“به گوشش خورد  یتق تق ی که صدا
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توجه به او    یشوگر بث ب  زد،یهمانطور که حدسش را م  درست

پوش را   امشب  آورد.  داخل هجوم  کرده   دهیبه  تن  به  لباس 

خودش__بود نوع  در  رسم  کی__حداقل  و    یمشک  یشلوار 

  ن ی کال  دید  ی هی شکل. اگر زاو  یهفت  ی قه یبا    ی دیسف  رهنیپ

 نه ی نظر س  کی  توانستیلحظه، م  نیمثل هم  بود،یدرست م

 .ند یاش را بب  ی تور دیبند سف

برا  بلند ها   ی دلش  پاشنه  به فلک کش  ی آن  که   ی ا  دهیسر 

 ن یتنگ شد هرچند که خود کال  دی پوشیشوگر بث معموال م

مجبورش کرده بود عوضشان کند. به او خاطر نشان کرد که 

  شان یهردو  یول  ستد یبا  ش یپاها  ی ام عصر را قرار است روتم

م  تیواقع هادانستندیرا  بلند  پاشنه  ها  مهمان   ک ی ش  ی . 

 .نه خدمه دند،یپوشیم

و   کردندیسرشان جمع نم  ی را هم باال  شانیخدمه اما  موها 

ها  گذاشتندینم موها   و  ی وحش  ی طره  از  هر    شانیمواج  به 

ب موازات    ی ا  گونه  یمنحن  ی رو  __فتدیطرف  به  شده،  سرخ 
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جفت   ک یکه    یکوچک   ی گوش ها  ی رو  ده،یکش  یگردن  ی قفا

 ک ی  نیا   نیاما کال  __بود  ختهی از آنها آو  ییقلب کوچک طال

  .شده بود  الی خیرا ب  ردمو

شوگر    ”کشهیم  ی آشپزه به کتک کار  نیداره کارم با ا   گهید“

ها  کهدرحالی بث م  ی رو  ی قلب  تکان  با    خوردندیگوشش 

است   ا یفرنیکه گفت اهل کال   ی همون لحظه ا “ پرخاش گفت  

اووردوو    ی . داره تویکن  دایرو پ   گه ید  یکیکه    گفتمیبهت م  دیبا

  وفو ت  “  شوندیسرو م  یکوچک که در مهمان  ی غذاها  شیم:پ ”ها

استفاده   “  اهخوارانیگ  ی گوشت برا  نیگزیجا  ا،یسو  ریم:خم“

 موقع سرخ کردن  برشته اشون هم نکرده   ی. تازه حت کنهیم

!”  

 ن ی خانه، کال_خوب_فاز دختر  روی   بود  رفته   کامال   بث  شوگر

ها  دایجد وقت  فقط  بود  برده  م  ییشکش  گارد    رد یگی که  

 .اوقات باشد  شتری ب  بایتقر  آمدیدارد، که به نظر م  ی فاز  نیچن
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که به    یتندرست تر از وقت  شدی باعث م  شیگونه ها  یسرخ 

ها  شیپر استخوان  اما  برسد،  نظر  به  بود    ش ی بازو  ی آمده 

پشت دستش   یآب  ی بودند. رد و نشان رگ ها  ف یهمچنان نح 

 یی راهنما  ی نقشه  توانستیشد، م  انیکه موقع به کمر زدن نما

  یی بایز  ی به ملکه ها  یکه زندگ  ییها  ی دیتمام ناام  ی باشد برا

  .کردیشدن ، عطا م ری در حال پ

بودم رو   ده یکه واست خر  ی دی تازه زد اون پارچ جد  ن یهم“

  ه ی  یومینیآلوم  ی قصد داشت از تابه ها  یدونستیشکست. و م

ها که    یهمانیدر م  ی غذا خور  ز یم:م“ بوفه    زیم  ی بار مصرف رو

رو از  خودشان  برم   شی مهمانان  کنه؟   ” دارندیغذا  استفاده 

شامه نه   یمهمون  هی  نیکنم که ا  ی ادآوریمجبور شدم بهش  

  ”سرخ کردن یمحل ماه

 خواستی م  نیو  کال  دادیشوگر بث داشت به غرغرش ادامه م 

 یهمانیم   ی صرف نکند برا  ی انرژ  نهمهیبه او دستور بدهد که ا

به او گفته   نیامر، کال  ی . از همان ابتدا  ستین  زبانشیکه م   ی ا
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پ عنوان  به  که  مهمانان سرو  شخدمتیبود  به  است    س ی قرار 

کرده بود با    یسع   یتح  نی. کالاوردنی  ابرو  به  خم   او  اما   دهد

ا  یدستورش مبتن   ی لباس مناسب بپوشد جد    دی با  نکهیبر  

 .ملموس تر  کند  شیرا برا هیبودن قض

  ک ی کردن نقش    ی باز  کردیاراده م  یآدم  یچه قدر وقت  شگفتا،

آن   کبار یراحت بود. اگر شوگر بث فقط     یعوض  ی حرامزاده 

 نی کال   کرد،یافراشته اش را خم و اذعان به شکست م  ی شانه ها

. در  کردیکار را نم  نی. اما شوگر بث اشدیم  زی همه چ  الیخیب

ا  جه ینت االن  حا  ستادهیا  نجا یآنها  و  فقط   نیکال   ال،بودند. 

  .ماجرا تمام شود   نیا خواستیم

 ی دیدستمزدش رو م   ی امشب دار  یمطمئن شو که وقت ...“

 ” یاون پارچ رو از روش کم کن متیق

برا   ”کنمیم  باشه“ پارچ را شکست چون   نیا  ی آشپز احتماال 

  .شوگر بث بود رهن ی زدن درون پ دیمشغول د
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جزیکنینم  نه“ به  م  وقتی   .  من  به  مستر    رسه یکه  شما   ،

که از سواحل   اقتیل  یب  ی واسه اون راسو  ی. حتیشمی   ولخرج

  ”اومده  ”است سکویفرانسو سان  ای فرنیم:منظور کال”یغرب

 ی داورش ی و انقدر پ  ی کردیم  یزندگ  ایفرنیکال  یزمان   هی  خودت“

  ”یکنیم

  ”اون زمانو مست بودم من شتریب یآره، ول  خوب،“

ابدا  تسل  ی به موقع جلو  قایدق  نیکال  م یلبخندش را گرفت. 

نم   بندهیفر   ی ها  ی دلبر اشدیاش  طبع   ن ی.  شوخ   یحس 

 ی نطور یبود. ا  گرید  ی جور دغل کار  کیکُنَش  هم  خودکوچک 

 .زندی به جز خودش مشت اول را نم  ی کس  چیه  شد یمطمئن م 

  ”شد حرفات؟ تموم“ 

ها  ینگاه شلوار  پ  یرسم  ی ره ی ت  ی به  بلند   نیآست  رهنی و 

انداخت.  یارغوان ح  “   اش  قد  چه  که   ف یفقط 
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دوئل   ”ی کمر  ای  یدست   ی م:اسلحه”ستول پی   من مخصوص 

  ”ییکردنت رو فرستادم خشک شو

به دهان   نیکال دهان  از  بود که دست  داده  قول  به خودش 

ب ناخواسته  خودشان  کلمات  اما   بردارد  او  با   رون یگذاشتن 

 دم یدارم. و تازه شن  هنوز  مویحداقل شالق سوارکار“  ختندیر

  ی که واسه ادب کردن خدمتکارا  هیزیهمون چ  قایدق  نیکه ا

  ”ازهی چموش بهش ن

  ک ی    رفتن از در  رون یب   نیخوشش آمد و ح  نیجواب کال   ن یا  از

، بدک   هیواسه    “ داد    لشیلبخند گشاد تحو آدم شق و رق 

  ”ات یشوخ ستین

بعد از رفتنش هم پشت سرش در اتاق ماند،   یشق حت  ی کلمه

. فقط ماندیتخت م  ی مالفه ها  ی سکس که بر رو  ی حه ی مثل را

 ...داشت  خبر  اگر
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  با یکه بدک نبود. خانه ز  نجایبث با خودش فکر کرد تا ا  شوگر

و شمع    شدندیم   ده یکه همه جا د  ییهابا گل   د،یرسی به نظر م

 .دندیدرخشیکه م ییها

 ن یدو ج  ی جال خورده، شعله  یبزرگ مشک   ی انویدر سرسرا، پ  

سف م   دیمشعل  منعکس  جوانکردیرا  زن  کال  ی.    ی برا  نیکه 

نواختن استخدام کرده بود سر بلند کرد و لبخند زد. شوگر بث 

نگاه   یی رایبار به اتاق پذ  نیآخر  ی لبخندش را جواب داد و برا

  .کرد

م  دیسف  یستون  میضخ  ی ها  شمع ها  ان یدر  گل   ی برگ 

بود نشسته بودند   دهیچ  نهیشوم  ی تاقچه   ی که رو  ییایمگنول

  ی کوچک  ی زهایم   ی از رو  ی کوچک بلور  ی شمع ها  ی و دسته ها

 .دندیدرخشینشانده بود م ری و اتاق آفتابگ  نجایکه در ا

 کن، فکر نکن حرکت
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کرده بود هم بد نبود.   جادیدر خانه ا  نیکه کال  یراتیتغ  ی همه 

کاغذ د به   نییپا  ی طبقه  ی شلوغ، فضا  ی واریبدون آن  بازتر 

 ی نسبت به آشپزخانه  دیمجهز جد  ی و آشپزخانه   آمدی نظر م

 .مسلم بود شرفتیپ کی  ،یشلوغ قبل

گرفته   گریپشت خانه د  شدیباعث م  ریکه اتاق آفتابگ   ی آنطور 

ت هنوز هم    رهیو  اما  داشت.  را هم دوست  برانباشد   ی دلش 

رو   ی ها   دیکل  دنید بودند  افتاده  که   ا ی و    زیم  کی  ی پدرش 

تنگ   شدی اتاق ها پخش م  ی که در همه   ی دی عطر د  ی حه یرا

 .بود

 شه یتموم م  یهمه چ گهیچند ساعت د هی

 ی زی رفت تا مطمئن شود که آشپز چ  ی سمت اتاق غذا خور  به

جابه  هارا  شاخه  باشد.  نکرده  دور    ی جا  که  تمشک  کوچک 

  د یایتر به نظر ب  ی میبود باعث شد تا اتاق صم  چاندهی چلچراغ پ

 ی کمرنگ و زنبق ها  ینارنج  ی سار   ی متشکل از رزها  نیو آذ
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 د ، درست همانطور که فکرش را کرده بو  ریس   ییطال  ی پرو

  .دندی درخشیرنگ م یکتان شکالت ی زیروم  ی رو

کار را   نی چلچراغ راهرو را کم کرده بود و حاال هم  ی سو  قبلتر

غذاخور  ی برا د  ی اتاق  داد.  انگار    یمیقد  ی ها   واریانجام 

 درآغوشش گرفته بودند

 اقتتونی. شوگر بث فکر کرد : من لنیبودیمن م  ی برا  دیشما با 

  نا یا  ی اما با همه __  خواستم یشما رو نم  یمن حت__رو نداشتم

 نیدبوی مال من م دیبا

   ی آنهمه تالش برا  ی برا  لشیفکر کند که دل   خواست یم   دلش

کال   نیا  یمهمان به  که  د  ن یبود  دهد  خرابکار    کی   گرینشان 

 نیداشت که ا  ازیبود. او ن  نهایاز ا  شتریامر ب  تی اما واقع  ست،ین

داشت انقدر سرگرم   ازی. و او نندیخانه را  دوباره درخشان بب 

  .کند نخورد  ی را که قرار بود امشب باز ینقش ی باشد غصه 
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لحظه به خودش اجازه داد که تصور کند دوباره دختر    کی  ی برا

برا بود که   دیفرنچمز  نکرده  آنقدر سخت تالش  اگر  و  است. 

بودند که   ییرا خراب کند، مهمانان امشب همان ها  شی زندگ

خل    ری پ  شلیخانم کارم  ان،یها، را  لویوی:س  کردیاو دعوتشان م 

به همه   تمرد اما عادت داش  شی و چل که حدود ده سال پ

 ی است، باب   نیرینامش ش   ی شوگر بث درست به اندازه   دیبگو

فررل و همسرش، خاله تلوال    شی کش  وهأوس،ی ن  ی جارؤ و وود

پذ مقدمات  از  شک  بدون  که  ا  ییرایهرچند  بث   راد یشوگر 

  .گرفتیم

سرخ شده باشد به شکل   ریکه در پن   ی ریم:خم“   ی ریپن  ی ایبور

مادربزرگت کجان ؟ خدا بهت برکت بده شوگربث،   ”ایبور  ای  ین

بدون   دیفرنچمنز برا  ی تو  شهیکه نم   یدونیم  نوی توهم ا  یحت

  .گرفت یمهمون ی مارتا کر ی ریپن ی ایبور

غ  یلیتخ   ستیل آخر  ب یمهمانان  امشب    ی زی چ  ن یشد.  که 

صدا  ی چهره   کی  ندیبب  خواستیم بود.   نگ یلید  ی آشنا 
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ها  نگیلید پسرک    یوقت  ی ا  شهیش  ی ظرف  رِنالدو،  که 

نوش  ییدانشجو بود  قرار  با    یدن یکه  از    ی نیس  کیسرو کند، 

به    رفتیم  ییرایبه سمت بار درون اتاق پذ  نیشامپا  ی ها  وانیل

  ”داره  ازیکه تو آشپزخونه بهت ن گهیم یارن“ گوشش خورد  

 .به بعدش فک نکن. فقط کارت رو بکن ”ممنون باشه،“

  ی سرخ، سر کچل و ابروها  ی آشپز فلک زده، با آن چهره  ،یارن

 ادش یبود.    یمنیاهر  گیپ  یپورک  کی  هیشب  شتر یپرپشتش ب

برا بود  ب  ی رفته  دندان  خالل  ها   بث   شوگر و  اوردی اووردوو 

داده بود که   ارنی  به  را  آنها  تازه.  کرد  پیدا  بسته  چند  خودش

 .زنگ در به صدا درآمد

  .دیچ یشکمش درهم پ 

  .یاالن جا بزن یتونی. نمیتونینه نم اوه

  .به راه افتاد ی را صاف کرد و به سمت در ورود   شیشانه ها 
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راهرو  نیکال در  بود.  کار شده  به  او دست  از   ی ورود  ی قبل 

سرتاسر لباس   ی زن  که رو   کی بود کنار  دو مرد و    ستادهیا

از مردها    یکی.  ورکیویاش حک شده بود شهر ن  یمشک  کیش

از    یکی  ی گریو سبزه رو بود، د  زدیساله م  ی پنجاه و خورده ا

دانشگاه “  گیل  ی وی آ  های   بچه آن  ن همچو  یمیقد  ی ها  م: 

  .مرتب و منظم ”هاروارد و استنفورد

  ل یهمسر نمانده و ن  ن،یکال  ی نده ینما  توانستندیها فقط م  نیا

کال  نیکال  راستاریو   ک،یپتررک یک را در    نیباشند.  آنها  قبلتر 

ناهار    ی که موقتا اقامت داشتند برا  ییجا  ش،یپر  ی مهمانخانه 

بود که شوگر بث آنها را   ی بار  نیاول  نیمالقات کرده بود اما ا

  .دیدیم

روشن از   ی بزرگ و سرسرا  ی راه پله  ی که نگاه زن رو  یوقت

انتظارشو نداشتم.   ن یکال“نور شمع افتاد، چشمانش گشاد شد  

  ”است العاده فوق  نجایا
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به دل شوگر بث نشست که انگار به او گفته بود.   ی جور  فیتعر

 چ یخط راه آهن ه  ی مخروبه برا  ستگاهیا  نیآخر  دی فرنچمنز برا

 .جا نبود چیکس به ه 

که    نیکف مرمر  د،یرسی به گوش م  انویکه از پ   یآرام  فی تصن

لرزان    ی نورها  د،یدرخش یچلچراغ سقف م  ی با نور مخمل گونه

 ی بود. خانه شوگر بث را جور  بای ز  ی به قدر  زیشمع ها...همه چ

  ی لحظه حس کرد برا  ک یدر افسون خودش غرق کرد که او  

را حس کند. که باعث   ی دیعطر د  ی حه یرا  تواندی م  گرید  ی بار

بزند. لبخند  دراز   شد  را  دستش  رفت.  ها  مهمان  سمت  به 

  ”دیخوش آمد دی به فرنچمنز برا“  کرد.

. شوگر  دندیرسی سرش را کج کرد. مردها سردرگم به نظر م   زن

دستش را   کهیکرده و در حال  یبث متوجه شد که چه اشتباه 

میکش کال  د یعقب  شد.  مچاله  جلو   نی انگشتانش  به  قدم 

کت خانم لوکاتو رو ازشون “گفت    یآرام  ی گذاشت و با صدا

  ”شوگر بث  ر،یبگ
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خودش را وادار    سوختیچهرش از شرم م   کهیبث درحال   شوگر

  ”البته“   کرد که دستش را دراز کند

کال  توانستینم نم  نیبه  رو  توانستینگاه کند،  را  او    ی نگاه 

کوتاه، کار ده روز    ی ه یخودش تحمل کند. در عرض چند ثان

سرسخت  یهمجواب ب  یو  از  را  ا  نیاش  از  روز  ده     نکه یبرد، 

که چه قدر خدمتکار بودن    ندیبب   کباری  یحت  نی نگذاشت کال

  .درد داشت بود،یمال او م  دیکه با ی در خانه ا

  دا یپ   ییکه بود راهش را به سمت اتاق رختشو  ی هر نحو  به

برا  ییجا  کرد، ها    زانیآو  ی که  کت   ی جالباس  کیکردن 

آماده  بود.  همه   گذاشته  به  که  معرف  ی بود  را    ی آنها خودش 

  .داشت یحق نیکند، انگار که چن

فرار کند اما در تله    خواستی. مسوختیاز حرارت م  پوستش

افتاده   ر یشهر گ  نیخانه، در دام ا  نیکرده بود. در دام ا  ریگ
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زدن به   بیجز آس  ای   خواسته  که   شده بود  ی بود. گرفتار مرد 

  .او نداشت

  ال ی. به دالدنیدر دوباره به صدا درآمد، آرام اما قابل شن   زنگ

  .فکر کرد، پشتش را صاف کرد و رفت تا به در جواب دهد

توانست   کی  نیکال  ی مهمان ها  ندفعهیا بودند.  زوج سالمند 

 یی خل راهنماسر تکان دادن مودبانه آنها را به دا   کیتنها با  

که   یآمدند تا وقت  ی شتریها با سرعت ب  ی کند. بعد از آن ورود

  .دندی و همسرش رس   ی ریی شهردار ل

 ” متیدی وقته ند یلیشوگر بث...خ ،ی وا“گفت   شهردار

  ”وقته یلیخ بله،“

  ”س ی همسرم هستن، شر شونیا“

اندام   مدل ا   یالغر  نبود و   شیبود اهل پر  ستادهیکه کنارش 

خدمتکار    کیکه چرا همسرش او را به    دیرسیبه نظر م  جیگ

  .کندیم یمعرف
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 ” ی ریی شما خوشوقتم خانم ل دنید از“

از    ییامکان نداشت اشتباهش را تکرار کند و در آشنا  گرید 

وقت نه  بگذارد،  فراتر  پا  خودش  کال  یحد  همان    نیکه  در 

کار را انجام    نی هم  قا یو منتطر بود که دق   ستادهیها ا  یکینزد

  .دهد

د  نیچند رس  گریزوج  آکسفورد  از    دند،ی از  شد  متوجه  که 

  کردندی برخورد م  نیبا کال  ی دانشگاه بودند. همه جور   دیاسات

وقت    چیه  گذشتی از آنها بود. هزار سال هم که م  یکیکه انگار  

  .شدی از آنها نم نیممکن نبود و  کال ی زیچ  نیچن

کال  شوگر نگاه  رو  نیبث  م  ی را  حس  هر   کردیخودش  که 

امشب وحشتناک   خواستیم  نی نظر دارد. کال  ر ی حرکت او را ز

و خودش    دانستی را م  نیاو بود. شوگر بث ا  ی تالف  نیباشد. ا

  .رد یرا مجبور کرد که آن را بپذ
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موفرفر  رزییم  جوئل بلوند  همراه  به  آمد،  در   ی ا  ی هم  که 

برا م   ی فروشگاه  به  کردیاو کار  ال  ادی.  قبال    یآورد که چطور 

  و    تا از شوگر بث  فرستادیپارچ به بالکن م  کی جوئل را با     ها

  .کند ییرا پذی  دوستانش 

بگو   یجوئل. برش گردون و به ال  ست،ین  یصورت  مونادیل  نیا“ 

 ” میخوایم  یکه ما صورت

شوگر بث انداخت    دیسف  رهن یو پ   یبه شلوار مشک  ینگاه  جوئل

  ”شهی تر مجالب  ایدن  گذرهیم  یخوب، خوب... هرچ“

بود که بتواند با   دوار یشوگر بث ام  شی پ  ی هفته  ن یهم  فقط

لحظه متوجه شد که   نیجوئل دوست باشد، اما درست در هم 

آرزو دار“بود    یمحال  ی چه  رو   دیدوست  شالتون  من  که 

  ”بردارم؟

  ”نگهش دارم  دمی م حیترج  فعال“

 د ی چیاز گذشته در سرش پ  ییصداها
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ا“   نم  نا یمن  ال  خوام یرو  به  کره   یجوئل.  واسم  بادوم    ی بگو 

  ”و عسل درست کنه  ینیزم

 ” اسکارلت زیم، م بله“

را در جواب او گفته بود. هرچند    ی زی چ  ن یچن  قتا یحق  جوئل

  ده یکه شوگر بث دوست داشت فکر کند که به حرفش خند

  .نبود ش ی ب یاطلب الیخ  نیا ادیاست، اما به احتمال ز

پذ  در سر  ن یکال  ییرایاتاق  اسات   یکیبه    ل یمتما  ی با   دی از 

ژست    کیفقط    نیکه ا  دانستیبود، اما شوگر بث م  ستادهیا

کال   یتوخال وجود  ذرات  تک  تک  بث    ی رو   نیاست.  شوگر 

 ه یمتمرکز بود. وقت تالف

 ی ول  “گفت    دی درخش یم  حیچشمانش از تفر  که یدرحال  جوئل

 ”بخواد کتش رو نگه داره تیدیمن فکر نکنم مر

پ  شوگر فرصت  از  و    ی برا  آمدهش ی بث  کرد  استقبال  فرار 

خواند  :   یکوچک ی دعا کردیم  زانیداشت کت را آو  کهیدرحال 
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باشه؟ متوجهم که   ،یشل کن  کمیخدا، االن وقتشه که    یاُک

کردم اصالح   یوقته سع   یلیمن خ  یبودم ول  یآدم وحشتناک

 طفا االن ل   شهی. پس مگهید  اشونویسر  هیکنم کارامو... حداقل  

 رون؟یب یبکش

 یجنوب   ی بای ز  کی   ی دعاها  دنیمهمتر از شن   ییاما کارها  خدا

 لویوی که در را باز کرد، س  ی بعد  ی فاسد داشت، چراکه دفعه 

 .بودند ستادهیها پشتش ا

لهمه   نه فقط  مر  آنیشان،  هم  نیلی و  آنها  اما  بودند.   یکاف. 

 در   و  آشنا،   شد. چه قدر  رهیخ  شانیهاشوگر بث به  صورت 

به    نعی متفاوت.  قدر  کال  ادیحال چه  که  از    نیآورد  چطور 

حق با  قتیگفتن  بود.  رفته  هم   دانستیم  دیطفره  آنها  که 

 .دانستیاز او حتما م یبخش کی. ندیآیم

 قا یشدند، چراکه دق  رهیبدون تعجب به او خ  ن یلیو مر  آنیل

 یاز شادمان  آنیل  ی را داشتند. چشم ها  یاتفاق  نیانتظار چن
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  ی که برگشت  می بود  دهیشوگر بث، شن  ی وا“   .دی درخش   یثیخب

  ”به شهر

 م،یرو بشباهات روبه   نجایفکرشو کن که ا“ادامه داد    نیلیمر

  “ همه مکان تو کل شهر  نیاونم از ا

دوستان او بودند. اما شوگر    نیکتر یآن دو نفر از نزد  ی زمان  کی

پرستار   کی حاال    آنیرفت و فراموششان کرد. ل  سی بث به اُل م

به نظر    رستانشیچاقتر از دوران دب  ییلویبود و قشنگ ده ک

ورزشکاران سال آخر بود.   نیاز بهتر  یکی. آن زمان    دیرسیم

  ی ب جوالشتر مناسیبود که ب  ده ی لباس چسبان زرد پوش  کی

  .مارس لیبود تا اوا

درشت    کلیراهش به هبا آن بافت راه   نیلیمر  ی ره ی زرد ت  کت

. تلوال  کردیم  شی آرا  نیاما هنوز هم سنگ  آمدیو قد بلندش م

 کردن   . تصوردهدی درس م  یاض یر  رستانیگفته بود که در دب
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شوگر بث به    ی ها  ی خرابکار  ی جرم همیشگ  ک یشر  ن،یلمری

  .معلم سخت بود کیعنوان 

راه را گرفته است و کنار رفت.    یبث متوجه شد که جلو  شوگر

  ن،یلیبار، متوجه مردها شد. دک چسپر، شوهر مر  نیاول  ی برا

قرمزش را از دست داده بود اما هنوز هم فکش    ی از موها  یکم

داشت و شوگر   یقلب رئوف  شهیبود. او هم  افهیو خوش ق  یمربع

. دید  چشمانشدر    شدیاز ترحم را م  یبث فکر کرد و که برق

  .عطر زده بود  ی اد یبود که ز  یمرد کوچک و مرتب   آنی همراه ل

  ی از آن افراد  ی کی   ”مونزیبرد س  ادته؟یشوگر بث منو    یه“

ه در  که  نم  یخاص  ی دسته  چی بود  براشدندیجا  مراسم   ی . 

بهار که    ی رقص  بود  خواسته  بث  شوگر  از  هشتم،  کالس 

تقر بث  باشد. شوگر  خ  بایهمراهش  را    س ی از خنده خودش 

  .ی کرده بود، چون برد قدکوتاه بود و او  شوگر بث کر
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ا  ن یکال  حضور تر  آنطرف  متر  چند  که   بود حس    ستادهیرا 

 ا ی  شکندیشوگر بث درهم م  ندیبود که بب  نیمنتطر ا   کرد،یم

ز گرفت و خواست در را ببندد که متوجه  را گا  شی هانه. لب

 .هستند  ی در حال باال آمدن از راه ورود  گریشد دو زوج د

.  زد ی حدسش را م  دیهمراه با همسرانشان. با  یمیو ا  ی دیه 

  ی ب  دیاشان هم با  هیحضور داشت، بق  لویویس  کیکه    ییجا

 .آمدندیشک م

گوش    کیگوردون که با    دنیاز د   نیروز صبح، او و کال  همان

بسته و  وارد   یخال  ی برگشته  خرامان  دهان  به  بیسکوئیت 

آشپزخانه شده بود به هم لبخند زده بودند. االن، به خاطر آن  

  .لبخند از او متنفر بود

پت__ری دوا  ی دیه بزرگ  __البته  بونیاالن  چشمان  هم  هنوز 

 یپالک نقره   کی نامرتب قرمز.    ی فرفر  ی داشت و موها  یفندق

  ور یپول   ی بود و رو  زانیدور گردنش آو  ری زنج  کی  از  یرسخ
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مارچ در حال    میدسته بادبادک که در نس  کیبنفش روشنش  

  رکار دفت  کی  توانستی شده بود. شوگر بث م  یپرواز بودند نقاش 

مخصوص را    التیمناسب هر فصل و هر تعط  ی ورهایپر از پول

قد  کند.  ه  متریتصور  لباس   شانیها  یبارب  ی برا  ی د ی ها، 

  .دوختیم

را  ل،یپ  ،ی دی ه  شوهر باز  انیبا  زمان  کردیم  ی فوتبال  مثل   .

بار  رستانیدب اندام  و  برنز  پوست  حاال  اما  بود،   ک ی  کیالغر 

ب  ی دونده  تابستان  داشت.  را  آخر   نیمسافت  و  دوم  سال 

 دنیبا بوس اچهیهفته ها همه باهم در کنار در  آخر رستان،یدب

مال دست  نوش  یو  و  پ  یکیکه    ییآبجو  دنیکردن    سران از 

آورده بود   یقاچاق  شانیبرا  اچهیدر  ی رو  ی فضول درون خانه

 .گذراندندیوقت م

کرده    یسع  لیآن موقع هم دوست بودند، اما پ   ی دیو ه   پلی 

  ل ی و پ  انیرا  نیب  یدوست  خواستیبود شوگر بث را ببوسد. او نم
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نگفت اما ماجرا   انیبه را  ی زیوقت چ  چیرا به هم بزند پس ه 

  .فتدیب  هیبه گر ی دیگفت و باعث شد ه ی دیرا به ه 

آرا  یمیا اهل  هم  م  ییطال  بینبود. صل  شی هنوز  از   ان یکه 

بود، ورژن بزرگتر    دنیموقرش قابل د  یباز لباس صورت  ی قهی

همان موقع ها که او  انداخت،یم  رستانی بود که در دب یبیصل

آشپزخانه  در  بث  شوگر  ب  یال  ی و  پختن    ت ی سکوئیمشغول 

قهوهشدندیم مو  مرد  با  ینکیع  ی ا.  همسرش    دیهمراهش 

  .بودیم

حرف ها بود که از    نیتر از ا  نی متد  یمیا  ”شوگر بث  سالم“

ا به  اما فقط  رد شود.  ا  نی کنارش  را   یمی خاطر که  گناهکار 

دل  دهیبخش راهم  که    شدینم  لیبود،  گناهش  باشد  مجبور 

به    ماینکرد. در عوض مستق  یهمسرش را معرف  گر یببخشد و د

 طرز اش به    مانهی گرم و صم  یرفت و با احوال پرس  نیطرف کال 

 .است یمشخص کرد که کدام طرف ی آشکار
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 ی م یدست تکان داد. او قد  یکس  ی برا  ییرایدر اتاق پذ  آنیل

دوست شوگر بث بود. آنها در مهدکودک باهم آشنا شده    نیتر

کرده بود  یسع آنی مادرانشان ل ی که به گفته   ییبودندب، جا

شوگر بث را بدزدد و شوگر بث با همان تلفن   ی تلفن اسباب باز 

 .آنی بود در سر ل دهیکوب

کرد شوگر بث هم همراهش به   هیشروع به گر  آنی که ل  یوقت 

اش را به او داد تا    ی گیپ  سیم  ی عت نوافتاد و بعد سا  هیگر

وقت  هیگر  گرید تارپ    ینکند.  دارن  خاطر  به  بث  شوگر  که 

بود که    آنی ها ل  لویوی از تمام س  شتریآنها شده بود، ب  الیخیب

 .شده انتیبه او خ کردیحس م

 ی که زمان  یمعلم  ی خودش را پهن کرد رو  ”نمیری ش  ن،یکال“

ب  کینزد کالس  از  را  او  ا  ندازد،ی بود  خاطر  به  به    نکهیفقط 

باهوش نبود که بتواند سواالت مربوط به مقاله   یکاف  ی اندازه 

  .اش را دور بزند
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  کرد یهنوز فکر م  آنی که ل  تی واقع  نیا  د یرسی به نظر نم   اما

 WWF:م”اف  ویدبل  ویدبل  ریگی کشت  کی  ”سندهیم:نو”وولفیب

  تیرا اذ  نیکال  گر یاست،  د ”یکشت   یجهان  یسرگرم  یکمپان  ای

  ی سع  یرا در آغوش گرمش گرفت، حت  آنی ل  که یکند. در حال

 .بزند  دیرا د رهنش ینکرد که درون پ 

شود   ی زی بث باالخره خودش را مجبور کرد متوجه چ  شوگر

  .کت به تن داشت  کی آنلی. کند نگاهش بود نخواسته  که

تر از    نیکه سنگ  هیدوال  ی نه یپشم  کیژاکت بود.    کی  شتریب

خدمتکار    کیکه    ی زیبود که بخواهد درون سالن بپوشد. چ  نیا

 .کرد یم زانشی آو بردیم دیبا

. ان رابه طرف لرزدیوقت درآوردنش داشت از شوق م  آنیل 

 ” مراقبش باش. اون کت مورد عالقه امه“شوگر بث انداخت 

کنا  که یت  ن یج  دو بث   ی برا  ه یو  از ذهن شوگر  دادن  جواب 

چون او بود که   اورد،یرا هم به زبان ن  شانیکی  ی گذشت اما حت



416 
 

ارزش به اسم دارن تارپ    یب  بالسیمدافع ب  کنیباز  کی  ی برا

  .به دوستانش پشت کرد 

بودند . کت   رهیخ   شدیبه او  که از وسط سرسرا رد م  شانهمه 

  .وزن داشت  لویدستش انگار پانصد ک ی رو

در دوباره به صدا درآمد. او توقف نکرد. به خودش اجازه   زنگ

  .توانسته بود در برود باینداد بشنود. تقر 

  ”شوگر بث؟ یدر رو باز کن شهیم“گفت   یبه ارام نیکال

  .به جان شوگر بث افتاد  ی د یشد یدلواپس

 اشان هم بودند هیباشه، حتما بق لویویس  کیکه  ییجا

 ی لویویس  چی. هدیبه سمت در انگار تا ابد طول کش  برگشتنش

  ی رفته بودند. ول  شی همه از پر  هینمانده بود. بق  ش یدر پر  گرید

 ...مانده بودند دیشا  شانیاز دوست پسرها یبعض

 .را باز کرد در



417 
 

که انگار همان روز    دیرسی آشنا به نظر م  ی به قدر  اشچهره 

ان را  گذاشته بودند. باشد اما گذر سالها اثرش  ده یصبح او را د

متوجه شد پسر    کرد،ینگاه م  رهی خ  شیبه چشم ها  کهیدرحال 

بود    ی مبهم از مرد  ی ه یسا  کیفقط    شناخت یکه او م   ینوجوان

 .شده لیکه امروز به آن تبد

  افه یخوش ق  کردیاز انچه که شوگر بث تصورش را هم م  یحت 

 کیبلوندش    ی تر شده بود ، با اعتماد به نفس و مرتب. موها 

 ی تر شدند اما چشمانش درست همان رنگ کارامل  رهی درجه ت

  .گرم سابق را داشت

 ی ری نظیب  هماهنگی دشیو سف  اه یس  یبافت جناغ  یورزش  کت

دوخته    ییبایراه راه کمرنگش داشت. هردو لباس به ز  رهنیبا پ

  ش،یبای ز  اریبس  ی افهی ق  رغمیگرانبها بودند. اما عل  اربسی  و   شده

ه بث  ه   یحس خواهش   چیشوگر  نکرد.   چی در خودش حس 

  انداخت ی مبه راه    رنیبا  ن یکه کال  خواستنی  گرم   از موج  ی خبر
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از نوستالژ  یبیکه داشت ترک   ینبود. در عوض، حس و   ی بود 

 .تا عمق مغز استخوانش  رفتی که م یندامت

شروع به    ستیان ی. پسوزاندیدستش را م  آنیل   یپشم  ژاکت

  یم:هنرمند مشهور، مجموعه “   نگیاست   فیتصن  کینواختن  

ها دشت  مقا  ”نگ یاست  ییطال  ی ققطعات  در  با   سهیکرد. 

بودند. خانه اشان   ریفق  اریبس  انیرا  ی خودش خانواده  ی خانواده

  .یمیقد شانی هانیکوچک و شلوغ بود، ماش

  ی وقت  ی. حتدادی نم  تیاهم  ییزهایوقت به چنان چ  چیاو ه   اما

جوهره اش    توانستی پسر بچه هم بود شوگر بث م  کیکه او  

بب براندیرا  حداقل  م  کی آن    ی .  به خودش   توانستیمورد، 

ول   ازیامت مدنظرش    یدهد.  فقط سکس  بود  ، ممکن هم  باز 

  .بوده

  ”شوگر بث سالم“
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قف کرده بود به س  ری اما گ  اورد،ی کرد اسمش را به زبان ب  یسع

سرتکان دادن   کی که توانست بروز دهد    ی زیدهانش و تمام چ

داخل.    ندیایقدم به عقب گذاشت تا آنها ب  انهیساده بود. ناش

  .بود امدهیتنها ن  انیچراکه صدالبته، را

تراش  کی  ینیو الماس  جا   دهی ست  را  گلوبند    نیگزیشده 

 ان یهماهنگ آن  از م  ی کرده بود. گوشواره ها  ی دید  دی مروار

دست کت و شلوار تنگ    کی.  دندیدرخشیاش م  رهی ت  ی موها

ر  سبز  رنگ  با    ده یپوش  یحانیبه   ی زنانه  رپوشی ز  کیبود 

شوگر بث   شدی. رنگش باعث م ی به رنگ سبز زمرد  یمنجوق

سبزه رو بود و در    نیفیمثل گر  ینیاما و  دیای ب   نظربه    روحیب

  .دیدرخشیآن لباس م 

که چشم هاشان از شدت تنفر برق   آنی و ل  ن یلیمر  برخالف

نبود. نگاهشان درهم گره خورد و تنها    نطوریا   ینیو  زدند،یم

بود. بگذار    انیدر چشمانش نما  قی و عم  نیعزت نفس آتش  کی
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 ک یشده بود به    ل یکه مطرود قلمبه، تبد  ند یبب   ایکه تمام دن 

  .ثروتمند  اریو بس  بایز اریسب ی قو

انداخت. شوگر بث نکته را    ینیو  ی دستش را دور شانه   انیرا

  .گرفت

بود،   ستادهی دو مرد ا  ان یدر م  ین یقدم به جلو گذاشت. و  ن یکال

رفته بود که   ادشی. شوگر بث  آمدی به نظر م  ف یکوچک و لط

  ی از سر احوالپرس  ینی و و  نیاست. کال  زنقشیتا چه حد  ر  ینیو

  .دندیرا دوستانه بوس گریکدی

عال  ،ینیو“ هم  ،البتهی شد  یامشب  تو    ” یهست  یعال  شه ی، 

م بث  شوگر  به  ل  گفتیلبخندش  هم  قدر  هرچه  و   آنی که 

جور   ینیاش با و  یباشند، دوست  زیعز  شی ها برا  لویویس  ی هیبق

  .است قیعم  ی گرید

 ان یرا  ی تو کارخونه برا  ی کار ضرور  هی.  میبرس  ر ی د  دمیترس یم“

  ”اومد  شیپ
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  ان یرا  ”دچار مشکل شده بود  د یخط تول  ی از دستگاه ها  یکی“

  ”دوباره میاما االن حل شده و مشغول کار“ادامه داد  

که باهم    ی مثل دو مرد  انی و را  نیکال   ” شنومیم  نویا  خوشحالم “

کامل تضاد    ی آشنا و راحت اند به هم دست دادند. آن دو نمونه

بود راها  اجزا   ان یند:  با  کالفیظر  ی روشن  و   ره،یت  نی .  اخمو 

  .. شوگ بث در رفتزی اسرار آم

رختشو  یزمان به  بث  شوگر  وجودش    ی سرتاپا  دیرس  ییکه 

او را مجبور کند که به آنجا    توانستی نم  زیچ  چی. هدیلرزیم

اش   یدست  فی. کگشتیو هرگز برنم   رفت یبرگردد. او داشت م

 __را کجا گذاشته بود؟ کجاکو؟ آن

 مگه نه؟ یعاشقتم شوگر بث من. تو هم عاشقم من

لحظه شوگر بث به خودش اجازه داد   کی  ی ... فقط براالیدال

  ی   نهی هز ی قبض ها  توانستیفراموش کند. حفظ غرورش نم 

 گر ید  یکیدختر خوانده اش را پرداخت کند. بازهم به    ی نگهدار



422 
 

زندگ عطف  نقاط  را   دهیرس  یاز  امشب  بود  امت  اگر   بود. 

 هد شوگر بث نشان د   نکه یا  ی برا  شمرد یم  ییفرصت طال   کی

  .ستیوجودش از چ  ی جوهره 

 ی کارخونه  ی از پنجره ها  یکیدلم. درست مثه    زی عز  شهیش

  .بابا

  .رو که الزمه بکن ی عشقم و کاراز غر غر کردن بردار  دست

  .ی واسه تو راحته، تو مرد   گفتنش

 هم به تو وابسته است   الیو دال  ،ی تو نمرد یول

آست  زی آو  کی درون  ل  ی ها   نیبه  تقر  آنیکت  کرد.    بایفرو 

را بچشد.   کردی حس م  نیکه کال  یانتقام  ینیریش  توانستیم

کند    نیکال فرار  بث  شوگر  که  داشت  که    خواستیم_انتظار 

 کرد،یم  یزندان  نجا ی خودش را ا  شتربی  هرچه   و __کند  فرار   او

  .لذت ببرد ن یکال شدی باعث م شتریب
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  ده ی. وقت آن رسدیکش  یقیطرف در بازگشت و نفس عم  به

 .گرید  ی بار ی بود که خودش را امتحان کند. برا

 دهم  فصل

  ک یم:”ز یاز کنپ   ین ی س  کی که چطور شوگر بث با    دید  ن یکال

کپه دستمال    کیو    “  یدنیدوو مخصوص نوشاوور  ی نوع غذا

ها سربلند    لویویشد. س  ییرایدر دست وارد اتاق پذ   یدنینوش

که طعمه اشان را    ی الشخور  ی کردند، درست مثل پرنده ها

  .داده باشند صی تشخ

حال خود    شان دور هم جمع شده و همسرانشان را به  همه

که حاال رهبرشان    ی ا  یمیمطرود قد  ،ینیرها کرده بودند. و

 ختهی که به گردنش آو  یی آن ها مثل الماس ها  انیبود، در م 

م شرابخوار   کی  ینی.ود ی درخشیبود  از  نوش  ی جرعه  .  دیاش 

 بهو نه    گرفتیم  دهینه حضور شوگر بث را ناد  ه،یبرخالف بق

 .شدیم رهی او خ
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به شوگر بث    یبود و پنهان   ستادهیدر طاق ا  هیاز بق  ی جدا  انیرا

را   یکرد آن حس حق به جانب بودن  یسع  نی . کالکردینگاه م

لحظه  از  پر  ی که  به  بث  شوگر  محرک    ی روین  شیبازگشت 

  . کند اما هرچه کرد نتوانست دایبود دوباره پ  شیکارها

ل  یشوگر بث وقت  ی تماشا بگ  آنیکه مجبور شد کت    رد ی را 

ب  ی ارضا  ی برا از   انتقامش  اندازه کاف  ش یحس  بود.حاال    یاز 

م مهمان  خواست یفقط  تا    یکه  شود  تمام  زودتر  هرچه  عصر 

 .را پشت سر بگذارد انداختی که راه م یشوگر بث و آشوب

 ی دور  ی به جا  یشوگر بث سرخ سرخ شده بود ول  ی ها  گونه

  کرد یبود م  یکه هرآدم عاقل  ی کار   یعنیها    لویوی کردن از س

شوم آنها را  اتین  توانستیم نی سمتشان رفت.کال به میمستق

حس    د یخزی به سمت شوگر بث م  ویواکت یراد  ی که مثل زباله ها 

آنها ضربه زده بود و آنها فراموش    ی کند. شوگر بث به همه 

  .نکرده بودند
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آرزو کرد که    نی کال   رفت،یکه شوگر بث به سمت آنها م  ینیح

دفاع از خودش داشت:   ی برا  یکاش حداقل، اندک  سالح  ی ا

بلندها کال  ی ا  یمشک  ی پاشنه  بود    ن یکه  کرده  مجبورش 

ب ا   کی  اورد،یدرشان  پروانه  گردنبد  چسبان،  تنگ   ی لباس 

  .اش روزهیف

  ”گو؟یم “تعارف کرد  آنیرا به سمت ل ینیس

االن   ؟یتونیصبر کن، م  قهید  هی “انگشتش را به چانه زد    آنیل

اگه شوگر    شدیچطور م  ی دید  ی چهره   نمیبب  کنمیم  یدارم سع

  ”دیدیدردونه اشو االن م

 شخندنی برنده اش بزند  ی از آن جواب ها  یکیآنکه با    ی جا  به

  ی ب  میکه شوگر بث قد  ی را پاک کند، کار  آنیدهان ل  ی رو

  گو ی م  ینیزن بلوند قد بلند امروز  با س  داد،یتعلل انجامش م 

حت  دستش  ا  کی  یدر  همانجا  فقط  نگفت.  و    ستادیکلمه 
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قارچ   شپوست  ی گذاشت همانطور به او نگاه کنند، انگار که رو 

  .سبز شده

ا  ن یکال برا  نیاز  بود.  متنفر  ب  ی وضع  و    شد ینم  ال یخ ی چه 

  ل یدل   چ یداشت؟ ه  از ین  یحد به آن نقاش  نیواقعا تا ا  رفت؟ینم

شوگر بث در    یتفاوت   یب  نیکه ا  د یرسی به ذهنش نم  ی گرید

  .کند  هیمقابل له شدن عزت نفسش را توج

  ”هاش تازه ان؟  گویم“ دی با دماغ باال گرفته پرس ی دیه

 چ یسوال ه   نیاما ا   شد یناراحت م  دیبا  زبان،یم   کیعنوان    به

کرد با قدرت فکرش شوگر   یها نداشت. سع  گوی م  ایبه او    یربط

  .را بدهد، اما نداد ی دی بث را مجبور کند که جواب ه

  ”که تازه ان مطمئنم“

 ی مانه یپ  یاز سر عدالت طلب  آنی برداشت و ل  گویم   کی  ی دیه

پر شه.    ینیو  ن یالزمه که شامپا  “را برداشت.    ینی پر و  مهین

  ”اری برو براش ب
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معمار  نیکال را  عصر  امروز  بو  ی خودش  پس چطور  کرده  د، 

برا  توانستیم را  و   یانیعر  اقیاشت  نی چن  ی آنها  سرزنش 

به نظرش   دیچیاش را م که داشت برنامه  یمحکوم کند؟ وقت

جنتلمن،   کیکردن گذشته بود. انتقام    یتالف  ی برا  یعال  یراه

  ی تلخ. حاال اما،  ی زیبدون خونر  ی کار  ی ضربه  کی  __یبه نوع

بود که   یمیقد  ی خش گرفته   لمیف  کیبه    هیاش شبگذشته 

  .شدیداشت در ذهنش پخش م ی ادیز

که با آن   یهمان دست  ی بث دستمال ها را انداخت رو  شوگر

  .را نگه داشته بود و جام را گرفت  ینیس

خاکستر در    یشد به مشت   لیانتقام داشت تبد  ی که برا  یعطش

کشتن اژدها و نجات   ی اش برا  یمیخودآزار  قد  زی دهانش و غرا

کنار شوگر بث رفت  به  تصاحب کرد.  را  شاهدخت وجودش 

  ”دمیمن انجامش م “
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  د یاز آنکه دستش به جام برسد شوگر بث آن را عقب کش   قبل

نکن “ خسته  رو  خودتون  کمال رن یبا  ی آقا  دیشما  با  من   .

م باال    “  کنم یدرستش  اش  چانه  برداشت،  قدم  بار  به سمت 

ها شانه  با    ک یصاف.    شی برده،  در   گویم  ینیس  کیملکه 

  .دست

به او الال، اما    هی است شب   یعبارت  دا یم:ال د”“دا_ی د_ال  خوب،“

از    شتریب  نکهیاز ا  دیاخم کرد، ناام  آنی ل  “  "ششیا"  ی با معنا

 به تمام معناست  یاز خود راض  هیهنوزم  “  دهی ند  یواکنش  نیا

“  

بار تماشا کند    ی دیه سرش را برگرداند که شوگر بث را در 

رو بهش داد؟ شما    ینیجام و  آن یل  یاشو وقت  افهیق  نیدید“

نم  به   ی ا  یمهمون  ن یبهتر  نیا  یول   دونم،یرو  من  که  هست 

 ” عمرم رفتم

ا  د ینبا  من” آمدی نگران به نظر م  یمیا کارا لذت   ن یانقدر از 

  ”ببرم
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  ی سیاز ع   یتونی فردا م“جوابش را داد    نیلیمر  ”حالشو ببر“  

  ”یدرخواست بخشش کن  حیمس

  ی لحظه ا”گفت  ی دیه  ”خط زد   ش یساده ما رو از زندگ   یلیخ“

  ”میدانشگاه، انگار که ما اصلن وجود نداشت  دیکه پاش رس

  ” کرد نیکه با کال ی بماند کار“اضافه کرد  یمیا

  یول“گفت    نیرو به کال   آنیل  ”داره  قتیخورد که حق  قسم“

  ”میوقت باورش نکرد چیما ه

قبال شن  نهایا  نیکال نم  دهی را  اما  آنها    خواستی بود  به  دوباره 

همه   میفراموش کن  نیای. بنایو ا  ی آب رفته از جو“   گوش کند.

 ” زو یچ

شدند اما قبل از آنکه بتوانند بر سرش    رهیخ  ن یها به کال  آن

آنکه   یب  ینیبه دست برگشت. و  ی نیشوگر بث جام و   زندیبر

نگاهش کند جام را از دستش گرفت، درست انگار که شوگر  

 .باشد یبث نامرئ
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تبر  دی با  نیکال  اگفتیم  ک یبه خودش    ی اجرا  ،یمهمان  ن ی. 

  .شکل ممکن بود نیعدالت به هنرمندانه تر

 ” خوندم ی کرده بود یرو که بهم معرف   ی ا ینیچ ی سنده ینو“

  ”. واقعا ازش لذت بردمیحق داشت“گفت  نی رو به کال ینیو

بهتر از  ینی. ودی کش  ریت یاز سر آزردگ نیوجود کال ی ا لحظه

 نی دارد و کال  یمطرود بودن چه حس   دانستی آنها م  ی همه 

احساس و رفتارش   ییاز او انتظار داشت. دورو  نهای از ا  شتریب

االن م واقعا  بزند.  را    ینیو  خواستیباعث شد درجا خشکش 

  که خودش به راه انداخته بود مقصر بداند؟ یشینما ی برا

منته  شوگر راه  در  غ  یبث  آشپزخانه  کال   ب ی به  و    ن یشد 

داد کم اجازه  به خودش  باالخره    دیآرام شود. شا  یسرانجام 

. شوگر بث کردیرا ترک م   نجایآمده باشد و ا  شی عقلش سر جا

انجام م  نیشک هم  یب  یمیقد را    اق ی با اشت  نی. کالدادیکار 

شد. لحن صحبتش پر    ینیچ  ی سندهینو   ی غرق بحث درباره 
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ا  نخوت نگذاشت  اما  او،   نیبود،  به  حس مانعش شود. و تف 

. او دینبود، حاال هرچه هم که شوگر بث بگو  ی افاده ا  نیکال

بق داشت  دوست  مورد    هیصرفا  در  کردن  صحبت  به  را 

  .کند قی تشو یکتابخوان

رو   ه ی  نکهیا  مگه“ لخت  باشه  ی مرد  که   یکی  من   جلدش 

نم ازش    یلمیف  هی  د یشا“گفت    ن یلیمر  ” خونمشی احتماال 

  ”ساختن

رد نگاهش را    نی . کالینیخنده، به جز و  ریآنها زدند ز  همه

د ب  دیگرفت.  آشپزخانه  از  بث  شوگر  ا  رون ی که  و    نبار یآمده 

 .رود ی م انیبه سمت را مایمستق

 یعال   ی خوب و غذا  یقیکه در آن موس  ییها  یاز مهمان  انیرا

م لذت  داشت  ها  برد،ی وجود  دوستان   ییجمع  آن  در  که 

تعداد مناسب  یمیقد افراد جد  یبا  تا    یقاط  دیاز  باشند  شده 

حال،    نی. در عد یایب  خواستیجمع جذاب شود، اما او امشب نم
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  خره فکر کند. باال  یجز مهمان  ی زی به چ  توانستی م  یبه سخت

 .دیدی دوباره او را م

کن   یقراره حساب  نیکال“ بماله، صبر  به خاک  اشو  و    نیپوزه 

دور هم جمع شده بودند   یکه همگ  ی بار  نیآخر  آنی ل  ”نینیبب

  ه یبق”ستیکارو نکنه که آدم ن  نیاگه ا“گفته بود    یشبا سرخو

  .ساکت ماند ینیهم شروع به اظهار نظر کردند، تنها و

. د یآی تا بفهمد  به سمت او م  ند ینبود که شوگر بث رابب  ازین

  کی داخل    نکهی قبل از ا  یبود. حت  نطوریهم هم  رستانی در دب

 چی آن پ   گریکه شوگر بث در طرف د  دانستیم   چد،ی راهرو بپ

  .است  ستادهیا

 اور 4ویالو

بسته   ی زمزمه   نیا را الل کرد. سخت   ی زنگار  درون مغزش 

ژول   شدیم و  رومئو  گفت  آنها  بارها  تیبه  که  همانطور   .



433 
 

ا در  کنا  نیدوستانشان  آنها  به  و   شتریب  زدندی م  هیمورد  کِن 

 .بودند یبارب

  د ی چرخیاو م  ی توله سگ عاشق دور و بر پاها   کیمثل    انیرا 

که   یبود که اکنون هست، زن  ی زیهمان چ  قایو شوگر بث دق

آمده که راجع به خرده   ایثروتمند به دن  ی ادی و ز  بایز  ی ادیز

  .نگران باشد ی همچون بزرگوار ی زیچ

خَش    آوردیبه خاطر م  انیاز آنچه که را  شیصدا  ”سالم  یه“

 ی غذا  ش ی پ  یم:نوع”ی بروسکتا  ی سر  ه ی  نجایمن ا“دار تر بود.  

بد دارم که منتظرن    ” ییایتالیا اشتها    هینچندان  مرد خوش 

  ”شو. توشون توفو داره زایچ ی ه یبق الی خیتهشونو درآره. اما ب

  .برگشت یبه آرام انیرا

بود،   دهیزنها ساده تر لباس پوش  ی هیکه نسبت به بق  هرچند

از    شتریتوانسته بود از ب  ییجورها  کی  ستادنش،یتنها با طرز ا

متوجه شد که   کردیکه داشت نگاهش م  ینیبدرخشد. ح  هیبق
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  ی اد یاش را از سر گذرانده. ز  یباطراوت دوران دخترانگ   ییبایز

بود و گوشه ها بودند.   شدهچشم هاش جمع    ی از حد الغر 

  گر ی. شکسته نه، فقط ددیرسی وده به نظر مفرس  یکم  دیشا

 شی نژاد اصل  توانستی نم  ز یچ  چ یحال، ه  نیتازه نبود. و در ع

  .را مخدوش کند 

به   ” گایتو رو ن“که در دستش داشت را دراز کرد    ی ا  ینیس

تمسخر    روی   از  صحبتش  لحن ”کله گنده  ی آقا ” گفت  یآرام

مادر سربلند داشت   ک یاز سر محبت بود. انگار که    شتر ینبود، ب

  .کار  انتی دوست دختر سابق خ کیتا  زدی حرف م

ندارم.    یتیشکا“ شد    یو عصبان  دیخواب  انیباد را  یبی طرز غر  به

  ”تو دفتر پدرت جام راحته قایدق

هست  مطمئنم “ ه  ”یکه  نشد  که  هم    چ،یناراحت  لبخندش 

  .تر کرد یرا عصب انیگشاده تر شد. که فقط را
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جلو پات سنگ   یکِ  یحدس زد که زندگ  شهی وقت نم  چیه“

  ”نه شوگر بث؟ ندازه،مگهیم

  ”شهیکه نم البته “

از    یلیْوجودش را درهم شکافت، به همراه سِ  ی درد  احساس

نم که  را  توانستیاحساسات  کند.  درکشان  از    انیکامال 

نم  ی عاطفه خوشش  او  نگاه  چآمدیدرون   ی تر خطرناک   زی. 

  ی زی چ  ی درد برا  یکم  دیبخش تر. شالذت   ی ز ی چ  خواست،یم

مانده که   یکه به آن پشت کرده بود. چند لحظه از هوس باق

الت  رشغرو  با    امیرا   ی در نوجوان  نکهیا  ی ادآوریدهد هرچند، 

  .دیرسی چندان محتمل به نظر نم  یکی  نیبود، ا  یچه قدر ناش

 .. نظرم عوض شدانی را   اری درش ب“ 

 ” اریداره. درش ب درد

ا  ی برا  اما ز  نیگفتن  خدا“ بود     رید  ی ادی حرف  من،    ی اوه 

  ”متاسفم
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  ”.میدوباره بکن  اینداره. ب یبی ع“بود  دهی بث خند شوگر

وقت  و تا  دوباره  و  دوباره  بودند.  درست    یکرده  باالخره  که 

کمرو داخل  دادند.  رو  ی انجامش  بودند.  کرده  بث   ی شوگر 

  ن یوالد  ی خانه  نیزم   ری . کنار تنور درون زاچهیکنار در   ی پتوها

  ی نبود. به هم قول داده بودند مه وقت  ی. اما بازهم کافآنیل

روز حداقل  کنند،  داش  ی ازدواج  سکس  بار  باشند.    هتسه 

 اور 4ویالو

  ”لحظه باهات صحبت کنم کی خوامیبث م شوگر“

که چطور لبخند   دی د  ی. وقتدیرا نشن  نیآمدن کال  ی صدا  انیرا

وجودش را در    تیاز حما  یلبان شوگر بث محو شد، موج  ی رو

   .بر گرفت

باسی ئیر  دی ببخش“ ندارم.  گفت  و  گپ  واسه  وقت    ن ی ا  دی . 

  ”وا برن سرو کنم نکهیاووردوو ها رو قبل ا

  ”کن فراموششون“
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 .رفته بود  گری شوگر بث د اما

ف  یکی به    ست یانیپ آهنگ  و “   لیه  ثیاز  ساز  م:آهنگ 

با خشم    نیکرد. کال  چیسو  “  ییمعروف سبک روستا  ی خواننده 

و    دیجرعه آبجو نوش  کی  انی. را ستینگر  دنشیبه پاپس کش 

 ” ؟یکنیم ی چه غلط ی دار ی فکر کرد قایدق“سر تکان داد  

برنامه  “  د ی آه کش  ن یکال رو    یمهمون  ی اون موقع که داشتم 

  ”ومدیم  یخوب ی ده یبه نظر ا ختمیریم

  ”نبود یخوب ی ده یا“

 ” باشم دهی بگو که خودم نفهم ی زیچ هی“

  

به دست    ینیتماشا کرد که چطور شوگر بث در اتاق  س  ن یکال

. شدیم  شتریاش لحظه به لحظه ب  یو حس نگران  کندیحرکت م

چشم از او بردارد و پسرک پشت بار   توانستینم  ی لوبایتد و
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مثل   گشتیپر کردن جام ها برم  ی هردفعه که شوگر بث برا

 .کردیاحمق رفتار م کی

دانشگاه داد و    ی دستمال به سرپرست کتابدار  کیشوگر بث   

چر سرد    یدنینوش  ی ریی ل  سیبه  نقاب  بعد  کرد.  تعارف 

ها رفت    لویویاش را دوباره به چهره زد و به سمت س  یتفاوتیب

  .دهد سیتا به آنها سرو

کال  یاسکاچ نوش  نیکه  بهم    دنشیمشغول  شکمش  در  بود 

وجب    کی  یتخورد. شوگر بث حاضر بود بشکند قبل از آنکه ح 

  رون ی او را از اتاق بکشد ب  خواستی دلش م  نیسر خم کند.  کال

 .بردارد  شی ها ی سر رهیو آنقدر ببوسدش که دست از خ

  ”است یصاحب دن  کنهیهنوزم فک م“گفت  انیرا

که آنها به   ی ا  یبود که شوگر بث نوجوان سم  نیا  هیقض  اما

اما   د،یبگو  انیرا به را  نینبود. فکر کرد که ا  آوردندیخاطر م
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داد سکوت   حیترج  کرد،یازآنجا که خودش تازه داشت درکش م

  .کند

به گوشش خورد و  درست به موقع برگشت   ین یآرام ه   ی صدا

جام شراب سرخش را درست    ن ی لیتا شاهد باشد که چطور مر

  .ختی شوگر بث خم کرد و ر دیسف رهن یپ ی جلو

 داد یفرار کرد. بهشان اجازه نم  ن یت اتاق کالبث به سم  شوگر

از سر   یکاف  ی . در طول عمرش به اندازهاورندیاشکش را درب

بز را    کیبود. آنقدر که بتواند    خته یخودش اشک ر  ی ترحم برا

غرق کند و تمام آنچه که ازشان به عمل    شی درون اشک ها

 .چاق بود ی گنده  چیه   کیآمده بود، 

خون   ینشست، درست مثل سرخ  رهنشی شراب در پ  یسرخ 

نفس    کیشکار تازه. خودش را مجبور کرد که    کیحاصل از  

ه  قیعم اما  درون راه   ی رو  ی ری تاث  چیبکشد،  بزرگ  بندان 

م  شیگلو روراست  خودش  با  است  بهتر    ن ی.ا  دبوینداشت. 
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بود   ی ادیز  یلیدر گلو از شرمش بود. تفاوت خ  ی بسته   کی تراف

  نکه یمردم هنوز هم از وجود تو متنفرند با ا  نکهیا  ناز دانست

  .ین ی تنفر را در صورتشان بب نیا

اش را    ینیو آب ب  افتی  ی دستمال کاغذ  یبهداشت  سیسرو  در

نم فرار  او  کرد.  بگذار سکردی پاک  که   لویوی .  قدر  هرچه  ها 

.  زدی اما او از رفتن سرباز م  رندی از گوشتش گاز بگ  خواهندیم

باز  ک یمثل   بود. هرچند   ی اسباب  ها شده  بچه  زدن  مشت 

م که  ب  یخواهیدفعه  تا  کن  بازهم    فتد،یپرتش   بلند چون 

 نه؟ گر،ید شی سرجا شودیم

  

م  یوقت  اما در  را  بلوزش  داشت    ن یکال  ی با حوله  آوردویکه 

اش کرد، حس دوباره بلند شدن   نهی شروع به خشک کردن س

گذاشته   یبندش باق  نهیس  ی رو   یسرخ  ی نداشت. شراب لکه

نم که  واقع  شی کار  شد یبود   . ا  تیکرد  برا   نی امر  که   ی بود 

. برگشت به سمت آمدیاز دستش بر نم  ی ها کار  زی چ  شتریب
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 ی که زمان  ی ا  یقد قصر پشمک   کرد یحس م  ن،ی خواب کال  تاق ا

سالگ  کیک هشت  تز  ی تولد  را  شکننده   ن ییاش  بود،  کرده 

  .است

  .آمد داخل  نیکال

  .شوگر بث بتاخت رفت درون کمد  ”رونی ب برو“

درون    قایاتاق خودش است. در عوض دق  نجاینگفت که ا  نیکال

ا که چند ساعت   یی درست همانجا  ستاد،یچارچوب در کمد 

ا  د یپوشیخودش داشت لباس م  یقبل وقت  ه ستاد یشوگر بث 

م“بود    ازت  هم  خوامی من  برگرد  نیکه  خونه   ی االن   یبه 

  ی از عدوات طبقه   شتریب  یحت  ن یکالم کال  ینرم  ”.یچدرشکه 

 .ن  او را سوزاندییپا

  ش ی ها  راهن ی پ  ن یشروع به گشتن ب  ” ؟ی خوایم  نو یاالن ا  ی جد“

 .کرد

  ”گهیبسه د نقدری هم“
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 ی ها  راهنی از پ  یکی  “  خته یازم نر  یمن که هنوز خون  یول“

رو  نیکال   دیسف از  لباس  ی را  را    یچوب  دستانش  و  برداشت 

  .فرو برد شیها   نیدرون آست

  ”شوگر بث ادیازت خون ب  خوامینم من“

  ” . حاال از سر راهم برو کناری خوا ی قطره اشو م  نیتا آخر  تو“

را کنار بزند اما او بازوان شوگر بث را محکم   نی کرد کال  یسع

  .اوردی گرفت و مجبورش کرد سرش را باال ب

نگاه کند. اما حاال    نیشوگر بث دوست داشت به کال   معموال

اش وجود داشت از    یشمی  ی که سابقا درون چشم ها   ینخوت

که شوگر بث از آن نفرت داشت نرم شده   ی ا  ی حس همدرد

  ”دستت رو بکش جوونک“بود 

نکرد. کلماتش به    شی فشار دستانش را کم کرد اما رها  نیکال

  د یبا“شوگربث نشستند    ی برف رو  ی دانه ها  یو سبک  یخنک

  ”رون؟یمجبور شم بندازمت ب
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گردن او پنهان کند،    انیصورتش را در م   خواستی بث م  شوگر

ا با  کال دی جنگ  لیم  ن یاما  اگر  او    ییکهوی  خواستی م  نی.  سر 

هرگز    یاحساسات بث  شوگر  چون  بود  خودش  مشکل  شود 

خودش را    ”شک نکن احمق“  کرد نمی  قبول   را   ی زیچ  نیچن

که من    هیتنها راه  ی نجوریچون ا  رونیبندازم ب “  دیعقب کش

 ” برمحاضرم 

  ”ست یجنگ ن  دونیم نجا یا“  

با خشم   ”به خودت بگو  نویبهتر، ا  یبه اون ها بگو، نه حت  نویا“

  .مشغول بستن دکمه ها شد 

 کوکارش ین  یپدر روحان  ی و بعد باهمان صدا  ”اشتباه کردم  من“

حاال برو خونه. من اخراجت کردم. فردا اول وقت  “ادامه داد  

  ”سمیاونطرف که واست چک بنو امیم
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م  کیشک    یب هم  تپل  ا“.  نوشتیچک  و  پول  خودت  ون 

که وسط    ژهیبه درک، حضرت واال. مهمون و  نی ترحمت باهم بر

  ”بره کنهیمراسمش ول نم 

 ده یرو چ  یمهمون  نیا  ی استخدامت کنم برنامه  نکهیاز ا  قبل“

  ”بودم

ا یبرنامه نداشت  یسرگرم  ی لهیواسه وس  اما“ مورد رو    هی  نی. 

  ”من برسم بعد ی صبر کرد

پرس  انکارش بث  شوگر  که  زمان  هر  کسان  د ی نکرد.  را    یچه 

کال است  کرده  بود    نیدعوت  داده  سرباال  اجازه “جواب 

  ی دار“   دکمه ها کنار زد  روی   از  را  بث  شوگر  دستان   ”بده

 ”یکن یخرابشون م

  

  ” امیاز پسش برم خودم“
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 یسع  ”.ی ایبرم  زی. همونطور که خودت از پس همه چ حیصح“

  .اش داشتمحکم نگه نیکرد عقب بکشد، اما کال

  ییدکمه ها کردند. آنها  ی شروع به حرکت در راستا  دستانش

  ی کس  چیتو به ه“را که بد بسته بود را باز کرد و دوباره بست  

  ”ی کله خر شهر نیچون  بزرگتر“ادامه داد  ”نه؟ ،ی ندار ازین

  ”یبهتره باورش کن “

  ”ی چه قدر چغر ی دیو خطرناک، به همه نشون م مسلح“

چغر   یلیکه خ  ی کیمثه تو    ییراسو  هیاز  “جوابش گفت    در

  ”ترم

  ”مسلما“

  ”تو یهست  یعجب بزدل“ 

برد    شیابرو   کی   نیکال باال  کنم  “را  فک  دارم   ه یدوست 

  ”خاص زنانه دارم تیحساس

  ”یپوشیم ی تور  ی شورت ها  بندمی م شرط“
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  ”نکنم اندازه ام بشن فک“

بدنش را   ی گرد  ی . پشت انگشتانش رودیرس  ش ی ها  نهیس  به

پوستش پراکنده    ی را رو  جانی کوچک ه  ی لمس کرد و پر ها

ا حت  نیکرد.  پا  شتریب  یاحساس  فکر  را    نیی از  او  رفتن 

کال ترساندیم ن  قایدق  نی .  ا  ی روهایاز همان  تصاعد    ی مردانه 

 چ ی. به هنباریکه در گذشته کارش را ساخته بود. اما نه ا  کردیم

  .یمتیق

چند    نیمن ا“   کمرش گره زد.  ی را رو  رهنیو ته پ  دیکش  عقب

قرارت چند وقت   نی. آخردمیند  یزن  چیدورورا ه   نیوقته که ا

  ”.مونث البته ه یبود؟ با  شیپ

  ”تو استراحتم فعال“

ا  قایدق  گن،یم  نوهمی   اشون  همه“ از  کمد    ی درها  نکهیقبل 

 ”بخوره تو باسنشون دنی پر رونیموقع ب
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ب“  انگل   رونیم:عبارت  در  کمد  از   ی مردان   ی برا  یس یاومدن 

که همجنس باز   کنندیکه بعد از مدتها اعتراف م شهیاطالق م

 ” هستند

جنست از    ی االنشم نشونشون داد  نیخونه شوگر بث. هم   برو“

  ”.یاثباتش کن ی نمونده که بخوا ی زی. چهیچ

درست همون موقع که داره جالب    ویمهمون  هی  د یمن با  چرا “

  ”ول کنمو برم؟ شهیم

به خصوص داره قلبت رو پاره پاره    یمهمون  هی   نیا  نکهیا  برا“

  ”کنهیم

جفت شوهر    هی. من دو تا ننه بابا و  اروی  جاستنی هم  اشتباهت“

او را کنار زد و به    ”دهی اصن آزارم نم  زای چ  نیتو خاک کردم. ا

 .نکرد متوقفش کند  یسع نی کال نبار یسمت در رفت. ا

 هست در متن  یعبارت هی
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ب“  انگل   رونیم:عبارت  در  کمد  از   ی مردان   ی برا  یس یاومدن 

که همجنس باز   کنندیکه بعد از مدتها اعتراف م شهیاطالق م

 ” هستند

علنا اعالم نکردن هنوز، بهشون   یوقت  ،یدگرباش جنس  افراد

  گنیم

 پستو )همون کمد اونا(  دگرباش

 کننی اعالم م یوقت و

 دگرباش آشکار  گنیم بهشون

 م یشوگر بث بش ی جمله  یمعن ی که بهتر متوجه  میبدون نمیا

که اوضاع از آنچه که هست بدتر شود    کردیفکرش را نم  نیکال

تسل به  بث حاضر  بود. شوگر  کرده  اشتباه  نبود.   می اما  شدن 

ب ا  ییاعتنا  ینقاب  و    ی رو  ی مودبانه  بود  گذاشته  صورتش 

اووردوو ها    ینیجا کردن س و جابه  یهمچنان به آوردن نوشیدن

 .دادیادامه م
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ند، تماشا کردنش را تحمل ک   توانستی نم  گرید  نیکه کال  یوقت

کش  ینی س  نیآخر دستش  از  زحمتش  دیرا  جواب  در    ک ی . 

  ش ی داغ که او را سرجا  زرینگاه در حد ل  کیلبخند زننده و  

 .شد  بشینشاند نص

شراب   ی بود با آن لکه  ستادهیکه شوگر بث در کمدش ا  یوقت

به او  هم نتوانسته     نیکال  لیم  ی حت  رش،یلباس ز  ی نشسته رو

نسبت به خودش سرپوش بگذارد.    نیحس انزجار کال  ی بود رو

سع  ، اتاق  داخل  در  حرکت  به  کرد  وظا  ی شروع   ف یداشت 

 .اوردیرا به جا ب شی زبانیم

در نوشتن انعکاس ها    یبه نوع  یافراد حاضر در مهمان  ی همه 

  ی وقت  ی نینگار ها. و  خیکتابدارها، تار  __به او کمک کرده بودند

ن نو  د یبه د  ازیکه  بود.   سشیتازه داشت، دست  نقد کرده  را 

  یی کایآمر  ییقاآفری  مجامع راه ورود او به  ی رییجوئل و آرون ل

کهن    ی شهر شده و به او کمک کرده بودند تا طرز فکر اعضا
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از   اتیواقع  صیها در تشخ   لویویسالش را بهتر درک کند. س

  .دست داشتند  عاتیشا

کوچک بر پا شده در   ی زهایاز م  یکیکنار    ینیکه و   دید  نیکال

شد    ره یآنطرف پنجره خ   یکیاست. به تار  ستاده ی ا  ر یاتاق آفتابگ

که آشپزخانه را به دو بخش مجزا    ی اره ی جز  گریبود. در طرف د

مربوط   ی کارها  نی شوگر بث و آشپز مشغول انجام آخر  کرد،یم

 .به سرو بشقاب ها بودند

از مهمانان به درون    گر یها به همراه چند تن د  لویویو س  انیرا 

خودش را از همه جدا کرده بود.    ی نیرفتند، اما و  ر یاتاق آفتابگ

مقا م   سه یدر  نظر  به  کوچک  بث  شوگر   ک یاما    آمد،یبا 

  .شد ینم دهیدفاع د یاو ب ی به اندازه  ییجورها

 ادیبه    یچه مهمون“   شد گفت  کی به او نزد  ن یکه کال   یوقت

  ”ی ا یموندن
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ظلم  یسع  هودهیب  ن یکال از  را  خودش  جر  ی کرد  به   ان ی که 

بود جدا کند ا ” انداخته  از  پر  نکهیقبل  برنامه    ش یبه  برگرده 

  ”بودم  ختهیاشو ر

  ”دونمیم“

آمدن وقفه در    شی از پ  ینیو  گر،ید  ی از زنها  یلیخ  برخالف

نم مدیترسیمکالمه  باعث  سکوتش  امشب  اما   نی کال  شدی. 

را شکست که سکوت  بود  او  درآخر  و    ن ی لیمر” بدخلق شود 

  ”خت یری شراب رو روش م دینبا

من عاشق اون کارش بودم. اگه تظاهر کنم از    یول  ،ی دار  حق“

  ”هر قطره اش لذت نبردم دروغه 

م   نیکال ا  کردیدرکش  م  نیو  باعث  از خودش    شد یفقط  که 

  .تر شود  یعصبان

 ی انتشارات   کیرفته بود. نظر مثبت    ری به اتاق آفتابگ  راستارشیو

  ی کیتوسط    یحت  شدی گرفته م  ی سرسر  د ینبود و نبا  یکم  ز یچ
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و با او خوش   رفتیم   دیبا  نیمگا مشهورش. کال  ی هاسنده یاز نو

کاسه   کی. در عوض نگاه کرد که چطور شوگر بث  کردیوبش م

  .برد ی ساالد را به اتاق غذا خور

 ی ر یم   یوقت” ادامه داد  ”رخ دادن  شی وقت پ  یل یاتفاقا خ   اون“

وقت    چی. همیکه ما هممون بچه بود  یفهمیم  هی سر اصل قض

  ”ز؟ی از همه چ ی که فقط بگذر ی فکر کرد  نیبه ا

را بشنود،   ینیآرام حبس شدن نفس و  ی قبل از انکه صدا  یحت

  .خودش متوجه شد که بند را آب داده 

  گه یکه هر مرد د  ی مگه نه؟ همونطور  ره،ی گمی  داره   هم  تورو “

  ”ندازهیبشه رو به تله م کیبه تارش نزد  ی اد یرو که ز ی ا

  ”که نه البته “

  دادیشده نشان م  انتی به او خ  کند ی حس م  گفتی که م  نگاهش

خودش هم حرفش    نیرا باور ندارد. کال  نیکه اصال حرف کال

 ی را که موقع بستن دکمه ها   یحرارت   ی را باور نداشت. هجمه 
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که شوگر بث از کمد خودش برداشته بود را به خاطر  یرهنیپ

  .آورد

که    یهست  یتو تنها کس  کردمی فکر م  شهیمن هم“گفت    ینیو

  ”یمن یدر برابرش ا

. وجودش  میخودمونو از گذشته دار  ی هممون آت و آشغاال  ما“

د  نجایا بفهمم که  باعث شده من  از    دیبا  ییجا  هی  گهیفقط 

  ”ادامه داد یروشون رد شد و به زندگ

نگ  ی رو  ینیو کش  ن یتک  گردنبندش دست  فک “  دی الماس 

  ”ادامه ندادم؟ میمن به زندگ یکنیم

من فقط داشتم راجع به خودم حرف “گفت    اطیبا احت   نیکال

  ”زدم یم

که بهت  ی ا یتهمت تجاوز جنس الیخیکه ب ی تو آماده ا  اگه“

بش فکر  ن یافر  ،یزد  بلوغ  و  تو  متمدن  تیبه  اونقدرام  من،   .

  ”.ستمین
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  ”...ینیو“

عادت داشتم   یدونست ی. منیمنو جهنم کرد کال  یزندگ  اون“

و بعدش برم تا خرخره هله هوله بخورم   ارم یقبل مدرسه باال ب

  ی فرصت  نیکتریداشته باشم؟ کوچ  ی حس بهتر  کمیکه فقط  

از   رستانی. سال اول دبدادیکردن من از دست نم ریواسه تحق

 اهاش که از کدوم راهرو ها رد شم که ب  دمیکشیقبل نقشه م

بخورم    سکندری   من  تا بود نگام کنه  یروبه رو نشم. فقط کاف

 .وفتمیو ب

واسه   یلیتما  نی از دخترا کوچکتر  گهید  یکیفقط    یاگه حت 

 گفتی وبهش م  کرد یم  دیروش کل  دادیبا من نشون م  یدوست

 .شنیدوست م  سیوید  ینیکه فقط بازنده ها با و

  ب ی غ  ی نطوریخباثت ها هم   نجوریو ا  ن،یبود کال  ثیاون خب 

آدمه. پس اگه تو فکر    هیوجود    ت یبخش از شخص  هی   .شنینم
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اون عوض شده، من واست متاسفم. حاال عذر منو   یکن  یم

 ”.حرف بزنم سی. هنوز فرصت نکردم با شرریبپذ

ب  خواستی م  نیکال راه  دنبالش  جلو  فتدیبه  را   ی اما  خودش 

را رفع و   ی دلخور  نیدم مغازه اش و ا  رفتیگرفت. دوشنبه م

شوگر بث   تیبه حما  لیم  نی. تا آن موقع از شر اکردیرجوع م

  ی نیبه و  شدیوسوسه نم  گری. تا آن موقع دشدیهم خالص م

شرا آن  که  کند  نشان   هم   ی برا  طیخاطر  بث  شوگر 

ا  توانستینم باشد.  بوده  فرزند   نکهیراحت  با  بود  مجبور 

مثل   یکی  یمدرسه برود آنهم وقت  کیپدرش به    ی حرامزاده 

شوگر بث هم   دی. شا  شدی محسوب م  اشی رفتار  ی الگو  ی دید

  .کردیمقاومت م شناختیکه م یداشت از تنها راه

ب  ی بو ب  شتر یغذا  آفتابگ  شتریو  اتاق  درون  به  را    ری مهمانان 

که   دیشن   نیرا دوره کرده بودند و کال  لیها ن  لویویکشاند. س

پرس او  رژ  ایآ  دندی از  م  م یکتاب  ا  شناسدیخوب   ایآ  نکهیو 
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  ” ییکایکننده  آمر  هیو ته  گریم:باز ”تراسپونیو  سی شخصا با ر

 دارد؟  ییآشنا

پ  اما کال  شیشوگر بث  لحظه هم گول   کی   یحت  نیاو آمد 

که صحبتتون رو قطع   خوامی عذر م“رفتار مودبانه اش را نخورد  

اما شام حاضره. مهمان هاتون مرنی با  ی آقا  کنمیم با    توننی. 

  ”کنن  ییرایبوفه از خودشون پذ

بستن    شوگر با  پ  یکیبث  رو  ی ها  شبندیاز    ی آشپز، 

کال  دتاکی  بودنش   خدمتکار بود.  آن    خواستیم  نیکرده 

را در تنش جر بدهد    زی را در تنش جر بدهد ، همه چ  شبندیپ

 .باال درون کمد خودش ی و برش گرداند طبقه

بشقاب بردار و به جمع    هی.  ی دی زحمت کش   یکاف  ی به اندازه “ 

  ”ما ملحق شو

شن   لویویس را  حرفش  سدندیها  ها.  کرکس    شانیر  مثل 

به سمت بار رفت. اما   انیشد و را  خیس  ینی. پشت ودیچرخ
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شوگر، به    ی بزرگ در چشم ها  یشعله ور شدن آتش زمستان

تشکر از او نداشته   ی نامه    ها انتظارِ  ی زود  نی او گفت که به ا

 .باشد

که در کمپ   یبزرگ   ی آتش باغ، آتش ها  ای  یم:آتش زمستان “

  ”.شوندی برپا م

  ی که  از خدمه   نجور یا  ییایدن  زی چ  نیتر  نیریشما که ش  ،ی وا“

حاالشم تا خرخره از    نیاما من هم  ،یکنیمراقبت م  تیاجاره ا

  ی جا ندارم، حت  گهیکه د  خورمیاون اووردوو ها خوردم، قسم م

  ”لقمه هی

 !آورده بود  رونی را از گور ب  ی دیخودِ د نیخود خدا. کال  ای

کال  ”ن؟یندار  از ی ن  ی ا  گه ید  ز ی چ“کرد    نجوا به    ن یچشمانش 

من با  “که اگر جرعتش را دارد به کارش ادامه دهد    گفتیم

  ”کنمیواستون حاضر م  لیکمال م



458 
 

سابقش مرخص   ی از شوهرها  یک یبث داشت او را مثل    شوگر

که از مادرش به ارث برده بود   ی ا  ی رلندیا  ی. کله شقکردیم

از   یدونیم ” را رسما به گا دهد  ن یسر بلند کرد تا کال   موقعیب

پ اون  ب  یملعون خالص ش  شبندیشر  به ما   ی ایو  واسه شام 

  ”یملحق ش

  آمدند،ی به نظر م  جیگ  دند یرا شن  ن یخارج از شهر که ا  مهمانان

  یناش  سی ه  ی و صدا  ستی ها گرفته بودند ماجرا چ  لویویاما س

 .شدیم دهیشن  شانیاز منقارها یتیاز نارضا

زودتر    ی. حتشدیپخش م  شیدر کل پر   انتشی تا فردا، خبر خ 

 شانیهالیاز آن. انگشتانشان االن به گز گز  افتاده بود که موبا

باشند که خبر را پخش    ی نفر  ن یتا بتوانند اول   اورند یب  رونیرا ب

  .ملحق شده یکیبه طرف تار رنیبا نی: کال کنندیم

بازو  شوگر که  داشت  را  تخمش  کند   ن یکال  ی بث  نوازش  را 

مگه نه، خدابهت برکت بده. فردا   ،ی کرد  یدارو هاتو بازم قاط“
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دست دراز کرد    ” میکنیو حلش م   میزنی به روانپزشکت زنگ م

  میری اونو من بگ  دیبذار“شت  را بردا  ی رییآرون ل   یخال  ی اله ی و پ

و بعد    ”باشه  یبوفه خال   ی شهردار تا شما دوتا دستتون برا  ی اقا

 ی دندان ها  ی از رو  نیقطرات کوچک خون کال  کهیرفت، درحال

  .دیچکی براقش م شین

آمد  لین کنارش  زندگ   ی دراما“   به  دار  شهر   کیدر    یادامه 

  ”یسیکتاب بنو هی دی. بایکوچک جنوب

 ”هی رینظیب ی ده یا“

 فشیکه توص  هی همونطور  قایدق”  شد  رهیخ  ییرایبه اتاق پذ  لین

  ”که برگشته؟  ی . چرا بهم نگفته بودی کرده بود

  ”بود ی ا ده ی چی پ طیشرا“

  ”میاریدرب شی پر ی گانه از کتاباسه هی میباالخره بتون دیشا“

راحت   نیکال ام   توانستیم  یبه  را   لین  ی چهره   دواریحالت 

آخر  صی تشخ مس  ستگاهیا  نیدهد.  تر  ریدر  موفق   ن یناکجا 
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بهتر    یبود و انعکاس ها حت  لی ن  ی راستاریو  ی کتاب در حرفه 

نشدیم جا  لی.  از   کی  ی به  نسل  موردچند  در  قطور  کتاب 

ها انگل  ی رلندی ا  ی خانواده  به   کی  یسی و  راجع  سوم  کتاب 

  .خواستیش میپر

کال   یوقت م  نی که  سمت  به  را  او  اتاق   زی خواست  در  بوفه 

ن  تیهدا  ی غذاخور ا  لیکند،  باز  حرکت  هنوز. “  ستادی از  نه 

 ی ترسناک  یلیخ  ی االن رفتن داخل. اونا زنا  نی ها هم  لویویس

  ”ان

وقت  گهید“ کن  رئ  یفکرشو  بث  چطور   سیشوگر  بود  شون 

  ”بودن

  ”خوندم رو  انعکاسها ” جواب داد  لین  ”ست ین ی ازین“

د  چیه  اما بود.    ی گریکس  د  کینخوانده  از    نیکال  گریبار 

پرس  پر  دیخودش  با    شیکه شهروندان  کتاب    کیدر مواجه 

در مورد شهر خودشان چطور برخورد خواهند کرد، آنهم    گرید
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و   ی ها  ت یاز شخص  ی لیکه خ  یوقت زنده  هنوز  کتاب  داخل 

 .نگاه کرد  ی حاضر هستند. به اتاق غذاخور 

ترج  لویویس م  حیها  پشت  بودند  اتاق    ی زها ی داده  کوچک 

  ی دگیمهمانانش رس  ی همه  که به  یغذا بخورند. وقت  ری آفتابگ

  ی زهای نداشته اش را با رفتن سر م  ی اشتها  یسع   نیشد، کال

 .پنهان کند گرید

بشقاب غذا که حال   ک یبرگشت. با    ر یآفتابگدر آخر به اتاق   

  دواریام  ی اهودهیداد. به طرز ب  هیخوردنش را نداشت به کانتر تک 

داشت    دیبه همه جا د  نکهیو ا  ستادهیکه ا  ییبود به خاطر جا

را که در حال رخ دادن هستند    ی اتفاقات  ی بتواند به طرز مرموز

  .کنترل کند 

  

واسم   یکی” بانگ زد  ی دیه  ”رفت دستمال بردارم  ادمی  من“

  ”شوگر بث اریب
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. مطمئن شو خوامیخوشمزه م  ی رول ها  نیاز ا  گهید  یکی  من“

  ”که گرم باشه

  ”رو بردار. من کارم باهاش تموم شده فیبشقاب کث  نیا“

  ی ها او را پ  لویوی س  کرد،یرا تمام م  تیمامور  ک یکه    ن یهم

د مفرستادندیم  ی گریکار  اجازه  بهشان  بث  شوگر  و  .  دادی . 

نم را    گفتنمی   اما بهشان هم  کرد،یعجله  بروند گورشان  که 

  .گم کنند

  ”دستام چسبناک شدن ار،یب  سیخ ی حوله  هی برام“

  ن یا  یکی. مطمئنم  یکن  دا پی   فلفل رو  یقوط  یتونی م  نیبب“

  ”دور و ورا هست 

نوبه   یمیا  یحت به  کردن  شرکت  مقابل  در  نتوانست    ی هم 

کال و  کند،  مقاومت  کرد  د یشن  نی خودش  زمزمه   ح یمس ”که 

مال تو رو.    یگناهان همه رو پاک کنه شوگر بث، حت  تونهیم

  ”خودت رو در رحمت اون رها کن
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کنار زد.    اتیجفنگ  نیبشقابش را به قصد تمام کردن ا  نیکال

آن  و  شد  حرکتش  متوجه  بث  شوگر  نگاهاما  او    ی چنان  به 

 اتیح  ی اش، که خود حق او برا  یانداخت که نه تنها مردانگ

  .کرد یم دیرا هم  تهد ارهی س نیا ی بر رو

به عقب فرو رفت و   شیدر جا  نی کال  میجور حس تسل  کی  با

 .کرد خودش را مهار کند  یسع

 ازدهمی فصل

  کی لقمه از ک  ک ی حرکتش را بزند    ینیقبل از انکه و  درست

شوگر بث مشغول   ی تعارف کرد. وقت  ان یاش را به را  ی ویتارت ک

را باال برد،    شیصدا   ینیشد  و  ی خال  ی جمع کردن بشقاب ها

پرت    زی م  ریچنگالم رو ز  یمن اشتباه  زم،یاوه عز“  یفقط کم

واسم   یونکردم. بذار از سر راهت کنار برم، شوگر بث که بت

دار م  ”ی برش  سر  کوتاه  ز یاز  قدم  و  شد  کناره    یبلند  به 

 .برداشت
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  ک ی   ت،یاهمیکوچک، ب  زیچ  ک ی  ینی. ودیدر دم فهم  نیکال

شود.    زی را انتخاب کرده بود که نماد همه چ  زیناچ   بایتقر   یش

  .زدیزانو م ینیو ی جلو دیبرداشتن چنگال، شوگر بث با ی برا

  ا ی   دهدیرا انجام م   نکاریکه شوگر بث ا  دانستیواقعا نم  نیکال

اش    یصندل  ی . در عوض از رو ندیکه بب  ستادینه، منتظر هم نا 

زودتر از خودش دست به    ینی اما متوجه شد که شوهر و  د یپر

  .کار شده 

 ” به من اجازه بده“گفت  عیسر انیرا

بار در آن روز    ن یاول   ی افتاد و برا  نییپا  ینیدهان و  ی گوشه

. نگاه شوگر  دیرسی عصر، از شوگر بث هم شکننده تر به نظر م

  ی گره خورد سپس قدم   انیبه نگاه را  هیاز ثان  ی کسر  ی بث برا

 ی همسرش رو  ی مقابل پا   یبه آرام  انیبه عقب برداشت. را

  ی نیرا که و یبرد و چنگال  زیم  ریزانو نشست، دستش را ز کی

  .برداشت شک خودش آنجا هل داده بود  یب
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 ی ها   پیت   شهیحرکت کرد. هم  ی گر یزن به د  کی از    نیکال  نگاه

در همان   یجذاب بودند اما اگر کس  شیبرا  یات یادب  یتی شخص

شجاع    ی ندرالیزنها س  نیاز ا  کی که کدام  دیپرسی لحظه از او م

هستند،  جواب دادن   ثیخب  ی خواهر ناتن  شانیکی  یو کدام

  .شدیواقعا سخت م شیبرا

 ی حال رقت بار  ن یعصر کش آمده بود. هرچند که کال  یهمانیم

.   گذردیخوش م  ش یبه مهمان ها  دیرسی داشت، اما به نظر م

 .شب بود که باالخره شروع به رفتن کردند  ازدهیساعت بعد از  

و  یوقت تور  ی نیکه  خواب  لباس  را    یمشک  ی داشت  اش 

از    یکیلباس    ن یدستانش مثل قبل استوار نبودند. ا  د،یپوشیم

 ان یمختلف از آن  داشت. را  ی بود که در رنگ ها   ی چند دست

  .اش وارد اتاق خواب شد یبدون کت ورزش 

ها انداخته بود.    یاز صندل  یکی  ی رو  نییپا  ی را طبقهآن   مسلما

آن کت همچنان آنجا خواهد بود.    گشتندی برم  سایفردا که از کل
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را مرتب    شیها  یختگیاز او انتظار نداشت که به هم ر  انیرا

 ی را همانطور   لشیکه چه قدر از وسا  شدیکند، فقط متوجه نم

 .کندیو آنور ول م نوریا

مچاله شده را باال آورد که    ی وار یپوستر د  کی او    ” نیبب  نویا“

در    ییحلقه ها  و   انیعر  ی ا  نهیبا س  یکلیآن مرد خوش ه  ی رو

  ش ی پاها  انیزن از م  کیاش نقش بسته بود، دست    نهینوک س

  .ردیدراز شده بود تا شرمگاهش را در دست بگ 

رفتم بهش سر بزنم   یبود. وقت  زونیپشت در اتاقش آو  نیا“

  ”دمش ید

  نم یواسه هم  اد،یپوستر ها بدمون م  نیما چه قدر از ا  دونهیم“

 ” کنهیم زشونی آو یه

  خواد یچطور م   شی شونزده سالگ گهی االن انقدر سرکشه د اگه“

  ”بشه؟
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  ک ی ژنت  ی به نحو نکه یا اورد،یترسش را به زبان ن نیبدتر ینیو

ج و  بکند  را  آب    نیع  قایدق  یجیکار خودش  از  بث  شوگر 

زودتر آنچه که   اریبس  ی توز و در سن  نه ی: خود پسند، ک دیایدرب

  .فعال یدرست بود از نظر جنس

پوستر را در سطل زباله اشان انداخت و به داخل کمد   انیرا

نداد اما    ی اش نظر یواردات  یرفت. راجع به لباس خواب مشک

و بدهد؟  ها   ونی کلکس  کی  ین یچرا  خواب  لباس   ی بزرگ 

خارج از تنش    ا یهر شب در تن او    بایتقر  انیداشت و را  یسکس

 .دیدی لباس ها را م نیاز ا  یکی

و  یبعض  ها  م  ینیوقت  ب  خواستی دلش  را  اشان    رون یهمه 

والمارت از  برود  و  آمر  یم:شرکت خرده فروش”بندازد   کا،یدر 

بزرگتر ها  نی صاحب  جفت   کی  ”ی ا  ره ی زنج  ی فروشگاه 

  .راحت بخرد   یکتان ی ژامه یپ
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  ی نیشب هنگامش شد، و  نیمشغول انجام روت  ان یرا  کهیحال  در

جا گذاشته   زیم  ی را که قبال رو  یو کتاب  دیروانداز خز  ریبه ز

 .نکرد تظاهر به خواندش کند یسع یبود باز کرد. اما حت

زشت زانو زدن    ی در عوض شروع کرد به نشخوار کردم خاطره  

پ   ی پاها  ی جلو  انیرا عجب  بث.  غلط   ینیب  شی شوگر 

  ی کیبود. شوهرش را مجبور کرد که طرف  کرده    یوحشتناک

  .را انتخاب کرده بود ی طرف اشتباه ان یو را ردی را بگ

مشغول    انی از حس حسادتش نفرت داشت. تمام عصر را  ینیو

احت  ی تماشا با  هرچند  بود.  بث  م  اطیشوگر  اما    کردیعمل 

کرد و    یزندگ  ی با مرد  ی ا  یمدت طوالن   نیچن   ی برا  شدینم

 .گذردیدر سرش چه م دینفهم

 وانه یکه انقدر د  ییتا جا  کرد،یبا او معاشقه م   دیبا  ینیامشب و 

... یبیبه شوگر بث را فراموش کند. بدش به من ب  گریشود که د

فکر    ی. اما حتیسوم   ی پورن درجه  ی ستاره   کیدرست مثل  
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پاش  و  ها  ناله  ها،  م  یدگ یچرخش  و   ینیو  شد یباعث  خسته 

  .متنفر شود

به درون تخت    انیتمام کرد و عر  سی کارش را در سرو  انیرا

باشد.   ینیتا رو به سمت و  دی پهلو دراز کش  ک ی  ی . رودیخز

تماس آرام با او داشته باشد تا   کی  ینیبود که و  یفقط کاف

 ی نیو ی موها یدست دراز کرد و به آرام  انیشق کند. را انیرا

لباس خوابش برد    ی پارچه   ریرا ز  را نوازش کرد بعد انگشتش

  .اش را بخراشد نهیتا نوک س

بود اما   ونیمد  انیرا به را  زیهمه چ  ینی... ویب یبه من ب  بدش

 ی پاتخت  ی رو برگرداندن کتابش را رو  ی برا  ی ابه دنبال بهانه

 :را به زبان آورد ایدن ز ی چ نیتر بیگذاشت. بعد عج

ن  من“ اتاق مهمان   ست،یحالم خوب  برم  و  امشب  کنم  فک 

  ”بخوابم

 ”شده؟ یچ “  یپر شد از نگران انیرا ی اقهوه ییطال نگاه
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را از کنار    شیروانداز را کنار زد و پاها  ”کنهیشکمم دردم  کمی“

پا نم” انداخت.  نییتخت  شم  بلند  شدم  مجبور   خوام یاگه 

  ”کنم دارتیب

من  “   را آرام بمالد  ینیدست دراز کرد تا پشت گردن و  انیرا

  ”ست یبرام مهم ن

  ”میخوابی بهتر م ی اونجور هردومون“

به خ  ی برا  آنکهیب  ینیو ب  ریشب  از تخت  ببوسد  را   رون یاو 

ب که  امشب  بود.  شده  منزجر  از خودش  د  شتر یرفت.    گر یاز 

دلبرشب بود  الزم  خودش    توانستینم  حتی کند  ی ها  به 

 .بقبوالند که او را ببوسد

بودنش، از    افهیاز او خسته شده بود. خسته از خوش ق  ینیو 

 شه یهم  نکهی. از اشیانتها یب ی ها ینقصش، از نگران یرفتار ب

از همه، از   شتریدوم است خسته بود. و ب  ی حس کند درجه

که نداشت   یکند وقت  انیکه تظاهر به دوست داشتن را  نیا
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راخسته   تمام وجودش عاشق  با  بله.  بودن   ان یبود. عاشقش 

ا ب   چیه   یکی  نیبود.  از  ارفتینم  نی وقت  اما در  لحظه    نی. 

 .را تحمل کند  ختشیر توانستینم یحت

فردا واسه   یجیج “    تخت جمع کرد  نیی را از پا  ربدشامبرش

. حل  کنهیالم شنگه به پا م  یحساب   کشنبه یرفتن به مدرسه  

  “ خودت ی به عهده   ذارمیکردنشو م

ن  ی رو  انیرا نگاهش    ز یخ   میآرنجش  وواج  هاج  و  بود  شده 

  ”باشه“ کردیم

هم حرف نزند. برود   گر ید  ی کلمه  ک یبه خودش گفت    ینیو

ب انکه  از  قبل  ببند  را  در  و  مهمان  اتاق  ا  شتریدرون    نها یاز 

  ”بخرم  ژامه یچند دست پ  خوامیمن م“  کند. ی خرابکار

  ”پوشمینم  ژامهی که پ من“

  ”خودم ی برا“
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از چ“   داد  لشیتحو  ی بارز  یلبخند سکس  انیرا که   ی زی من 

 ” ادیاالن تنته خوشم م

  

  ”ما دوتا دوسش داره نینفر از ب هیفقط  ینی که“

 ”ی خسته ا “محو شد  انیرا  لبخند

  

چرا. اما حاضر نبود به زبان   دانستی م  انیو خسته. و را  ماریب

واوردشیب مثل  درست  هم  او  سرگردان  ،ینی.  که   یروح  را 

  ی . براگرفتیم  دهیناد  گشتیسرشان م  ی چهارده سال بود باال

  چ یپوست تخم مرغ شکننده بود و ه  کیازدواجشان مثل    نکهیا

  .دکنند و آنرا بشکنن  سکیر خواستندیکدامشان نم

  ک ی فردا واست ک“   زد.  یبه زور لبخند لرزان  ین یو  ” . بلهخسته“

ا م  ی تابه  ک  ”کنمیدرست  تا  چند  که  ا   کیانگار   یتابه 

 .آنها را حل کند نیمشکل ب توانستیم
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  .رفت رونی چراغ را خاموش کرد و از در ب ینیو

  ”پشتت رو ماساژ بدم؟  ی خوای م“گفت  انیرا

 .و از اتاق خارج شد ” خوامنمی  نه. اصال نه،“

01 

د  نیکال را  بث  شوگر  و  شد  آشپزخانه  رو  د یوارد    ک ی  ی که 

و    ستادهیا  ه یچهارپا کاب  ی نیاز س  یکیاست  را درون    نت ی ها 

شب بود، آشپز رفته    مهین  کی. ساعت  گذرادیاجاق گاز م  ی باال

  کرد یبود و او هم مشخصا خسته بود.اما هنوز هم داشت ثابت م

  .کند تحمل تواندی را م  اوردیسرش ب نیکه کال ییکه هربال

را نابود کند؟   ی اه یروح   نیچن  کرد یم  یسع  یمرد احمق   کدام

 ”تو. برو خونه ی سرپات تموم شد“

 ”کنه؟یم کاریچ نجایگوردون ا“سگش نگاه کرد  به
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خونه  رفته“ ب  یچدرشکه  ی بودم  .بعدشم ارمشیب  رونیکه 

حمومت رو    ی ها  ییاز دمپا  یکی .  نجای خودش دنبالم راه افتاد ا

 ”دهیجو

 ” متنفره ازم“

 ”جهانه ی عی. برخالف روند طبشنیاز اربابشون متنفر نم سگا“

که بلندش    یآمد. وقت   نییپا  ه یچهارپا  ی رو  از”ی گیتو م  نویا“

آنرا سرجا تا  کال  شیکرد   ی ره یت  ی توانست حلقه  نیبگذارد، 

  .ندببی   چشمانش را ریز ی به کبود هیشب

کارها   ی هیفردا بق  تونمیملعون رو بذارش کنار. خودم م  اون“

  ”رو انجام بدم 

آشکار نگاهش    ی داد و با تمسخر  هی را به کمرش تک  ه یچهارپا

داره احساس گناه تراوش     شیاز هر منفذ پوست   گا،ی ن  نویا“کرد  

نمکنهیم بزن  ی خوا ی.  م  هیگر  ریز  یاالن  چون   ؟ی خوایکه، 

 ” خارج از تحمل منه گهیمورد د هی نی صادقانه بگم، ا
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بگ  کنمیم  یسع“ برو  حاال  کنم.  مهار  فردا    ری اشکامو  بخواب. 

 ”سمینو یچک م هیواست 

.  ی دوبل بهم بد  دیبا  ممی. بابت اضافه کاریسینویکه م  معلومه“

نه؟ خدا، چه   چ،مگهیه  شه یضرب در دو بازم م چیاما خوب، ه 

تو خس شا  ی سیقد  ا  دیاخه.  ها  نهمهیاگه  عطر  خرج    ی پول 

تاجر موفق    کیم:”نسونیباربارا است  ی صحبتا  ی مرغوب و نوارا

اندازه   یتونستی م  ی کردینم  ”معروف  ریخ به  ارزشم   ی به من 

  ”.ی حقوق بد

 ” منم اونقدر پول ندارم ی من، حت ز یعز“

  

  ت ی با رضا  نیباعث شد در جا خشک شود. کال  ن یحرف کال  نیا

در   و  کرد  اخم  بعد  زد،  پلک  اول  بث  شوگر  که  کرد  تماشا 

توه دنبال  به  اش   یفرض   نیذهنش  جمله  در  شده  پنهان 

 .گشت
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باعث   نیکه ا  دونمی م“از دست باالترش استفاده کرد    نیکال 

. من  میشد ی تموم شد. مساو گه ی د. اما امشب شهی م تیدیناام

 ” تو انتقام گرفتم ینوجوون انتیبابت خ یبه طور رسم

بود، چشم در حدقه چرخاند   شوگر آمده  به خودش  بث که 

  ه ی احساس گناه کم کاف  نقدری که هم  یگیبهم م  ی دار  ینی“

رو کولت؟ تازه اسم خودتم    ی که تو دمت رو بنداز   نکهیواسه ا

 ” مرد  یگذاشت

  یی ایکتوریو  کی اروت  ی از حد داستان ها  ش یاواخر ب  نیا  ن یکال

دوال   یصندل کی  ی او را رو خواستی خوانده بود، چون دلش م

 .کار واقعا زننده انجام دهد  کیکند و... 

پشت کانتر نشست و    ی ها  هیاز چهار پا   یکی  ی بث رو  شوگر

  ی چرخان صندل  ی لهیم  ی جوراب پوشش را رو  ی پا  ی پاشنه 

به   ”رو بهت نگفتم  نایوقت ا  چی خب فک کنم ه”کرد   زانیآو

خاطرات   ی ادآوری  ی اگونهیکرد حالت رو  یسع  یشکل مضحک
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اون “   داد  هتکی  دستش  پشت  به  را  اش  چانه   کند و  دیرا تقل

 ” ختمیکه اون دروغو راجع بهت ساختم... واقعا اشک ر یشب

خودزن  ”بابا  نه“ داشت  بث  حسش   نیکال__کردیم  یشوگر 

 ن،یاز ا  ی . جداردیاو را بگ   ی چطور جلو  دانستی اما نم__کردیم

را نجات دهد گذشته   یزنان زخم  کردیم  یآن روزها که سع

  .بودند

کمرو  ن،یبب“ با  روز  آن  کرده   ی من  تصادف  خودم 

و _کننیمنو تازه م  یحس سرکش  شهیقرمز هم   ی چراغا_بودم

کنه. پس صرفا    فی توق  نمویماش  ی دهایکل  ییکه بابا  دم ی ترسیم

ساختن    لیبا تمام وجود ازت متنفر بودم، تنها دل  نکهیجهت ا

  ” اون دروغ نبود

  ”ی شوگر بث، توهم خسته ا روقته ید“

گفتم تو    ی دیکه به د  نیچه قد خنده دار بود. هم  یدونینم“

رفت.    ادشی  نوی کنار ماش  یکال تو رفتگ  یکن  می دسمال   یخواست
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  ی ب یاز پول تو ج  راتشیواسه تعم  ی. حتنطوریهم هم  ییبابا

  ”خنده   ریز  زنمیم  کنمیهام کم نکردن. هنوزم که بهش فک م

 آمدی داشته باشد. به نظر م  دنیحال خند  آمدی به نظر نم  اما

به طرفش راه  نیتا مغز استخوانش خسته و فرسوده شده. کال

تا حد تعفن  لوست کرده بودن. انقد   ،ی بچه بود  هیتو  “افتاد  

 ” ریبه خودت سخت نگ

02 

بود   یحرکت اشتباه  ی همدرد  نجایکه ا  دانستی م  دیبا  نیکال

 ی تو رو نگا، نمونه“کشان از جا برخواست    سی ، شوگر بث ه

ازت  ت یحی مس  یبخشندگ  ی اززنده  داره  بخشش  و  ترحم   !

ندارم    ی ازی. خب، من به ترحم تو نرونیب  زهیر یم  ی نجوریهم

  ”__ندارم ازیمن ن رن،یجناب با

او را از جا بلند کرد و به    عیحرکت سر  ک یبا    ”!هیکاف  گهید“

کال  رونیب برد.  آشپزخانه  خودش   خواستی نم  گر ید  نی از  با 
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ختم شود.   نجای قرار بود به ا  زی مبارزه کند. تمام شب همه چ 

  ی رو  انداختشیباال، بعد م  ی طبقه   بردیاو را م   نیحاال کال 

م معاشقه  او  با  آنقدر  و  د  کردیتخت  کدامشان    چیه  گریکه 

  .نتوانند درست فکر کنند

  ی شوگر بث به او نگاه کرد، با چشمان  ”خوب، خوب...  خوب،“

لحن کش و  دار   ی ده یخسته  مردک    نه،یدرستش هم“ش  ناز 

  ”گنده

  .زد  خی شی سر جا نیکال

  ش ی شوگر بث لب ها  ”؟ی شد  مونیپش  جناب؟ی شده عال  یچ“

ب لوند و  را به تمسخر گرفت   ن یحوصله؛ کال  یرا جمع کرد، 

  ”کنی  راس   دختر هیواسه  یکه نتون  یترسیم دیشا“

شوگر بث     ی ماندهیباق  ی تنها سالح ها  یو حاضر جواب  سکس

 د یفهمیدرست همانطور که  خوب م  د،یفهمیم  نیبودند. کال

 ی آن دخترک مغرور مثل زهر  ی رگ ها  ی برا  شی ها  ینگران
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بود    ماندهیتنها راه باق  نیو  ا  کشتیبود که آرام آرام او را  م

  .که شوگر بث با آن بتواند جوابش را بدهد 

که حاال فراتر از حد    آمدیمرد واقعگرا به حساب م  کی   نیکال

برانگ  زمان  ختهی تحملش  اما  بود  روح  یشده   ی ا  ه یدور، 

 یااش را به اندازه   که بود اراده   ی داشت و به هر نحو   کی رومانت

 .بگذارد نیی جمع کرد که شوگر بث را پا

خو  بابت  که  آنجا  از  بود،   ریتقد  ی ستهیشا  شی شتنداریبعد 

 .دیشوگر بث را بوس یو درست و حساب قیعم

  

همراه با زبان، ناله __بث دلبرانه جواب بوسه اش را داد  شوگر

 .ن یکمر کال  ی رو  شی چرخش پهلو ها  ،یسطح  ی ها و نفس ها

 نکه یهدف ا  کی بودند، تنها با    یحرکات مصنوع  نیا  ی همه  

فرو کند.    تواندیکجا م   قا ینشان دهد ترحمش را دق  ن یبه کال

جمع شد و نبض   نیکال   ی خون در وسط پاها  نها،یا  ی باهمه 
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اش را   ی شتنداری خو  ی . همه خواستیم   شتریگرفت و بدنش ب

اما    هد به کار برد تا تحملش را در مقابل شوگر بث از دست ند

 ی را نرم و متحرک نگه داشت تا  به شوگر بث وقت برا  شیلبها

  .حرصش بدهد ی ه یتخل

بانش به داخل دهان و ز  ستادیو تاب خوردن ا  چی نرمک از پ  نرم

 ن یجمع شد. کال  نیدر آغوش کال  میخودش برگشت. گرم و مال

 .دادندیمخمل م ی . مزه دی را نوش  شیلبها

03 

که   دانستیاو را حس کرد و م  ی لبها   میبث مکش مال  شوگر

بود که بخواهد   نهایخلع سالحش کرده، اما خسته تر از ا  ن یکال

کال  شتریب کند.  تحر  نیمقاومت  انچه   کی کامال  اما  بود  شده 

 ک یبود که خودش هم تحر  نیباعث تعجب شوگر بث شد، ا

ورا در  دوباره    یخستگ  ی شده.  بدنش  استخوانش،  مغز  تا 

  .یبود به زندگ ازگشتهب
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که شوگر   ی مردانه ا  ی روین  داد،ی و قدرت م  یطعم سالمت  نیکال

تر    ق یعم  نیکال  ی برده بود. بوسه  ادیوجودش را از    با یبث تقر

طناب مانندش را حس   ی ها  چهی ماه  توانستیشد. شوگر بث م 

  .منبسط بدنش را  ی رویکند، ن

باز شد و زبانش را به درون دهن شوگر بث سُر    نیکال   ی هالب

را ول کرد تا بخزند و دور گردن    شیداد. شوگر بث دست ها

کال  ن یکال نوازش  ی باز   ن یحلقه شوند.  و  وقت  داد  که   ی کرد. 

بوس از  بث    دیکش   دنشیدست  شوگر  کند،  بلندش  دوباره  تا 

 .دیآه خودش را شن  ی صدا

باال، تمام طول سالن شوگر   ی او را ببرد طبقه  نکهیا  ی به جا  اما

رو را  ها  ی بث  کم  ش یدست  بعد  کرد  م  ی بلند  در  را   ان ی او 

  .را باز کند ی بازوانش جابه جا کرد تا بتواند درب ورود

که تو کل عمرم   شهیم  ی کار  نی سخت تر  ادیبه احتمال ز  نیا“

اما “   _  داد یهم فشار م   ی را داشت رو  شی دندان ها    _”کردم
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قراره   گمیم  یو بدون که وقت  م،یکنی م  ی که عشق باز  یوقت

بد جد   م،یانجامش  کامال  م  ی دارم  لذت    هدفش  زنم،یحرف 

 ” ارهی دووم م یک نمی رقابت معلون که تهش بب هیبُردنه نه 

 ن ی کال  رهنیپ  ی سرد بود. شوگر بث گونه اش را به جلو  رونیب

  اط یح  یدستش در ط  ی داشت او را رو  کهیداد. در حال  هیتک

م کش  یحت  کردیحمل  بود   دنشینفس  نشده  سخت  هم 

  . گوردون جلوتر از او به راه افتاده و داشت

محکمتر فشارش     ”و  یسرحال باش  دیبا  “ادامه داد    ”عالوه  به“

 ” خوش اخالق“داد  

 ی اازه ی خم  ”ی مشروب خورد  کردمیاز اونکه فکرشو م  شتر یب“

 ” یترسیاعتراف کن، از من م    االی “و چشمانش را بست    دیکش

  

  ”هیبهتر فیزده توص  وحشت“
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من واقعا چموشم،   دونم،یم“فرو رفت    نیکال  ی نه یدر س  شتریب

  ”دونمیم

  ”یکابوس من نیبدتر“

مجبور شد او   نی کرده بود و کال  ریگ  یچدرشکه  ی خانه   درب

  ک یکه او را برد داخل،    یبگذارد تا در را باز کند. وقت  نییرا پا

. انگار  شی لمس گذرا با لبها  کی اما تنها    د،یاو را بوس  گریبار د

از   شتریبه خودش اعتماد نداشت تا بتواند ب   یکاف   ی به اندازه 

  . برود شی پ نیا

 ی درمورد رفتن شوخ  نیبود که شوگر بث متوجه شد کال  نجایا

به ذهنش   یراه  چیاو برود، اما ه   خواستی. شوگر بث نمکندینم

تنهاست، خودش را باخته است و به    دیکه به او بگو  د یرسینم

 .دارد ازین نیماندن کال
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چه قد داره واسم گرون از آب    یفکرشم بکن  یتونینم  اصن“

ادامه داد    ریدر مس  “  ادیدرم انتظار  “رفتن به سمت در  پس 

  ”خوش اخالق باشم دنتید امیم ینداشته باش که صبح وقت

  ”؟یگفت دعوت  یک“

  ”دارم؟   ازیگفت به دعوت ن یک“

 ش ی باال. لباس ها  ی خودش را کشاند طبقه   یبث به سخت  شوگر

بود  توانست حداقل    ی را درآورد و همانجا کپه کرد و به هر نحو

کردن    یموشکاف  ی برا  یکاف  ی کردن انرژ   دا یمسواک بزند. اما پ

  ی از حد توانش بود و افتاد رو  شتر یاحساسات درهم برهمش ب

  .تخت

  .دی آنها را شن ی که صدا بردیداشت خوابش م تازه

  ”...... شوگر... شوگرشوگر“

به پشت افتاد   یاما وقت   ند،یبیفکر کرد که دارد خواب م   اولش 

  .بلندتر شد شانیصدا
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 ” ...ی نیری... شوگر... شوگر ششوگر“

  

خانه بودند و درست مثل    ی بؤمار و دوستان مستش جلو  یکاب

  .دندیکشیزوزه م  شیبرا رستانی دوران دب

  .یمونی م ادهایکه تا سالها به   ی شیم یگفته بود  تو زن ی دید

 .سرش گذاشت و به خواب رفت ی بث بالشت را رو شوگر

04 

 ی کرد. کم  داریرا از خواب ب  ین یو  انی دوش گرفتن را  ی صدا

تر، صدا برا  یجیکه ج  دیرا شن   شیبعد  روز    ی مدرسه  ی را 

عالوه  کند،یم  داریب  کشنبهی پ  ی صدا  ی به    ی نیب  شیقابل 

 .یجیج  ی اعتراض ها

 ” ادته؟یاخراج موقتم بابا،  من“

 ” سایاز کل نه“
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 ”کو؟ مامان“

 ” ستی خوب ن حالش“

 ”ستمیخوب ن منم“

 ” شو آماده“

م   ینیو چرت  رازدیداشت  مشامش    میمال  ی حهی .  به  قهوه 

بسته    ی تلق تولوق ظرف ها در آشپزخانه... صدا  ی ... صدادیرس

که بدون او    ییا ی...دنشدیکه دور م  نیماش  ی شدن  در... صدا

انقدر هوش را  باالخره، خودش  ادامه داشت.  کرد    اریهمچنان 

 .برود  رونی که از تختش ب

درش آورده بود رد   شبیکه د  ی ا  یلباس خواب مشک  ی رو  از

جا به   ک ی و    ان یرا  یمیقد  ی ها  شرتتی    از  یکیآن    ی شد. 

ورزش برا   یصورت  یشلوار  کنار    سایکل  یمهربان  ی جعبه   ی که 

به سمت  را  راهش  به تن داشت.  را  بود درون کمد  گذاشته 
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حال   یبهداشت  سیسرو اما  بزند،  مسواک  توانست  و  گرفت 

 .نداشت دنحمام کر

ورم کرده،   ی شد: چشم ها  رهیخ   نهیی خودش در آ  ر یبه تصو 

بودند.   دهیطرف سرش چسب  کی که به    ییموها  ده،یرنگ پر

  ک ی د،یپاشیشلوار از هم م کی داشت مثل خشتک  شی زندگ

  .ی گر ینخ بعد از د

  ”بهتره؟ حالت“

ظاهر شد از جا    نهییشانه اش در آ  ی البا  انیرا  ر یکه تصو  یوقت

 یل ین   یراگب  راهنیپ  کیبه تن داشت  با    ی. شلوار ارتشدیپر

 .بود دهیخر شی برا سمس یکر ی برا یجیکه ج یمیرنگ  قد

 ”یکردم رفت  فک“

رو باخودشون   یجیخواستم ج  نای ا  نیلیبودم، از مر  نگرانت“

 ” . حالت چطوره؟سایببرن کل
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 یی جا__خواندیتخت اتاق مهمان او را به خود م  ی انزوا  ”خوبم“

  ی خواستیکدامشان صدمه بزند. م  چیبه ه  توانستینم  ی نیکه و

 .کند یلحاف مخف ریبرگردد داخل و خودش را ز یواشکی

مهمون  کنسرت“ بعدازظهره.  م  شیامروز  فکر    ی کن یهم. 

 ”؟ی دار  شویآمادگ

 ” شمیم خوب“

به س  انیرا تک  نهیدست  در  به چارچوب  و  و  هیشد    ی نیداد. 

  خواست یخانه مانده. م  سایرفتن به کل  ی چرا به جا  دانستیم

  ز ی کرده بود جبران کند. همه چ  شبید  یرا که در مهمان  ی کار

ب  ی برا  شه یهم بث  ز  یشوگر  بود:  دلبر  ییبایزحمت    ی اش، 

توانا نج  ییاش،  افسون کردن  در   ی مردها، حت   نیتر   بی اش 

 ینگاه به شوگر بث انداخت و همان کاف   کی..  .انی . و رانیکال

 .که  ها له شود_بود_کوه از ممکن  ک ی ریبود که ز
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 ی شالوده   خود  یحت   ینی. وکردی داشت خفه اش م  ینیو  خشم

شکست دادن شبح   ی برا  دهیفا  یتالش ب  کیوجودش را در  

کرده بود. آنقدر از خودش    یساله، قربان  جدهیدختر لوس ه  کی

  .تحمل کند توانستی نم گریانزجار داشت که د

وقت   کمی  یجیتا اومدن ج“به ساعتش انداخت    ینگاه  انیرا

 ” __ایهست. ب

 ” تو!  یکنیجز سکس فکر هم م  یچ  چیوقت اصن به ه  چیه“ 

انگار    ینیاز وجود و  ی کلمات جور آب    کیفوران کردند که 

  .آنها را به سطح فرستاد  یخیفشان ماقبل تار 

هم آنقدر شوکه به نظر   دیکوبی م  انیدرعوض در صورت را  اگر

وقتدیرسینم و  لک کرد،  لک  آب فشان  که    د یعقب کش  ی. 

 ان یرا  زم،یمن متاسفم. اوه عز“افسوس وجودش را در بر گرفت  

 ”من متاسفم
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را درست کند.    یکی  نیا  توانستینم  ی ا  یعذر خواه  چیه  اما

  شده بود یزمستان شیاگرم قهوه ی چشم ها

بپوش  شنهادی پ   خواستمیم“ لباس  بر  یبدم   ی نیریش  میکه 

  ”میبخر ی که دوست دار یالسیگ ی از اون کلوچه ها یفروش

را منزجر کرد، اما خشم جوشانش   ینیحمله اش و  یانصاف  یب

  شتر یب  ی زیچ  اقتشیباور کرده بود ل  شی . تمام زندگشدیآرام نم

خسته شده   گرید   ست،ین  گرانی د  یاحساس  ی از پسمانده ها 

سخت به  کش  یبود.  سع  دینفس  فرو   یو  را  خشمش  کرد 

  ”متاسفم”ببرد

سکس    ،یکنیفکرشو م  ادیکه به نظر م  ی زیاون چ  برخالف“

  ” ستیفکر و ذهن من ن ی همه 

ننویا  دونمیم“ تو حال خودم  را    ”ستم ی. من فقط...  دستانش 

داشت آب فشان خروشان را همان   یکمرش فشرد، سع  ی رو

  ”امیبذار آماده شم، باهات م“  داخل نگه دارد. 
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قدم  کی ”دارم که انجام بدم ی ادار  ی کاغذباز کمیکن.   ولش“

صروتش    یاز نور صبحگاه  ی ا  کهیبرداشت و بعد متوقف شد. بار

م  ه یرا در پس سا برا  انداخت یها   ک ی، مثل  لحظه  کی  ی و 

  نکه یا  ی چرا به جا  ،یهست  یعصبان  شب یاگه واسه د“بود    به یغر

 ”رفتو؟ح  ی رک و پوست کنده بگ  ی اینم   یشلوغش کن  نهمهیا

05 

  ”کنمینم“غرش کرد  آبفشان

ل  شوگر“ اتفاق  ی تفاوت  یب  اقتیبث  اما  داشت،  افتاد    یرو  که 

  نیبود. شماها همتون مثل بچه ها رفتار کرد  ن یا  ی فرا  ی زیچ

  ”شمینم اتونیباز یقاط یکیمن  

 ی نقطه   کی   افتنی: به دنبال  دیآبفشان شور   ”یش یکه نم  البته “

  .ینیو ی عبور از پوسته  ی ضعف برا

  ”؟یگذشته بش الیخی ب ی خوایم یک“

  ”؟ی که تو شد ی همونطور“
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  ” که شدم البته “

! کل شبو. هر دفعه که نگات ی چشم ازش بردار   یتونستینم“

  ”ی کردیتماشاش م یکردم داشت

کرد    انیرا  ”تمومش کن  نجای هم“ بلند  را  وقت “دستش   یما 

بودن و   یمنطق  یکه تو آمادگ  م یزنیمورد حرف م   نیراجع به ا

  ”یداشته باش

مانده بود نابود   ی نیو  ی شتنداریآنچه را که از خو   ان،یانکار را  

هرآنچه که بود را    دفعهن یکرد و آبفشان دوباره فوران کرد. ا

  ی نیسالها و نیرا که تمام ا  ی راز  یحت  د،یکش رونیباخودش ب

  ”!تونمی نم گهید“پنهانش کرده بود 

  .رفتی داشت م انیرا

  ”!فکر رفتنم به سرت نزنه  یحت“

  .به رفتنش ادامه داد  انیرا
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ا   ینیو عجوزه  افتاد،  راه  به  سرش  چشمان  ی پشت   ی با 

غ  غیوانه،جید آشفته،  کنترل.  ریزنان،  باردار  “   قابل  قصد  از 

 “  !شدم

  

  ”باش آروم“

  ”!دروغ گفتم بهت“

 ی پله ها متوقف شد و به سمت او برگشت. برا  ی در باال  انیرا

  ”تمومش کن ی نیو  “ دیرسیبار، واقعا نگران به نظر م  نیاول

  ”!ی قصد باردار شدم که باهام ازدواج کن از“

  

  ”دونمیم“

گرفت، زردآب باال آمده تا    شی لبها  ی انگشتانش را جلو  ینیو

 توانستیکرد نفس بکشد. نم  یدهانش را دوباره قورت داد. سع 

  ”؟ینگفت یچی وقت ه چی و ه  یدونیتو م ؟یدونیتو م “
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اصن “  دی کش  شیموها   ی دستش را ال  ”داشت؟  ی ا  ده یفا  چه“

  ”میباره صحبت کن نیدر ا  ستیالزم ن 

  ”!گرفتارت کردم  من“

نم   من“ با    یجیگرفتارم. ج   کنمیحس  برام  از جون خودمم 

  ” شهی ارزشتره. حاال برو حموم کن. حالت بهتر م

 .گناهش را پاک کند  ی لکه توانستی که حمام کردن م انگار

  ”...انیرا“  

  .شده بود د یپله ها ناپد ی باال  گریاو د اما

 یحت  انیرازش... و را  نیفرو افتاد. شرور تر  واریکنار د  ینیو

  .آن با او صحبت کند ی درباره  خواستینم

وان به   ی واره یبه داخل حمام برگشت و کنار د   حسیب  ینیو

را گرفتار کند.    انیوقت قصد آنرا نداشت که را  چ یافتاد. ه  نیزم

 گفتیم  انیکه به را  دیخودش را شن  ی شب، صدا  کیاما بعد  
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که او    یی. از آنجاستین  ینگران  ی خورده و جا  ی ریشگیقرص پ

  .حرفش را باور کرد انیبود، را سیوید ینیو

آب را باز کرد. کنسرت   ریداشت، پس ش  تیمسؤل  یکل  ینیو

  ی کم  شدیکاش فقط م  ی هم. ا  یامروز بعدازظهر بود، مهمان

وجدان.    یو خودخواه، کامال ب  رحمیب__مثل شوگر بث باشد

 .هیگر ری زد ز

دروغ   داد؟یتقاص گناه گذشته اش را پس م  د یبا  یآدم تا ک 

تولد ج  باعث  نم  یجیاو  بود، پس  از گفتنش    توانستی شده 

  شود. پس چرا هنوز، از خودش نفرت داشت؟ مانیپش

 .وقت از او متنفر نشده بود چیه انیچون را دیشا

06 

  

. به پهلو غلت زد،  کنیقهوه را حس کرد؛ و ب  ی بث بو  شوگر

به راه افتاد.    سی است. به سمت سرو  ازده ی  بایکه ساعت تقر  دید
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لباس ز نییپا  ی بعد رفت طبقه   قه یدق  ستیب تنش    ز یتم   ری: 

  ی م یقد  کرتیس  ایکتوریمارک و  اهی ربدوشامبر س  کید،  کرده بو

چکمه   تجف  نیتر   ی میوقت بود آن را داشت و قد  یلیکه خ

 .اش یگاوچران ی ها

برا  شیموها وقت  اما  بود،  شسته  تلف    ی را  کردنش  خشک 

کردن هم نداد. بعد    شی نکرده بود. و تازه به خودش زحمت ارا

 ی مرطوب کننده ا  یو کم  زیتم  ی مو  نیهم  روز،یاز اتفاقات د

  .بود ی ادیز رنی با نیهم که زده بود از سر کال

ا  ه   شیها  چهی ماه   نکهیبا  و  سخت  کار  شدت  و   جانیاز 

 نها،یا  ی از همه   شتریاحساس طلبکار  بودن درد داشت اما ب

  ا ی  دانست یم  نی . کالکردیخاطر م  یشوگر بث احساس آسودگ

بخش  را  بث  باالخره شوگر  بار  دهینه،  برا  ی بود.   ن یچن  ی که 

طوالن ها  ی رو  ی ا  یمدت  م  شیشانه  باالخره    کرد،یحمل 

  .شده بود تهبرداش
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بود. پشت   ستادهیکوچک ا  ی پشت گاز در آشپز خانه   نیکال

فضا کامال  حضورش  و  بث  شوگر  به  بود  را    ی کرده  کوچک 

بود تا شوگر    یکاف   نیدن به کالاشغال کرده بود. تنها نگاه کر

را در تنش جر بدهد و کشان کشان   شیبث بخواهد لباس ها

  .باال ی ببردش طبقه 

  ”کنم دارتیباال ب امی ب شدمیآماده م  داشتم“

  داد یاجازه م   نی و به کال   ماندیدر تخت م   شتر ی کرد که ب  آرزو

  ی عاشق مرد اشتباه __  یمیقد  اهیس  ی کند. جادو  دارشیتا ب

  ی مدت  دیمثل قبال احمق نبود. شا  گریشدن. اما شوگر بث د

عشق و هوس    ن یزمان برده باشد، اما باالخره شوگر بث تفاوت ب

  .کرد یرا درک  م

بهم قهوه   عیزود تند سر  ؟ی دیپوش   نیشلوار ج  ی خدا، جد  ای“

 ”برسون
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  ی کیشوگر بث    ” مخصوص واسم دوخته شدن  نایا“گفت    نیکال

فنجان ها بوج  ی از  را  تلوال  برا  رونی ود خاله  خودش   ی آورد 

 نه یدالر هز  صدی از س  شتر ی. هر کدوم بی فرانسو” .ختیقهوه ر

 ” ارزششو داشت کنمیمن فک م یبردن.ول

م:نام  ”مارک گپ  ر یز نیج  ی شد که چطور پارچه  رهی خ  شوگر

کال  ”اطیبرند خ آنکه حالت   نیلگن  بدون  بود.  کرده  قاب  را 

هاهم خوب بلدن   ی اون فرانسو“کند گفت    ریی چهره اش تغ

 ”بدوزن نیچطور ج 

  ”دمیخاطرخواهات رو شن  ی صدا شبید“

  ”؟یگیو پسرا رو م یکاب“

فارغ   که“ داشتن  شک  دانشکده   شونی لیالتحصبدون   ی از 

م  تیخر جشن  تخم   هی .  گرفتنیرو  دوتا    ”دوتا؟  ایمرغ  دونه 

 .زد  تابهیمرغ را در ماهتخم 
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کر  هیجاها    نیهم  ییجا  هیبگو    بهم“ قا  یسپیبسته    م ی کِرم 

  ”ی کرد

که آماده کردم سبوس    یکه نون تست  ی شانس آورد  یلیخ“

اش    یگاوچران  ی ربدشامبر ساتن و چکمه ها  نی کال  ”.ستیدار ن 

  ”یبا نمک” زد  دیرا د

پر“  شهر  مرد  ج  یشیتنها  ا  گرشویکه  از  که  کلمه   نیداره 

  ”استفاده کنه. سگ من کو؟

  ”.دوست داشته باشه فرار کنه ادی. به نظر نمرونیب“

شوگر بث قهوه اش را برداشت و پشت   ”است  لهیبد پ   ی ادیز“

نشست.  زیم م  کنیب  ی بو” آشپزخانه  چرا    شنوم،ی رو  پس 

  ”نمش؟یبینم

  ”کنمی درست م گهیظرف د هی برات“

تخم مرغ ها را برداشت و درون    ی زیانگ  رتیبا مهارت ح  نیکال

بود   دهیرا که از قبل به آن کره مال ی بشقاب گذاشت. نان تست
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شوگر بث    ی را به ظرف اضافه کرد و بعد بشقاب غذا را جلو

  .گذاشت ز یم ی رو

  ی حاالشم رگ ها نیخوردن؟ احتماال هم  کنیرو چه به ب تو“

  ”تو شوک هستن تیقلب

  ” یلغزش آن هی“

در    ن یتست سرد بود، اما کال  ”مورد رو  دارم  هی  نیا  ی تجربه“

بث    دنیمال شوگر  پس  بود،  نداده  خرج  به  خساست  کره 

حرکات  یتیشکا با  نبود.  بدک  که  هم  مرغ  تخم  و   ی نداشت. 

ب صدا  کنیماهرانه  انداخت.  تابه  درون  به  ولزش    ی را  جلز 

  .درامد

غذا،  نیاول  دنیجو   نی ح  در از  بث   گازَش  شوگر 

 یواسه جبهه   ی کس خبر دار نشه که دار   چ یه  دوارم ی ام“   گفت

  ”یکنیو امداد فراهم م   ش یدشمن آسا

  ”ازش برمیجون سالم در م   مطمئنم“
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م  ی دار“ درس  صبونه  م  یکنی واسم  هنوز  بار   ی خوای چون 

خوب   ی زایبه چ  یبرس  ی خوایم  نکهیا  ای  یگناهتو سبک کن

  ”خوبش؟

ا  فرض “ خوب خوب    ی زا ی که منظورت از چ  ذارم یم  نی رو بر 

قسمتا ز  یخواستن  ی همون  که  قا  ریبدنته    م یربدوشامبرت 

  ”ی کرد

  ”گمیهمونا رو م  اره،“

  ”اد یاحتمال ز به“

  ”خوب خوباش؟  ایاحساس گناه  کدومش؟ “

  ”انتخاب کنم؟  دیبا حتما“

راجع به زن اولت بهم “ را تمام کرد    یمرغ اولتخم   ”الی خیب“

  ”بگو

  ”نه“
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او   چیه   نیکال ”خیُخوب خوبا    خ،یُ  حرف “ با  وقت در برخورد 

نم  نت  کرد،یمراعات  که   جهیدر  نداشت  قصد  هم  بث  شوگر 

  ”چطور مرد؟ “مراعاتش را بکند 

ب  نیکال درون  کرد  فرو  را محکم  انقد  “  کنیچنگال  که  حاال 

  ی پل. ماجرا به خود  هی  ی هیپا  ی ، با ماشین زد تو  ی کنجکاو

اندازه  به  ا  یکاف  ی خود  قصد  از  اما  هست،  بار   نکارویتاسف 

  ”.کرد

  ”اووف“

  ”قایدق“

ب  پشت نقاب  خفته    ی ای دن  کی تفاوت    یآن  درد  از  بزرگ 

اون  شتریب  یلیخ” بود. م   یاز  رو  فکرش  عذاب   کردم یکه  با 

 ن یچه قد جالبه که با ا“شوگر بث ادامه داد    ” ییوجدان آشنا

 ”یکن یرو به اشتباه قضاوت م هیهمه انقدر ساده بق

07 
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هرکار  یل یدل  چ یه  من“ نداشتم.  وجدان  عذاب  ازم   ی واسه 

  ”واسه کمک بهش انجام داده بودم ومدیبرم

  ی با اتهام زدن به نفس آشنا بود که به واقع   ی بث آنقدر   شوگر

 ش یابرو  ی تا  کی شک کند.    نی اندازه از آرامش کال  نیبودن ا

  .را باال برد

. اما  دیمدت طول کش  ه یباشه، باردار بود و  “رو برگرداند    نیکال

 ش ی عقلم برگشت سرجاش و من باالخره حل و فصلش کردم پ

تو هم    نیا  ی خودم.  خودم   ییزایچ  هیپروسه  به  راجع  رو 

  ”شناختم

  ”مثال؟“

ن  که“ من  امثال  واسه  درست    توننیم  ای سر  هی.  ستی ازدواج 

  ”ستمیانجامش بدن، اما من از اون ادما ن

  ”ازدواج دوباره؟  ی برا  ی اون وقت تا حاال اصن وسوسه نشد  از“
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 هی  یسخته اما حت یلیخ ،یکیکه تصورش واسه تو  مطمئنم “

زندگ باالخره  نشدم.  وسوسه  که   ی همونطور  قا یدق   میبارم 

وقت از حاالم خوشحال تر نبودم. اما   چیشده و ه  خواستمیم

 کیخودش    ی برا   ”کسالت بار من  ی بسه حرف زدن از گذشته 

  “ و برگشت تا به شوگر بث نگاه کند    خت یتازه قهوه ر  وانیل

 ی داشت  ی ا  گهید  لیدل   انه،ی که ع  ی زیچ   بهم بگو اگه به جز اون

از خودت    رتریمرد چهل سال پ  هیبا    ی که باعث شد و بر  ایآ

 ” یکنازدواج 

  

  ”یکنی باور نم  بگمم“

. بذار  شمیتو ماهر تر م  ی دادن مزخرفا  ص یتشخ  ی دارم تو “

  “ امتحان کنم نمیا

از نان تُستَش را با دندان کند اما نتوانست قورتش دهد   ی ا  تکه

  ” عاشقش بودم “
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  ”بود ونریلیم ارویکه نه؟  چرا“

کار از کار    نکهی حرفت درسته. اما من تا قبل ا  ی حالت عاد  در “

  ”بگذره و جادوم کنه خبر نداشتم چه قد پولداره

 ” جادوت کنه اخه؟ تونستمی  چقد هفتاد سالش بود. طرف“

 15بود، حداقل    افهی خوش ق  یعوض  هی.  شهیتعجبت م  باعث“

م سنش  از  جوونتر  تگزاس  هی   زدیسال  ورژن   یآنتون  یجور 

چ  نز،ی هاپک اون  رو  ی زایبدون  البته  ی ترسناک   ” دندونش 

گرفتن    شیگلو به  کرد  تر“شروع  که    ی مرد  ن یافسونگر  بود 

از همونا که تا مغز استخوان طرف    ،ی. افسون واقعشناختمیم

مهربون  شهیر ماحصل  چون  زندگهیکرده،  عشق  اون  من    ی . 

  ”.بود

زبانش تلخ بود، اما نگاهش دلسوز . شوگربث   ”سوزناک  چه“

ا کال  ب یترک  ن یقدردان  بود.  از    کنیب  نی رفتارش  را 
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  ی که برا  دمیکه ازش فهم  ی زده بود  یحرف  هی قبال  “   درآورد.

  ”بوده ض یمر یمدت هی

  ”ماه آخرش رو تو کما بود  شی . شدوسال“

  ”و چهارماه قبل فوت کرد؟“  

کرد غم را از چهره اش پاک    یتکان داد و سع   ی بث سر  شوگر

ا“کند   ما  حاال  ب  هی.  میینجایو  و    ی وهیزن  مرد   هیداغدار 

سع   ی مرده زن دارن  که  افسرده   کننیم  یتنها   ی روزگار 

با   رو  ن  ی صبونه  هیساکتشون  با  البته  که    ت ینچندان خوب 

  م هالمارک ه  ی شبکه  ی لمایدرست شده، پس بزنن. ف  یخوب

 ی بعد من بلغورا  ی بگم، هفته  نمیا  ی. راستارنیکم م  ششیپ

  ” . بدجور هوس کردمکنمیذرت واست آماده م

 ن یا  دنیاما با شن  کرد،یرا جمع م  کن یداشت بشقاب ب  ن یکال

نبود،   ثیخب   گریگذاشت. چهره اش د   نییحرف دوباره ان را پا

  ” ستیدر کار ن  یبعد  ی هفته   گهیما د  ی برا” .زدیم  ی فقط جد
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رو    ی. من هنوز نقاشیتونیاوه نه، نم“  دیپر  شیبث از جا  شوگر

  از ی. من به اون پول نیاخراجم کن  یتوننمی   نکردم و تو  دایپ

  ”.باشه ی زریقدرم پدارم. حاال هرچه

. ستیشغل در حد تو ن  نیا“با تکبر سابق نگاهش کرد    نیکال

  ”کنم رتیکردم که تحق شنهادشیبهت پ نیمن فقط واسه ا

  ی چند هفته   هی.  یشی م  کیبهش نزد  ی به لحظه ام دار  لحظه“

  ”یرسیبره قشنگ به هدفت م شی پ گهید

رو   نیکال برگشت  بث  شوگر  چرخاند.  اش.   یصندل  ی چشم 

  ” خر نشو لطفا ری . کنیلطفا کال“

  ی تونینم  گهی. دنهیهدفش هم  قا یهم دق  کنمیکه دارم م  ی کار “

 چک نوشتم که تا چند هفته   هی. واست  یشهر بمون  نیا  ی تو

کاف خ  یبرات  اونجا  هادسون.  برگرد  م  یل یباشه.   ی تونی بهتر 

  ”نجایتا ا یخودت رو ساپورت کن
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وقت مشکل شوگر بث نبود. آنچه   چیدرآوردن خرج خودش ه  

نم برب  توانستی که ظاهرا   ی ها   نهیپرداخت هز  دی ایاز پسش 

  ”رمی نم نجایاز ا ینقاش یمن ب” بود. الیدال

ن  ی حت  تو“   ن یکال   ” نه  ای  داره  وجود   هنوز  که  ی ستیمطمئن 

ا  ی باال آسا“   بزرگ و موهوم  ستاد،یسرش  و  رفاه  که   یشیو 

ارزششو نداره که   یبا فروختنش واسه خودت فراهم کن  ی بخوا

  ”یواسش عزت نفست رو لگد مال کن نطوریا

  ”ی ومدین ایبه دن  نی واسه تو راحته. تو که ظاهر ب گفتنش “

بث!    معلون،“ استخوون شوگر  و  پوست  کن.  نگاه  خودت  به 

قی شد جور  افهی.  هفته  ی ات  چند  انگار  خوب   شده  است 

به روت   ابونیرو که مردم تو خ  ت یواقع  نی. بهش ای دینخواب

م ه  ندازنیتف  توهم  جلوشونو    ی کنینم  ی کار  چیو  که 

فقط قراره بدتر بشه.    زی که، همه چ  یدونیاضافه کن. م   ی ریبگ

  ”شهر نفوذ داره  نیا ی تو ین ینکن، و هاشتبا
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 ”ترسم ینم سیوی د ینی از و من“

08 

  

ونطورهیهم  مطمئنم“ اما  از    نیگلنتا  ی نی.  د  هیکال   گه ینژاد 

پوکت   ی تو اون کله  نویهستش شوگر بث. ا  ی ددی  اون است.

داشت،   یزمان  هیکه مادرت    ی فرو کن. تموم اون قدرت و نفوذ

 ”.هی نیحاال مال و

 ” جذبه اش البته  بدون“

دوتا   می رسی م  بعدش“ ما  کرد    ”به مشکل  واسه   شب ید“اخم 

تر بود، اما هنوزم    یمن از الزم هم کاف  یآروم کردن خونخواه

ما    نکهیا  قت،یحق  نی. با توجه به استمیتو ن  ی دعا گو   نیهمچ 

از نظر من نکبت باره جدا.   میسکس داشتن هست  یتو دو قدم

 ” البته  میتر  کی هم نزد  یالبته اگه دست من باشه که از دو قدم

 ”نگرفتم  موی. من هنوز تصمستی دست تو ن که“
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از در و د  میزنیجرقه م  میدار  ی . جور دروغگو“   واریکه رسما 

 ” شهیداره دود بلند م 

 ن یخرابه. ما ناهماهنگ تر  یکش  میجرقه ها ماحصل س  نیا“

 ”میجفت تو کل جهان

م  که“ باعث  انگ  شهیفقط  نه؟  زی وسوسه  مگه  بشه،  نگاه   ”تر 

و افاده    سی پر ف  ی من با تموم وجود از زنا“آتشش زد    نیکال

  ”میتر از تو ندار ی اافاده  گهیو د  کنمیم ی دور

  ”کنم یبه خودم افتخار م  بابتش“

  ”ستمیمن ازاوناش ن پرستنت،یکه م انییتو مردا  خوراک“

  ” من اتمیچرب زبون نیا عاشق“

  ”نهیمخالف هم  ی قطب ها یجنس ی جذبه “

تو    گهی دارم که م  ی حس مرموز  ه یاما من    ه،ی منطق   حرفات “

  ” یزنیبدجور تو ذوق م  ادیکردن که م ی پا یکی
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و  ”افت کرد   زیآم  د یتهد  کنواختیتن    کیبه    نی کال   ی صدا  لحن

  ”بپرسم چرا؟ شهیم

  ”خودت  یدونیم“

  ”بهم بگو تو“

  ست یهات. بدن من مثه تو شسته رفته ن  ی وسواس باز  نیا“

که در    یجنس  ی هورمون ها  هی م:شب”فرومون  یکه. مونثه. بو

  س ی . خرهی گیم  ”شه یاز عروق ترشح م  یجنس  کی وتحر  تیفعال

خ شهیم تو  گ  یل ی.  نمی ر یسخت  فکرشو  فقط  چندان   کنمی. 

دارد چه    قایکرد بفهمد دق  یشوگر بث سع  ”ادیازش خوشت ب

  .خودش را تا مرز سکته بترساند  نکهیکند، به جز ایم یغلط

  ”یمن، خود شرارت مجسم ز یعز تو“

  ”دونمیم“داد  لشیتحو ییدندان نما لبخند

ات گشنه “او گذاشت    ی را محکم جلو  کنیبشقاب ب  ”بخورشون“

  ”باال ی طبقه  میبر ایخوبه. ب ست؟ین
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  ”دارمیکارم رو نگه م  ام،یب اگه“

  نو ینداره خودتم ا  ی کارت رو نگه دار  نکهیبه ا  ی ربط  چیه  نیا“

 ” یدونیخوب م

دستش را به سمت او دراز کرد، گوردون    نیکه کال  ی وقت  قایدق 

  ”سگ هرز ملعون“   دیزوزه کش ی در ورود  ی جلو

  ” ینیبیرو م  قتینور حق ی دار باالخره“

راست رفت سراغ   کیسگش را به درون راه داد. گوردون    نیکال

ها انداخت اما    کن یبه ب  یآب خودش. شوگر بث نگاه  ی کاسه

  .اشتها نداشت گرید

پر  تا به  از آمدن  از    ی عزادار  شیقبل  دمار  اضطراب کامال  و 

 ن یدرآورده بودند. بعد، او دوباره با کال   اشیجنس  ل یروزگار م

که شوگر    شدیم   ی آن مرد  دیبا   نیرو شد. چرا کالروبه   رنیبا

ب خواب  از  را  م  یبث  وقت  یدردسرش  داشت   یپراند؟  که 

  .بودآنقدر ها هم بلوف نزده  ستین شیگو ی دعا گفتیم



514 
 

سر    ییهویبهم بگو که عقلت  “شد و گفت    رهی به او خ  نیکال

 ” جاش برنگشته

 ”من ثبت شدست  ی ان ا ی د ی ها رشته ی تو حماقت“

 ” شکر  رو خدا“

  ن یانجامش دهد. اما در ع  خواهدیکه م  دانستیبث م  شوگر

که    کند یدرک م   یبه خوب  نیداشت مطمئن شود کال  از ی حال ن

در    ”میکه شروع کن   میپس بر“ است    ح یو تفر  ی باز  ز یهمه چ 

م  کهیحال پشت  م   زیاز  برود   شدیبلند  ها  پله  سمت  به  تا 

شخصا    یچون اگه باش  ینباش   یبهتره دست و پا چلفت” ادامه

  ”شهر با خبر شن   ی تک تک ادما  شمیم مطمئن

که    ی زیچ  ،یعمل نباش  بی   من، بهتره صرفا حرف  زی تو عز  و“

  ”کنمیمن دارم کم کم بهش شک م

رو  ” است؟ ینطوریا“ همانجا  بث  پا  ی پله   ی شوگر  از    ن ییسوم 

  .فتد یب نییبند ربدوشامبرش را باز کرد و گذاشت پا ستاد،یا
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و   اه یشورت تانگ س  د،یبند سف  نهی انداخت به س  ینگاه  نیکال

  ”زبونم بند رفته “ اش  یگاوچران ی چکمه ها

رو   سرانگشت آرام  را  کش  ی شستش  هنوز  “  دیشکمش  تازه 

  ”یحت ی دیخوبشو ند ی زایچ

کج   نیکال  ی لب ها  ی گوشه  ” یکنیاشتباه م  ی رو دار  نجایا“ 

هرچند که  “کرد    ی را ط  نشانیب  ی شد. با سه قدم بزرگ فاصله 

  ”تابمیتو ب ی ه یبق دنید ی برا کنمیاعتراف م

  ”دارم ی من کارم رو نگه م  یول باشه،“

را مثل مار دور کمر شوگر    شی بازو  ”؟یتونیرو ببند، م  دهنت “

پ روچاندیبث  از  را  او  خودش    ی .  به  محکم  و  کرد  بلند  لپه 

  ی اش به پشت ساق ها   یگاوچران  ی چکمه ها  ی چسباند. جلو

 .خوردی م نیکال

تر    نییشد. سرش را پا  رهیشوگر بث سر خم کرد و به او خ 

به هم    شانیازهم جدا شدند. دهان ها  نیکال  ی آورد، لب ها
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 ک یکه از    ی جور  د،یاو را تمام و کمال بوس  ن ی. کال وستندیپ

بر  بع  ی اازنده مرد  او  ب  دیمثل  بوسه  یبود.  قطع  آنکه  را  اشان 

 .کند، عقب عقب به سمت کاناپه برگشت

و   دیبندش را کش  نهی و س  دیدستش به پشت شوگر بث رس 

در گوش    کردیپرت م   ی که داشت آن را به کنار  ی باز کرد. وقت

  ”ی تو محشر“ شوگر بث زمزمه کرد 

  ”دونمیم“

و بعد با مثل   دی شوگر بث را مال   ی ها  نهیقهقه زد و س  نیکال

که   یحس خوب  ی . با همه دیاو را بوس  یقبل درست و حساب

 نه یس  ی را رو  نی . دهان کال خواستیم  شتر یداشت، شوگر بث ب

 __ شی و زبانش را هم، و دندان ها خواستیم  شیها

  .پارس کرد گوردون

  .خواستیخلوت م ی جا کیشوگر بث  و،

 ” شرش رو بکن“زد   ناله
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09 

  استن یریاوش#

  ی به کس“گاز گرفت    ز یر  زی او را ر  ی لب ها  نیکال  ” سگه  هی  اون“

 ” گه ینم ی زیچ

  

  ”کنه یم نگامون“

  ”نیبش” داد و آمرانه به گوردون نگاه کرد یفحش نیکال

در   ی بازو اتاق خوابش  به سمت  را  او  و  گرفت  را  بث  شوگر 

.  کردی. سگ همچنان از پشت سر دنبالشان مدی باال کش   ی طبقه

با لگد در را بست، گوردون شروع کرد به زوزه    نیکه کال  یوقت

 .دنیکش

که وجودش را گرفته بود شوگر بث لبخند زد.   ی ازیبا وجود ن 

خنده.   ریبلند زد ز  د،یرا د  نیکال  یکه نگاه نسبتا وحش  یوقت

 .به سمت در  دی و پر ”نخور تکون” دیغر نیکال
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که همچنان   یتخت   ی لبه   زد،یهنوز لبخند م   کهیدر حال  شوگر

بود نشست و چکمه ها ب   ش ینامرتب  کال   رون یرا   ا ی  نیآورد. 

پ  ی غذا بود    دای سگ  وقت  ا یکرده  چون  موش،  که   یمرگ 

ماند. شوگر   یهمچنان ساکت باق  نییپا  ی برگشت داخل طبقه

 .ستیبث سربلند کرد و به او نگر

  ” جذابه“کرد و گفت  یبا دقت او را بررس نیکال

جفت جوراب بنفش    ک یبث حاال فقط شورت تانگ و    شوگر

پاور پاف گرلز نقش بسته بود، به   کیبلند که در هر سمتش  

ا داشت.  برا  نهای تن  قبال  او    ده یخر  الیدال  ی را  چون  اما  بود 

صورت  کیداشت   کال  م  یفاز  سر  از  دوستشان    گذراند،یرا 

  ”خبره ام  ریخب من تو انتخاب لباس ز“نداشت. 

 چه ی درست وسط قال  ”ی شنوینم  یمورد از من مخالفت  نیتو ا“ 

  .و شروع کرد به لباس هاش را کندن  ستادیا  یگل گل  ی نخ نما
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ج  یوقت شلوار  فقط  باق  ن یکه  جا   یاش  از  بث  شوگر  ماند، 

رفت   او  سمت  به  و  بده“برخواست  را   کی   ”اجازه  انگشتش 

 .دادنش ی انداخت پشت دکمه و شروع کرد به باز

  ”؟ی خوایکمک م“  شکست ن یخشک و خش دار کال ی صدا

. کردیپوستش پشت انگشتان شوگر بث را داغ م  ”ممنون  نه“

رو را  شستش  کال  نیکال  پیز  ی انگشت  داد.  سفت،   نیسر 

واقعا بزرگ   _هاش  ز یاز آن سورپرا  گرید  یکیو باز هم  _کلفت  

  . داشتی را م یکی نیانتطار ا د ی. دست ها. پاها. باینیبود. ب

اندازه   ازین به  خودش  شور  حت  ن یکال  ی و  اما  بود،   ی مبرم 

ا  توانستینم چ  نیفکر  همه  شود   عیسر  یلیخ  زیکه  تمام 

ز  ن یا  ای...  کند  تحمل را که  جد  ی ادیفکر  را   ی ماجرا 

 D ی شارلوت برونته به من نمره   ی واسه مقاله  دینبا” .ردیبگ

  ”.ی دادیم
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داد    رونیگردن شوگر بث ب  ی رو   سی ه  کیگرمش را با    نفس

  ”م یکن یموضوع رو بعدا بررس نی بهتره ا دیشا“

من واقعا واسه  “ور رفت    شتری ب  پشیز  ی با دسته  ”نکنم  فکر“

  ”تالش کرده بودم اون مقاله 

 ی داد  لشیاز موعد مقرر تحو  رتریهفته د  هیشک ندارم که     و“

“  

بعد توقف کرد تا لب و    د،یکش  ن ییرا پا  پیاز ز  نچیا  مین  حدود

  ”...بازم یول“ کند  زانی لوچه اش را آو

  ”دم یقول م .C هیبه  کنمیات عوض م نمره“

ش  پیز رخوت  کرد.  ول  ناد  دهی چیپ  نی ریرا  را  تنش    ده یدر 

نگاه   ن یبه کال  ییقدم به عقب برداشت. با ترشرو  کیگرفت و  

  ”خوامیم A هیمن “کرد 

 ی بث تنها فرد دورن اتاق نبود که خوب بلد باشد باز  شوگر

  .کند
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با  واسه“ کن  یحساب  دی اون  پاها  ”یتالش  اشاره   شیبه 

  ” از جوراباتو بهم بده یکی” کرد

  ”؟یکی فقط“

  ”کرد شهیچه م گه،یهستم د ی آدم با مالحظه ا  من“

تخت گذاشت    ی لبه   ی را باال آورد و رو  ش یاز پاها  یکی  ”باشه“

جوراب پاور    ی . طور شی خم شد به سمت ران پا  یو به آرام

  ش ی ف  ی جوراب شلوار  ک یآورد که انگار    رونی پاف گرلز  را ب

  .فرو کرد  نیکال نیکمر شلوار ج ی نت بود. بعد آن را ال

  ”بله، حاال اون تانگ رو بهم بده ،یعال واقعا“

  ”خوامی م  +A ی  نمره“

  ”واسه بدنت فقط“

که    دانستندیخوب م  شانیبود. هردو  یتعارف قشنگ  حرفش

در چند   یمدتهاست حت  ش یالغر شده و پاها  ی اد یشوگر بث ز

 ی برا  ده یکش  ی پاها  نهمه،یهم نرفته. با ا  رمستری است  کی  یقدم



522 
 

امت شرط“بود.    یبزرگ  ازیمردها  به  منو   یفقط  تو  اول  که 

  “ یببوس

  ”لیبا کمال م البته،“

ها هم آهسته تر بود، پر شور تر، در    یاز قبل  یبوسه حت  نیا

شوگر بث فرو کرد.    ی موها  انی . انگشتانش را در مکیحد المپ 

 .دی خراشی شلوارش پوست شوگر بث را م  نیج ی پارچه 

را قالب شورتش کند،  شی شست ها  ن یقبل از آنکه کال  یحت 

 کرد یو در مقابلش زانو بزند، شوگر بث حس م  نی آن را بکشد پا

 .است  دهیبه مرز آوار شدن رس

10 

  

  .صورتش را فرو کرد. سر شگر بث به عقب افتاد نیکال
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مورد،    نیو در ا  د؛یکشیخوب او را نفس م  ی مثل مردها  نیکال

نگران شوند،   نهای ا  ی نبود برا  ی از یبد هم. اما ن  ی مثل مردها

  .اتاق شوگ بث بود نیکه تنها گناهکار ا  یمخصوصا وقت

از دستانش،   یکیرا با فشار از هم باز کرد. با    شیران ها  نیکال

  .تنه اش را گرفت نییپا

 .دیبث را بلع شوگر نیکال

اما کا  ی از پاها  توان با دست پهنش   نیل شوگر بث رفته بود 

 خواست،یکه م  ی محکم سرجا نگه اش داشت. درست همانطور

  .باز و در دسترس

شوگر بث    ی از گلو  ی خفه ا  ی بود. ناله  یارضا شدنش ناگهان 

  .د یجه رونیب

  ش ی سرجا  نیکه امواج لذت وجودش را گرفته بود کال   یمدت  در

رو  یباق را  او  بعد  مثل    ی ماند،  درست  گذاشت،   کیتخت 

  .عروسک 
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  ن یدر هم گره خورد. ا  شی اش پاها  نیدر آوردن شلوار ج  موقع

ها سابقه  ی ب  یعرضگ  یب لب  باعث شد که  به   ی ،  بث  شوگر 

 .خواب آلود باز شود  ی لبخند

کال  نگاه کرد که   نیمتوجه شد که  بود.  آمده  آنجا  به  آماده 

  .آورد  رونیب  بشیاز ج  یجهتیب  ی نگر  ندهیآ  کیکاندوم را، با  

شده بود، شوگر بث را به پشت هل    انیکه باالخره عر  نیکال

تر. چه    نییبه شکم و پا  نهیداد. دهانش را سر داد از نوک س

  ی حد خاک  نیتا ا  جویی  بهانه مرد  نیچن  کردیفکرش را م  یکس

 و دست و دل باز باشد؟ 

  یی فرو کرد. موها  نیکال  ی موها  انی شوگر بث دستانش را در م 

  ی با او باز  نیخام، زبر بود. کال  شمِ یانگشتانش مثل ابر  ری ز  که

  چ یسقوط کشاند، اما ه  ی کرد، دوباره و دوباره او را تا آستانه

. شوگر بث به پهلو غلت زد تا  زدیکامال فرو بر  گذاشتیوقت نم

  .خودش جبران کند ی را به نوبه  نیلطف کال
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را کشف    ی گرید  شتر یب  کردند یم  ی احساس مست بودند و سع  از

  ی و ناله ها  نیری کلمات ش  دند،ی چشی و م  کردندی لمس م   _کنند

م  انشانیم  رینفسگ بدل  و  بشدیرد  ب  شتری.   وانه ید  شتریو 

  ن ی را جمع کند تا کال  ش یکرد پاها  ی. شوگر بث سعشدندیم

  ”نفکرشم نک یحت“ رفتی بار نم ر یرا آزار دهد، اما او ز

که هنوز در جوراب   یی را گرفت، همان مچ پا  شی از مچ ها  یکی

باال  دهیپوش به  را  زانو  ی بود، آن  بعد  داد.   ی پا   ی تخت فشار 

در او   قا یشوگر بث را باز کرد و عم  ی را گرفت. پاها  گرش ید

اما  _بزرگ بود  ی ادیز  ی چنان حالت  ی برا_انهیفرو رفت. نه وحش

 .نبود اط یآنقدرها هم با احت

  .ذهن شوگر بث را بخواند توانستیدرست انگار که م 

پاها  شوگر به   شی بث  اندامشان  کرد.  حلقه  کمرش  دور  را 

.  نهیرید  ی گرفت، درست مثل عاشق و معشوق ها  تمی ر  یراحت

دستان شوگر بث مرتعش بودند.   ری ز  نیپشت کال  ی ها  چه ی ماه
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شوگر بث را گرفت. موضع   ی تنه   نییداد، پا  ه یبه کمرش زاو

  .کرده بود  دایبه شوگر بث پ دنیلذت بخش ی برا ی تازه ا

داد و ناله زد. نگاهشان در هم گره    یبث به کمرش قوس  شوگر

  .خورد

ترسناک  ی لحظه  کی  ی برا دهنده، حس  شناختن   یتکان  از 

 .مهم  اریدر اعماق روح و بس ی زیگذشت، چ انشانیم

از لذت    یناگهان  یلیشود، س  دای حس پ  نیاما قبل از آنکه نام ا 

 .آن دو را در خود فرو برد

11 

  

 دوازدهم فصل

 یتونیمن کارم باهات تموم شده. م“  دیبث به پهلو چرخ  شوگر

 ”ی بر
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ها   تمیر عاد  نیکال  ی نفس  پس    ی هنوز  بود،   ی عنینشده 

م  داشت هولش  ب  کرد یاحتماال  بث  ا  شتری اما شوگر  ها    نیاز 

که در آن لحظه رخ داد قرار گرفته بود و   یاتفاق   ریتحت تاث 

  .شاهد آن باشد نیبگذارد کال  خواستینم

خ  یمعن   یب  سکس داشت  اجازه    یلیاجازه  اما  باشد،  خوب 

تدافع اگر شوگر بث حالت  و  را   ینداشت مهم شود.  خودش 

  .شدی م نطوری ا اد یبه احتمال ز کردیحفظ نم

  ن یکرد و متوجه بود که چشمان کال  یعرض اتاق را ط  انیعر

را در مورد اخراجش  به    نیکال  د ی. تهددیچرخ ی اندامش م   ی رو

از    نیکال   نکهیبه احتمال ا   یخاطر آورد. به خودش گفت حت

  .نشده باشد هم فکر نکند ادهیپ طانیخر ش

با آن لحن اشراف   نیکال  ”زم یگرم کردن بود عز  هیفقط    اون“

  ”قطعا کارم باهات تموم نشده“زاده طورش ادامه داد 
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کار دارم واسه    یمن کل  ی. ولشهیوقت نم  چی ه  ی مرد  چیه“

  ”ندارن  یکدومشون با تو ارتباط  چیه  ف،یانجام دادن و صد ح

  ”پس؟ یگیم  نطوریا“

  ه ی به بالشت شوگر بث تک  کهیدر حال  ن،ینگاه کردن به کال  تنها

س آن  با  بود،  موها  ی نه یداده  آن  عرق،  از   ی ره یت  ی مرطوب 

هم آشفته تر شده بود، باعث   ی از حالت عاد   یکه حت   زیشورانگ

به کال  شدیم به درون تخت بخزد و   ن ی تا شوگر بث بخواهد 

  .کند  متحانا شی را رو شی جادو  گری د کباریاجازه دهد تا 

از نو بسازد پس    شی که سنگرهاداشت    ازیشوگر بث ن  اما را 

ج رو  نیکال  ن یشلوار  کرد  پرت  و  برداشت  تخت   ی را 

بهت. برو خونه و سر    شدیانگار الهام م  ی. حتی بود   یباورنکردن“

  ”.نمتی بی. فردا صبح مایحال ب
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که    ی املحفه   ریرا ز  شیاز زانوها  یکیمحو شد،    نیکال  ی خنده 

که ما قبال    کنمیفکر م“کمرش فرو افتاده بود بلند کرد    ی تا رو

  ”مورد صحبت کردم  نیدر ا

نکن که واسه شغلم با سکس باهات معامله کنم. فقط   مجبورم“

  ”حس جلف بودن بهت دس بده شهیباعث م

  ”تو یگیچه قد مزخرف م  ا،یخدا“

مورد حق داشت اما قبل از آنکه بتواند حرفش    ن یدر ا  نیکال

کرس به  سع  یرا  بث  شوگر  سر  یبنشاند،  سمت   عیکرد  به 

قبل انکه به در برسد او    نیفرار کند. اما کال  یبهداشت   سیسرو

  دای جد  ؟ی دار  ی اچه عجله “را گرفت و برش گرداند به تخت  

  ” وردمجدید و جالب برخ  یانحراف جنس  هیبه    قاتمیتحق  ی تو

  ”؟یور انحراف ج چه“

م  دستش  به  که    ی پاها  انیرا  انطور  فرستاد،  بث  شوگر 

فراموش کند که هنوز    شد یباعث م  کردندیانگشتانش حرکت م
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مطمئنم که واسه تو ” برنگردانده.  شی اش را سرجا  یسد دفاع

  ”هیادیز

 م ی مال  یلیاگه خ“را گاز گرفت    نی کال  ی بث آرام سر شانه  شوگر

  ”؟یچ یباش

  ”نباشه دمیشا“

 ی ا  یواقعا طوالن  یمدت زمان  ی بود که برا   یکلمات  نیآخر  نیا

  .شد ی زبان هرکدامشان جار ی رو

حمام آن روز صبحش    نیشوگر بث از دوم  یبعدتر، وقت  یلیخ

فقط    رونیب تختش  درون  دراز   کیآمد،  خلق   کج  باست 

عقلش برگشته    خورد ی م  سی که درون وان خ  یبود. زمان   دهیکش

 .ش یبود سر جا

شد    کتریتخت فرو رفت. گوردون به او نزد  ی شوگر بث در لبه 

گوش بلند و شل  کیران شوگر بث گذاشت.  ی و سرش را رو

 نیی شوگر بث پهن شد. شوگر بث سرش را پا  ی زانو   ی و ول رو
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را پس بزند. تمام صبح تمام   شی کرد اشک ها  یانداخت و سع

  شد ینم  راتالشش را کرده بود که به امت فکر نکند، اما اشباح  

  .تا ابد دور نگه داشت

تماشا   ت یپاره شد. خاص   انشانیم  گر ید  ی رشته  کیهم    باز

شکستن    چ یاست. ه  ن یهم  یآدم  زان یعز  یجیکردن مرگ تدر 

مشخص   ی تک لحظه   چیه  ست،یدر کار ن  ی ز یو تم  یناگهان

 یب  ی رشته   کی طاقت فرسا وجود ندارد، فقط    ی از اندوه  زی رلب

  .انتها از باختن ها

خودش را در مشت گرفت.   ی گوردون را نوازش کرد. زانوها  سر

کال با  بث   ی ادیز  نیبودن  شوگر  اما  بود،  خوب  حد  از 

که کرده خودش را سرزنش کند، نه    ی بابت کار  توانستینم

مرد سر    کیرا بدون لمس    ی ا  یمدت طوالن  ن یکه چن  یوقت

  .کرده بود
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وابسته   یمیقد  ی که عادت ها   شدیمطمئن م   دی حال با  ن یع  در

برنگردند. شوگر بث هرگز به خود اجازه    واشی   واشیشدنش،  

شود،   یمتک  ی گریخوشحال بودن به مرد د  ی که برا   دادینم

  ی حد از نظر احساس  نیکه تا ا  رن یبا  نیمثل کال  یکیمخصوصا  

  .سرد بود

طبقه  ناقوس درآمد.    نییپا  ی ساعت  صدا  که    ادشیبه  آمد 

کال  کشنبه یامروز   م  نیاست.  کنسرت  به  را  و    رفتی امروز 

. ابدا ندیامروز او را بب  تواندیگفته بود که م  یجیخودش به ج

نبود    نطوریمضطرب را نداشت، اما ا  ینوجوان  دنیحس و حال د

 .دی ایکه ن دیو بگو یجی که بتواند زنگ بزند به ج

را درست   ششید،آرا ی اش را پوش  نیکرد، شلوار ج  ن یپس ف 

و پاش صبحانه را جمع    ختیکه ر   ن ییپا  ی کرد و رفت طبقه

  .و جور کند
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کال  یچک رو  ی برا  ن یکه  بود  نوشته  به سر کردنش    ی دست 

گو دالر.  هزار  دو  داشت.  قرار  گناه   ا یکانتر  احساس  بدجور 

 .. شوگر بث چک را از وسط پاره کردکردیم

 نکه ی کرد احتمال ا  یسع  گرید  کباری.  الیفکرش رفت سمت دال 

 یکند بررس  یخودش زندگ  شی پ   اورد یدختر خوانده اش را ب

از گشت و گذار   الیکرد. دال  آن را رد  گر،ید  کبار یکرد و باز  

اما بعد   برد یدرون مغازه ها و ناهار خوردن در رستوران لذت م

و التماس    شدی مآشفته    لیاز چند ساعت دور بودن از بروکد

 .که به خانه برگردد  کردیم

12 

  

. بازهم  دیاز راه رس  یجیبود که ج  واریبه د  ره یبث خ  شوگر

لباس ها  یکی ب  ی پاره پوره  ی از آن  شک پدر و   یگنده که 

  .به تن داشت کردیم ی مادرش را روان
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جلب توجه خودش را    ی را که داشت برا  یشد و گوردون  خم

بلند شد خجالت زده و نگران به   ینوازش کرد. وقت  کشت،یم

قرار بود امروز بعدازظهر باهاشون برم کنسرت،  “   .دی رسینظر م

  ”اما با بابام دهن به دهن شدم 

  ”یبه موقع ی دعوا چه“

بنیخوایم“ عه...  کن   ی زیچ  یتیسکوی...   ی جی ج  ”م؟یدرست 

اهل کالن   ی که خاله   د یبه فکرش رس  رید  یل یسرخ شد. خ

  .با کالس است ی ادیپختن ز تیسکوی ب ی شهرش برا

 یاز پس نگران  توانستینم  یبث آهش را فرو خورد. حت  شوگر

چه برسد به مشکالت کمبود اعتماد به    اد،یخودش برب  ی ها

 ”آرد ندارم “بچه. گفت  نینفس ا

 ” اصن هیخودی کار ب یلیپختن خ تیسکوی نداره. ب یبیع“

که به   دیبه او بگو  توانستیشوگر بث م  ”؟یکنی فک م  نطوریا“

خوردن است، به همان اندازه   تی سکوئیهمان اندازه که عاشق ب
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  یرابطه   نیاز ا  شتر یب  خواستیهم عاشق پختنش است اما نم

  .کند تیرا تقو شاننیب

  ش یکه چطور چشمتون رو آرا  ن یبه من نشون بد  ن یبتون  دیشا“

 ” خفنه ی لیخ ن؟یکنیم

شرت رنگ و رو  یبه شلوار گشاد مخمل و ت  یبث نگاه   شوگر

انداخت   که به اون لباس مد روزت    یست ینگران ن“رفته اش 

 ” نخوره؟

 ”پوشمیلباس نم ی نطوریا شهیهم من“

 ”نه؟“

 ” بهتره  ی نجوریا“سرگرم ناخن انگشتش شد  یجیج

 ”بهتره؟ یک واسه“

 .حرکت شانه باال انداختن  ک یدر جواب:  و

اصرار کند.   شتریآن را نداشت که بخواهد ب   ی بث انرژ   شوگر

ر  ت فعالی چشم  شی آرا که    یسکیبدون  بود  بهتر  اصال  و  بود 
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از شوگر بث    یشیآرا  ی ترفند ها  یجیج تا آن   ردیبگ  ادی را 

خوب  نیل ی. هرچند مرنیلیبال به دور، مر ایمادر کند ذهنش، 

 .دستش بود دنکشی لب خط قلق

بهم   ی ملحفه ها  ادی باال که    ی طبقه  بردی را م  یجی داشت ج 

  نجا ی. نور انییپا  ارمیب  لمویوسا  رمی م“از سکس افتاد:    خته یر

 ” بهتره

 ” دارم ستی جور ل هی. بعدش من باشه“

 ” ؟یچ ستی ل“  دیپرس اطیبث با احت  شوگر

 ”ازتون بپرسم خوام یسوال که م ی سر هی“

ب  سرش گرفتن.  نبض  به  کرد    ش یآرا  ی برنامه   الیخیشروع 

تند و  آشپزخانه  ی چشم شد  قهوه “    رفت سمت  به    ازین  من 

 ” دارم 

 ” خورمیقهوه م منم“

 ” حتمااا “
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 “  !گمی م راس“

رایعال  اریبس بگذار  به  انی.  راجع  کافئ  اداعتی   خودش   ن یبه 

 .را زد  دشینگران باشد. قهوه ساز را راه انداخت و کل

نشسته بود و داشت از    زیپشت م  یجیکه ج  دیبرگشت و د 

ب  کیتکه کاغذ و    کی  بشیج . کامال  دیکشیم  رونیته مداد 

  .ی بردار ادداشتی ی آماده بود برا

مشهور بودن؟ من خودم   ا یاول، به نظرتون زرنگ بودن بهتره  “ 

 ”مشهور بودن کنمیفک م

 ” ستن یاز هم جدا  ن الزاما“

 ”هستن شی پر تو“

 ” ستن یهم ن ش یتو پر یحت“

  ی افتضاح  ی هااما نمره “ادامه داد    یجی ج  ”ی باهوش بود  شما“

 ”ی و مشهور بود  یگرفتیم
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تو ذوقت، اما من نمره هام افتضاح بود چون   زنمیکه م  متاسفم“

حت  م یبند  تیاولو و  بود.  داغون  و  خوب  ی درب  نمرات   ی اگه 

 ” موندمیهم، بازم مشهور م   گرفتمیم

متوجه   نویا  ”را رها کرد  شیها  ادداشت ی  یجیج   ”؟ی چطور“

شما هم مثل من پولدار    ن؟یدادیانجامش م  ی . چطور شمینم

 ” بچه ها ازتون متنفر بشن؟ ی همه  شدیباعث نم نی. انیبود

13 

  

اجازه    گرانیبه د  یه  نکهیخسته شده بود از ا  گریبث د  شوگر

باره    نیاالن در ا  خواستیدهد شکستنش را تماشا کنند و نم

 .ی گریوقت د چیصحبت کند. و اگر  دست خودش بود، ه

با   “حق داشت جواب سوالش را بشنود    یجیاما ج   هیمن 

و  “ ادامه داد    یبه آرام   ”اومدم  ای کاذب به دن  ینی حس خودبرترب 

بمالم که    رهیرو ش  هیسر بق  ی بود تونستم جور   ی به هر ترفند
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بود. اما  یکوتاه مدت عال ی اونا هم باور کنن که من بهترم. برا

مدت   یطوالن  ی که تو   یفک کنم خودت هم متوجه شده باش

 ” نداشته ی ادهیفا چیواسم ه

 ی چ  قایدق“  دیبود پرس  دهینشنکه جواب مد نظرش را    یجیج

 ” ؟ی گولشون زد ی جور

به قهوه ساز نگاه کرد، اما هنوز قهوه آماده    ی بث با زار   شوگر

  ینوشابه  کیداشت.    ازین  نینبود. در آن لحظه واقعا به کافئ

 ” ؟ ی خوریم “آورد.  رونیب خچال ی کوک از 

 ” دمی م  حیممنون. قهوه رو ترج نه“

با   یجی باز کرد. ج  یتق  ی را با صدا  یقوط  ”ی د یکه م  البته “

 .شنوا، همچنان منتظر ماند  ی درشت و گوش ها   ی آن چشم ها

جواب  چه  کرد  فکر  بث  برا  یشوگر  که   ی بچه  کی  ی بدهد 

هدف  “خودش    ی اصال برا  یحت  ایساله قابل فهم باشد،    زدهیس

 ”بودنه  ی . هدف قویجیج ستیمشهور بودن ن
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  ”کنمیقدرت نم من احساس ” گفت ی با زار یجیج

  ی سالگ   زدهیس  ی کس تو  چیه“بچه    ی جمع ما خوش اومد  به

واسه قدرت    هیسن خوب  یسالگ  زدهی. اما سکنهی حس نم  نطوریا

  ”جمع کردن. از نوع درستش البته

که من   هیزیهمون چ  نیا“باز شد    اق یبا اشت  یجیج  ی چهره 

  ”باشم ی قو خوامی . من مخوامیم

  ”.ستیکه ممکن ن ،یبش ی االن قو نیهم ی خوای تو م اما“

 ”ی بود ی قو تیسالگ  زدهیتو س شما“

  

 هیقدرت من    “تلخش را جمع کند    ی خنده   یبث سع  شوگر

که واسه به دست آوردنش به کار    ییسراب بود. تمام ترفندها

برده بودم، با باالتر رفتن سنم به ضرر خودم تموم شد. تو به  

 شهیقدرت رو نم نیبمونه و ا یکه واست باق ی دار  ازین یقدرت

  ”ات بودن به دست آورد یبا کمتر از خود واقع
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  ”شمیمنظورتون نم ی متوجه  من“

زشت   ی اون لباسا  ی با غرق شدن تو  نکهای   تو مثال  درمورد“

درس و مشقت    ال یخی و بعدش که ب  یکنیبودن تظاهر م   ریبه فق

  ”ی وقت بگذرون خودیب ی هابا بچه  ی که بر یشیم

پولدار   یفقط چون چلس“  دیرسیبه نظر م  نیخشمگ   یجیج

  ”...ستین

مربوط به عقل و شعوره، و    نی به پول نداره. ا  ی ربط  چیه   نیا“

  ه ی  ی چلس  ادیبه نظر نم  یکه تو به من گفت  ییزا ی با توجه به چ

  شتر یتو، ب  گهدی  طرف   از  داشته باشه ازش.  یدست عقل حساب

دار  ی زی از چ نم  ی که الزمه  نظر  به  استفاده   ادیاما  ازش  که 

  ”یکن

 یمثل گوئن لو و جن ییکه برم با امل ها نهیمنظورتون ا اگه“

  ”کنمینم  ی کار نیبگردم، من چن ی بر
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افتاد که چطور موقع راه رفتن در راهرو    ینیو  ادیبث    شوگر

سع  ی ها کند    کرد یم  یمدرسه  پنهان  و  کوچک  را  خودش 

بگرد  ی خواینم“ ندار  ی باهاشون  دوسشون  چون   ای  ی چون 

بپر  یترسیم باهاشون  ات   ی هیبق  ی اگه  مسخره  ها  بچه 

 ” کنن؟یم

بدهد    یج ی تا ج  دیطول کش  ی ادیز چون دوسشون “جواب 

  ”ندارم

سوال    نیکه داشت ا  یوقت  یحت  ”نه؟  ای  ی خوایم   یواقع  قدرت“

که    د یپرسیشوگر بث داشت از خودش م  آورد،ی را به زبان م

 .داند یتظاهر کند راه حلش را م تواندی چطور م

14 
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اما بعد چهره اش   ”اوه البته“گفت    ی با لحن آرزومند  یجیج

که درس بخونم مگه نه؟ که با   نیگیاالن بهم م” در هم شد

  ”مهربون باشم یگوئن و جن

رو درک کن  ی ه یبق  نکهیا“ بفهم  یادما  دن  دشونید  یو   ایبه 

م  هیچطور قدرت  تو  ام  ”ده یبه  بث  ا  دواریشوگر  که   نیبود 

  کنهیترت محال مهربون  نیدر ع“ داشته باشد    قت یحرفش حق

  ست ین  ن یا  شی . اما معنکنهیو مهر و محبت مردم رو جذب م

کن  ادتیکه   دفاع  خودت  از  از   ینیفقط    ،یبره  دفاع  موقع 

واقعا حقشون   نکه ی. البته مگه ایرو له نکن  گهید   ی خودت آدما

 ی جلو  میرک و مستق  ی ریباشه له شن؛ که در اون صورت م

 ادبانه یب  ی هاهیکنا  ی سر  هینه با    ،ی دیانجام م  نکارویروشون ا

  ”مثال در مورد چاق بودن

حرف به   نیکه ا  دیرسی ولو شد، به نظر م  یدر صندل  یجیج

  .باشد امدهیمزاقش خوش ن 



544 
 

م  یطقو  داشت بث  شوگر دستانش  در  را  . چرخاندی کوک 

شن  منتظر  حلقه   ی صدا  دنیناخودآگاه  برخود  تق    یتق 

ماه قبل خودش را مجبور    کیبود اما    ی فلز  یازدواجش با قوط

  .اورد یکرد آن را از دستش در ب

نچندان    ی ا  ندهی. در آستیسر بلند کرد و به او نگر  یجیج

. اما شوگر بث شدیم  یواقع  ی بارویز  کیبه    لیتبد   یجی دور ج

صم م  میاز  آرزو  ا  کردیقلب  رخ   نیکه  هم  زود  آنقدر  اتفاق 

ز پا  ییبای ندهد.  سن  را    یآدم  تیرشد شخص  ی جلو  ن ییدر 

 .گرفتیم

کرد فکر کند که چطور    یسع  د،یو لرزان کش  ق ینفس عم  کی

 کند   انیالزم بود بشنود ب  یجی را که ج  ییحرف ها  تواندیم

: 

  تیکه واسه زندگ دهیوقتش رس دیشا“
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برنامهین ی برنامه بچ  هی ا  ی . به  بلند پروازانه، بدون    نکه یواقعا 

بگ  ی جلو رو  ا  یحت  ینی  ی ری خودت  باشه که   نیاگه هدفت 

  .یبش  کایجمهور آمر س یرئ ی بخوا

اما   کنه،یم  رییبرنامه هم تغ  نیا  یشیبزرگتر م ی احتماال هرچ 

خوب باشن، چون   توننیها هم  م  ریی تغ  نیخود ا  یحت  یحت

  یی زایچ  هیممکنه    ،یشیهدف آماده م  هیواسه    ی که دار  ییوقتا

بعد   ی ریبگ  ادی معن  تیکه واسه هدف  قدرت   یکمکت کنه. 

الک  نکهیا__  نهی هم  یواقع رو   بودنصرف گند دماغ    یوقتت 

 هیممکنه پشت سرت    ی نفر  هیکه مبادا    یچون نگران  ینکن

 ” بگه ییزایچ

شگفت   یخشم  ی هجمه   باعث  برگرفت  در  را  وجودش    ی که 

سال داشت   زدهی که خودش س  ی وقت  ی دیشوگر بث شد. چرا د

ها   نیچن د  ییحرف  در  مادرش  اما  بود؟  نگفته  او  به   دن ی را 

کوتاه خودش قرار داشت، ناتوان   دید  دانیم   ی آنچه که در ورا 

 .بود
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را زد که تا آن زمان   یداد و حرف  هیتک  یبث به صندل  شوگر

 :کندیمتوجه نشده بود که تا چه حد آن را درک م  خودش هم

 ،یموفق  یقدرت تو رو بدزدن. وقت  کننیم  یهمش سع  هیبق“  

و پدر و مادرت کله   ی بوده که پولدار  نیواسه خاطر ا  گنیم

حت ان.  سع  ییادما  یگنده  هم  دارن  دوستت   کننیم  یکه 

با   اما  بدزدن  رو  د  هیقدرتت  شکست   ییوقتا  گه؛یروش  که 

م  ،ی خوریم م  خوانیچون  بهت  بهتر کنن  رو  که   گنیحالت 

انقدر به   دی موفق باشه و نبا  زیکه تو همه چ  ستی کس ن  چیه

نگران   یلیخ  دی. ممکنه بهت بگن که نبا ی ریخودت سخت بگ

واسه دخترا    یاض یچون ر  یباش  یاضیامتحان ر  ه یخراب کردن  

نباش    ایدن  ی نگران وجود ظلم تو  گنیبهت م  نکه یا  ایسخته.  

  زم اما با  ره،ی خ تشون ین نکه یبا ا ی. و حتی نفر ه یچون تو فقط 

م که  اونچه  از  رو  تو  م  یباش  یتون یدارن  حس   ”کننیکمتر 

آن   گرینفس د  کی کرد با    یاش تنگ شده، سع  نهی س  کردیم

 ی که بفهم  نهای  قدرت   آوردن  دست  به  واسه   راه  هی“را آزاد کند  
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 ی که اشتباه کرد  یو اعتراف کن  یقد علم کن  د یبا  ییچه وقتا

 ” نهیهم  تچون کار درس یسی سر حرفت وا دی با ییو چه وقتا

  ”داد ؟   صشی تشخ شهیم  چطور“

 نیا  دنیفهم  ن،ی هم  ینی  یزندگ”  بث شانه باال انداخت  شوگر

  ”هیموضوع همون هدف زندگ

  ”ش؟یدیفهم ؟یچ شما“

م  زده یس  ی بچه   کی  فقط   ی سوال  نیچن  توانستیساله 

  ”کنمیدارم تالشمو م یهنوز نه. ول”  بپرسد

ها را مرور    نیا  ی سر تکان داد، انگار که داشت همه   یجیج

روکردیم را  آرنجش  بعد  ب“ گذاشت    زیم  ی .  به   ایحاال  راجع 

 ”میسکس حرف بزن 

15 
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شود اما   ییگفتگو  نی بث ابدا قصد نداشت که وارد چن  شوگر

قهوه آماده  “  گفت موضوع صحبت هم استقبال کرد.  رییاز تغ

  .رونی ب دیپر زیو از پشت م ”است

سکس   ی آماده   یکه کِ  فهمهیاصن آدم از کجا م   گم،یم  ینی“

 ” داشتنه؟

ها   ذهن ملحفه  سمت  به  رفت  بث  ر  ی شوگر   ی خته یبهم 

باشه، که   ی ضرور  یلیموضوع خ  نیا  نکه یمگه ا“   باال  ی طبقه

ام ا  نطوریا  دوارمیصادقانه  ما  چرا  نذار  نینباشه،  رو   م یبحث 

 ” گه؟ی وقت د هیواسه 

باعث شد شوگر بث شک کند   یجی لبخند خشنود ج  ”باشه“

 ک یدادن به    تی رضا  ی برا  دهیمال  رهی سر او را ش  یجی ج  ایکه آ

  .گریمالقات د

  ”ش؟یسر آرا می بر شهی م حاال“

  ”که نه؟ چرا“
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او   ی شیآرا  لیوسا  فی ک  ی که مشغول امتحان محتوا  همانطور 

رفت. آنها راجع به   نیکم سردرد شوگر بث هم از ببودند، کم

از پخش شدنش، به    ی ریجلوگ  ی زدن برا  ملیدرست ر  ی نحوه

گذار و هدف  قدرت  آوردن  به   ی دست  گاها  کردند.  صبحت 

ر بث حس  م  ی اکاریشوگر  هم  دادیدست  نه  در    شه،یاما  و 

ها  یحال پلک  پشت  داشت  م  یجی ج  ی که  با   دیکشیخط 

فکر کرد که شا به دست    یواقعا سر سوزن  دیخودش  تجربه 

  .آورده که بخواهد به نسل بعد منتقل کند 

چهار    یجیج حوش  و  حول  مادرش  و  پدر  که  بود  گفته 

به   یلیم  یبود. با ب  میقبل از سه و ن  یو حاال کم  گردندیبرم

  .سمت در رفت

که شوگر بث پشت سرش    یوقت  ”نیایبا من ب  نی ست یجبور نم “

گوردون بد اخالق را درون خانه جا    کیآمد و    رونی از خانه ب

  ”ستمیمن که بچه ن ” گذاشت ادامه داد
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باال  اصال   یرسیمن اونجا باشم و مطمئن شم که م   نکه یمگه ا “

  ”ی ری ها باال نم  لهیاز اون م

  ”هست یمثال چه کار سخت حاال“

  ”رهیگی هم قدرتت رو ازت م  دارش ین زبون“

  ”داره شیهم زبونت ن شما“

  ” خبر دارم تیواقع نیکه از ا نهی به خاطر هم و“

  .دیکرکر خند یجیج

 می هست  یناتموم  ی ما هممون نمونه ها“بث به لبخند زد    شوگر

من مجبور بودم    گمیکه بهت م  ی. و وقتمیکار دار  ی که جا

  ”گمیواسش تالش کنم دارم راستشو بهت م هیاز بق شتریب

  ”که کارتون خوب بوده کنم یفک م من“

  ک ی   دیینبود که شوگر بث به خاطر به دست آوردن تا  درست

داشته باشد، اما   یحد احساس خوب  نیساله تا ا  زدهیس  ی بچه

  .داشت
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گلنتا  یموقع منزل  به  در    کینزد  نیکه  بث  شوگر  شدند، 

کنار خانه پنهان شد تا باال رفتن    ک یپر از درخت بار  ی محوطه

شروع   یجیرا تماشا کند. قبل از آنکه به باال برسد، ج  یجیج

و دست ها    شدی درآوردن. به عقب خم م  ی کرد به ژانگولک باز

 کرد یم  ی کار  ت. از قصد داش دادیرا از قصد تکان م  شی و پاها

ثمر نبود.   یکه شوگر بث را سکته بدهد و تالشش چندان هم ب

حال  تا  برگرداند  رو  که  کرد  مجبور  را  خودش  بث  شوگر 

  .ردیرا بگ  یجیج

رس  کیشکستن    ی صدا گوشش  به  در    ی زیچ  د،یشاخه 

  .آمد رونیدرخت ها ب  ی از ال انیمقابلش تکان خورد و را

هم   انیمتعجب بود، را  دنشیکه شوگر بث از د  ی قدر  همان

  ک ی.  یو به همان اندازه هم ناراض  آمدی شگفت زده به نظر م

روشن    یآب  رهنیپ  کیاسپورت به تن داشت، با    یلیدست کت ن

کس را تصور    چ یه  توانستیکراوات مات. شوگر بث نم  کیو  
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 ا درخت ه  نیقدم زدن در ب  ی که برا   ن،یکال  د یکند، مگر شا

  .بپوشد یلباس نیچن

  ”__یشوگر بث؟ چ “ 

ج  یوقت به  خورد  چشمش  از  رو  یجی که  بالکن   ی که 

م  بازی آکروبات  داشت اجرا  را  شد  کردیاش  خورد   ی دیتکان 

خانه  دیدو  ”!یجیج“ سمت  ب  نیهم” به  اونجا  از   ا یاالن 

  ”!نییپا

  شوگر    هم  اطیاز آنطرف ح   یرا محکم گرفت. حت  لهیم  یجیج

ق  ندیبب  توانستمی  بث حد  چه  تا  نظر   افهیکه  به  نزار  اش 

از حد واضح به    شی . خاطرات به او هجوم آوردند، بدیرسیم

داشته    توانستی م  یپدر چه حس  کی   یتیداشت که نارضا  ادی

  ن یشد. با آرام تر  کی به نرده ها نزد  نچیبه ا  نچی ا  یجیباشد. ج

که الزم    ی . اما به اندازه کردیحرکت م  توانستی که م  یسرعت

نشد چرا که به    یحرکتش طوالن  بود تا خشم پدرش بخوابد
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را گرفت   یجیج   ی بازو  انیرا  ن،ی به زم  شیپا  دنیمحض رس

به او داد. شوگر بث ناخودآگاه به   یو تکان کوچک و محکم

 ی جیدست ج  انیکه را  دیبه آنها رس  یاما وقت  دیسمت آنها دو

  .را رها کرده بود 

من و مادرت همه    ؟ی و تاحاال کجا بود  ؟یکنیم   کار یچ   رونیب“

  ”میجا رو دنبالت گشت

بزنم   رفتم“ کله شق  یجی ج  ”قدم  داد  یبا  نبود  ” جواب  قرار 

  ”نیاالن برگرد

  ی که حق ندار  م ی. به تو گفته بودمیبرگشت  یزودتر از مهمون  ما“

  ”یاز خونه خارج ش

غصه   یجیج تمام  زار    یآبک  ی ها  ال یسر  ی ها  گریباز  ی با 

  ”شدمیمن داشتم خفه م” زد
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به سمت شوگر بث برگشت. حالت چهره اش سخت و    انیرا

  گه یاما د  ،یراه انداخت  ی ا  ی چه جور باز  دونمی نم“بود    یسنگ

  ”.نمت یدور و بر دخترم بب  خوامی وقت نم چیه

بود و آنها    انیرا  نیاما ا  بود،یحد دردآور م  نیتا ا  دینبا  حرفش 

  .تماشا کرده بودند دویباهم اسکوب

ه   شوگر“ ادامه داد   یجیج  ”نکرده!   ی کار  چی بث  پرخاش  با 

تصادف “ کردم.  برخورد  بهش  زدن  قدم  حت  یموقع  ما   ی بود. 

  ”شناسمشی. من اصن نمم یحرف هم نزد

  ت ی کرده بود از شوگر بث حما  یسع  یکه کس  ی بار  نیآخر  از

تکانش داد. با    یحساب  یجیو تالش ج  گذشتیکند مدتها م 

 ” لو رفته هیفک کنم قض “لبخند زد  یجی به ج ینگران

16 

  استن یریاوش#

 ”__نینرفته! ا نه“
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آمد. درست مثل    رونیبا عجله از پشت خانه ب  ینیو  ”ان؟یرا“

  خته ی را بهم ر  ش ی داشت، اما باد موها  ی ایرسم  پیهمسرش ت

م نظر  به  و حالت صورتش متشنج   یچ  ان،یرا  “  دی رسیبود 

رفت    ش یسرجا  ”__ دخترش  از  نگاهش  شد.  خشک 

  .همسرش  ی شوگر بث و بعد رو  ی رو

  ”االن برو داخل نی هم“ تشر زد  یجی به ج انیرا

ساله    زدهیس  ی بچه  کیحرکت اشتباه محض، که فقط    کی  در

من  “  ی بنا گذاشت به ناسازگار  یجی انجام دهد، ج  توانستیم

  ”نکردم یکار اشتباه  چیه

 ی از خشم سرخ شده بود و شوگر بث قدم تند  انیرا  ی چهره 

  ”...یجیج“  به جلو گذاشت

تو اتاقت و همونجا بمون،   برو” دینعره کش   انی را  ”داخل!  برو“

  ”گفتم؟ یچ ی دیشن
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برگشت به سمت پدر و مادرش، دست هاش مشت   یجیج

 یاتفاق  نیهمچ  دونستمیم“از اشک بود    ز لبری  چشمانش  و شده

داروفتهیم شماها  م  نی.  ازم  منو  درست  نیدزدیقدرت   !

 ” !نیکن یم  نکارویهمونطور که شوگر بث گفته بود ا

  

  .دیاوه، پسر.... شوگر بث لرز 

  د ی رسیبه نظر م  نیخشمگ  انیبود و را   دهیپر  ین یرخسار و  رنگ

ج بود    ش یهاحرف  یجی اما  نشده  اجازه  “تمام  بهتون  من 

  ”قدرتم رو بدزده دمیکس اجازه نم چی! من به ه دمینم

 ” حاال برو داخل   نیهم “در هوا زد  یمشت انیرا

نبود که    ی کار  چیعاجزانه به شوگر بث نگاه کرد اما ه  یجیج

 .بتواند انجام دهد و اوضاع را از آنچه بود آشفته تر نکند

بعد  ی اخانه رفت. لحظه  ی پاکوبان به سمت در ورود یجیج 

  .د یشدنش را شن دهیکوب ی شوگر بث صدا 
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م   کردیم  آرزو هم  خودش  اتاقش.    توانستیکه  درون  برود 

 ی فقط رو  ینیآماده کرد اما و   ینیو  ی حمله   ی خودش را برا

شده   رهیبه شوگر بث خ  ی که جور  یانیمتمرکز بود. را  انیرا

  .بود انگار از او متنفر است 

  ن ی ا  یچطور تونست“ادامه داد    انیرا  ” بچه است  هیاون ففط  “ 

  ی باهاش ارتباط   میخوای که ما نم  یدونیخوب م  ؟یکار رو بکن

  ”یداشته باش

االنش هم آنقدر به دردسر افتاده بود که شوگر    نیهم   یجیج

با خبرچ  نخواهد  کند    عتشی وض   ینیبث  بدتر  خواهرزاده  “را 

  ”امه. کنجکاو شده بودم

 کی وقت بهش نزد  چیه  “زده اش خارج شد  از حالت بهت  ینیو

  ”دمیاجازه رو بهت نم ن یا گم؟یم یچ ی شنوینشو. م

ناد  شوگر فکر    “تمرکز کرد    انیرا  ی اش گرفت و رو  دهیبث 

  ”باهاش بکنم؟ تونمیم  ی چه کار قایدق ی کرد
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  ”میندار دنشویقصد فهم“با نخوت جواب داد  انیرا

  ”یمحافظت کن یازش مقابل زندگ یتونینم“

  ”میمحافظت کن  یک یازش در مقابل تو  میتونیم“

شوگر    ی ؛ و آن روتحمل حق به جانب بودنش را نداشت   گرید 

بلد بودم   یاالنشم هرچ  نی. همی کرد ر ید ی ادیز”  بث باال آمد

از ج بره.    بیبهش گفتم. چطور گل بکشه.  باباش پول کش 

 ” . کمرو بره بده بُکُنَنِش ن یماش هیعقب 

بود و شوگر بث بابت آن از خودش خجالت   ی ر یحق  ی ضربه 

 ” به درک. هردوتاتون  نیبر“  دیکش یم  ی حداقل به زود  ای  دیکش

17 

به دور شدن شوگربث نگاه کرد. با همان قدم   یحسیبا ب  ینیو

درونش    یناگهان  ی . وحشتاشیم یقد  ی بلند و متانت آشنا  ی ها

چ همه  بث  شوگر  اگر  م  زیبرخواست.  هم    دیدزد  یرا  چه؟ 

 همسرش و هم دخترش را؟ 
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تمام   مه یحرفش را ن  انیرا  ”__میومدینم  یزود از مهمون  اگه“

. چند هفته بود که در  هیجیکار ج  نیا  بندمیشرط م  ”گذاشت

  ”کردیم  ی مورد شوگر بث کنجکاو

معشوقه  داشت م  ی از  دفاع  وکردیسابقش  و   ینی.  افسرده 

  .مغموم رو گرداند و به سمت خانه رفت

را آن  شدیهمانطور که م  یجیباال، برخوردشان با ج   ی طبقه

  ی روبالشت   کیبود،    ستادهیگوشه ا  کیرفت. او    شیحدس زد پ 

جوهر داشت را   ی لکه   شیکه رو  ”ونیم:برند دکوراس”یالرا اشل

س چ  نهیبه  همه  و  بود  چسبانده  گردن   زی اش  انداخت  را 

به من   بثواقعا حرف بزنم. شوگر    یکیداشتم با    ازین  من”ینیو

  ”.فهمهی. اون منو مدهیگوش م

ج   من“ میجیمادرتم  من  بخوا  فهممتی.  که  وقت  هر   ی و 

  ”یبا من حرف بزن یتونیم
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اونجور که تو دوست    زویهمه چ  ی خوای! تو فقط متونمینم  نه“

  ”انجام بدم  ی دار

زاده که در جسم دخترک    منی اهر  نیا  دی از خودش پرس  ینیو

  ”ستین نطوریا“  ستیک کندیم  یزندگ  زشیعز

  ”!دهیوقتا  گوش م  یبابا بعض  حداقل“

  ن ی. استی موضوع مربوط به مادرت ن  نیا”وارد بحث شد  انیرا

. تو یدور انداخت  یکه امروز به راحت  ی زیمربوط به توعه و چ

  ”یاعتماد ما رو دور انداخت

  .بالشت را بغل کرد یجیج

ا  چرا “ به  نم   نیراجع  پ  انگشتانش”؟یکن یفکر  دور    د یچ یرا 

ا“  ینیو  ی بازو بتون  کشهیچقد طول م  نکهیو  به    یکه دوباره 

  ”ی اری دستش ب

و در را پشت سرش بست.   دیکش   رونیرا از اتاق ب  ینیو  انیرا

و بعد   دیتشک به گوششان رس  ی تکان خوردن فنرها  ی صدا
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م:عبارت “دخترک لوسِ بابا    یجی. جیجی هم هق هق بلند ج

بود و  ”است به پدرش وابسته  یل یکه خ ی بچه ا ینی بابا ِ لوس

  .تعلل کرد  ی لحظه ا ی برا انیرا

  ”الزمه که فکر کنه“گفت  ین ی و ”کن ولش “

 ی نیشدند. دل و  ییرایو وارد اتاق پذ  نییپا  ی رفتند طبقه  باهم

  ک ی کت اسپورتش را انداخت    انی. راخوردیم  چیاز استرس پ

زود دخترمون مثل    ا ی  ر ید“کراواتش را شل کرد    ی گوشه و گره 

  .دیرسی اما لحنش مطمئن به نظر نم ”شهیسابق م

پخش   یجیرپ از اتاق ج  یقی بلند موس  ی باال، صدا  ی طبقه

و شده   ینیشد.  جدا  صفحات  کردن  جمع  به  کرد   ی شروع 

همه جا پخش و پال کرده    انیرا که را   کشنبهی روز    ی روزنامه 

روز صبح بلند   هی .  دونمیمن دشمنش شدم؟ اصن نم  یک” بود

  ”بود ی نطور یشدم و ا

  ”. مشکل خودشهیست یتو ن مشکل“
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  ”اد یبه نظر نم ی نطوریا“

چرم سرخ   یصندل  ی اش را باز کرد و ولو شد رو  قهی  ی دکمه

بورگاند رنگ  قرمز  یم:نوع”ی به  و  ”شراب   ک ی در    ینیکه 

راه واسه    هیکه    زدم یحدسشو م  دی با”بود  دهیخر  ی التیا  یحراج

  ”. سرنخ هاش همه جا بودکنهیم  دایمالقات شوگر بث پ

  ”ه؟ یچ منظورت “

. بهش گفتم ارتباط با شوگر بث ممنوعه. دیسوال پرس  یکل“

  ”سر شده که انگار بهش چراغ سبز داده باشم  رهیاما انقدر خ 

  ”ی بهم نگفته بود نایراجع به ا  ی زیچ“

  ”یستین  یتو انقدرام منطق  ادیشوگر بث وسط ب  ی که پا  یوقت“

  ”؟یتو هست  اونوقت“

  ”.دوباره شروع نکن” بلند شد  یصندل ی رو از

خودمون رو به اون راه زدن که به نظر   ی نجوری نه؟ ا  چراکه“

  ”داشته باشه  ی ا دهیفا ادینم
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ن  اصن“ دار   یستیمتوجه  چه  ی که  ب  تا  حرف   موردیحد 

  ”یزنیم

  ”خورهی حالم داره بهم م گهی. دستیمهم ن برام“

بهم   یحال من داره از چ  یدونیم ” شد  کیبار  انیرا  ی ها  لب

اطراف تو دست به    دیهمش با  نکه یخسته شدم از ا  خوره؟ یم

بزنم که احساسات     یعصا برخورد کنم تا مبادا حرف اشتباه

 ” خانم ترک برداره فیظر

 ” نکن پس“

. دستش را به سمت کنترل دیپر  انیفک را ی ها   چهی ماه یکی

 ” یخودتو جمع کن دیبا” دراز کرد ونیزیتلو

و کنترل پرتاب شد آنطرف فرش.    انیدست را  ی زد رو  ینیو

ها ح  انیرا  ی چشم  و  رتی از  شدند.  او   ین یگشاد  سمت  به 

باش  دیبا“برگشت   وقتیصادق  رو    ی!  بث  شوگر  بد  اقندر 

 ” !رشی خوب برو بگ ،ی خوایم
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 ” ؟یکنیفکر م ی نجوریراجع به من ا“هاج و واج ماند  انیرا

 ” ام از تظاهر کردن خسته“

 ” چهارده ساله که بهت وفادار موندم من“

 ” ارم یمدال افتخار ب هیبرم واست  بذار“

  

  ی از قصد باردار شد  دونستمی! میباهات ازدواج کردم لعنت  من“

  ”اوردمیبارم به روت ن هی یحت یول

. دروغگوعه  نکارایواسه ا  یبا نزاکت  ی ادی. تو زی اورد یکه ن  البته“

  ”من بودم

  ”نه من نو،یا یباشه خودت گفت ادتی “

 ” یگفتنشو نداشت گریوقت ج چی ه  نکهیا ی برا“

18 
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احساس گناه توعه که باعث    نی . ایمنو مقصر کن  ی ندار  حق“

مشکل   نی. ای از حد واکنش نشون بد  شیب  یچشده واسه همه 

  ”.نه من ،ینیتوعه و

درماندگ  لیتبد  ینیو  خشم به  رویشد  خورد  سر   یلبه   ی . 

  ”ی کردیچطور نگاش م شبی د دمید” کاناپه

 ” ی شد  الیتصوراتت بود. کج خ  ی ده ییزا  ی دیکه تو د  ی زیچ“

 ی از آرامش وجودش را پر کرد. دستانش به نرم  یموهوم  حس

کرد   گره  درهم  را  انگشتانش  و  افتاد  دامنش    ی حسود“در 

حسودکنمیم انقد  نم  کنمیم  ی .  درست  چشام  اما نهیبیکه   .

  ”یسال ها ازش نگذشت  نی. هنوز بعد از تمام استمین  دیپارانوئ

  ” . المصب من با تو ازدواج کردم یگیم مزخرف“

  ”ی کردی نم شدمی باردار نم اگه“

از انچه که الزم بود ، طول    رتریلحظه د   کی  انی جواب دادن را 

 ” کردم یالبته که م“ دیکش
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  .فرو رفت ینیتا عمق وجود و درد

باعث    ”کردمیم“ کلمات  کردن  تکرار  که  انگار  گفت،  دوباره 

  .شوند یقیآنها حق  شدیم

کش  قیعم  ینفس  ینیو لرزان  د“  دیو   یک   دونمینم  گهی من 

شا نم   چیه   د یهستم.  چ دونستمیوقت  تنها  م  ی زی .   دونم ی که 

تو رو داشته باشم که از    اقتی که انقد تالش کردم که ل  نهیا

  ” گهی رفتم د نیب

  ”یگیو پرت م   چرت“

که جمع کرده   ییها  قهیبه عت  یبلند شد و نگاه  ”نکنم  فکر“

بود که   نیخانه بود. عاشق ا  نیاتاق و ا   نیبود انداخت. عاشق ا

  .زدند یاحاطه کنند که از گذشته حرف م  ییزها ی دورش را چ

  ” کنم  یمغازه زندگ  ی آپارتمان باال  ی تو  رمیم  یمدت  هی  ی برا“

 ی . براشنودیراه دور م  کیخودش را از    ی صدا  کردیحس م
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فکر    نیلحظه ا  ن یتا هم  ینکرده بود، حت  ی زی برنامه ر  نکاریا

ا  لهمخی به اما حاال  پندار، مثل    نی اش هم خطور نکرده بود. 

  .ین روز تابستا کیبود در  هیبوستان پر از سا کی

  اد یوقت به    چیه   ینیکه و  یبه طرز خطرناک  انیرا  ی صدا  لحن

  ”.ی ری جا نم چیتو ه“نداشت بم شد 

  ”میدار ازی زمان ن کمی ما“

  ”، نه زمان ی دار ازیبه مشاوره ن تو“

  ”یهست یعصبان  دونمیم“

حت  یحس“ دارم  من  . گنجهینم  یعصبان  ی کلمه  ی تو   یکه 

 ی نجوریمامانش هم   نکهیبگم؟ ا  یچ  یجیبه ج  ی انتظار دار

  ”بلند شد و ترکش کرد؟

  ”یبهش بگ  ی خوایم  یچ دونمینم“

قض  پس “ دار   هیکل  من،   ی ندازیم  ی رو  دوش  رو 

  ”است؟ینطوریا
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بارم که شده    ه ی  ی . براهینطوریآره ا“زمزمه کرد    ینی و  ”آره “

مبل بلند شد، به  ی از رو  ”رو دوش تو  ندازمیم ویدارم همه چ

  .سمت در رفت

. اگه گمیم  ی ! دارم جدینیو  ی ذار ی نم  رونیخونه ب  نیاز ا  پاتو“

  ”ادیکارت خوشت نم نی از عواقب ا ی بر

 .دنیخودش را زد به نشن  ینیو

19 

  

 زدهم یس فصل

را  نیکال کرد.  باز  را  ا  انیدر  در  به    ستادهی پشت  که  بود 

فقط مشکل   شد،ی محسوب نم  ی امترقبه   ری اتفاق غ  خودی خود

نابود به    انیبود که ساعت ده صبح روز دوشنبه بود و را  نیا

  .دیرسی نظر م

 ” یرسیداغون به نظر م“ 
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 ”ممنون“

را  نیکال با  تا حاال  ا  انیاز شنبه شب  بود.  نکرده    ن یصحبت 

 ی که مکالمه  دانستیخوب م  نیبود، چون کال  ی فاصله عمد

 ن یبهتر  انیباشد. را  ی آنها قرار است در چه مورد  نیب  ی بعد

 .بود نیدوست کال 

  چ ی بود که ه  یم یآنقدر قد  شانی استاد و شاگرد  یقبل  ی رابطه  

  م ی. آن دو در تدادندیبه آن نم  یتی چندان اهم  گریکدامشان د

و   دندیدویباهم م  کباریبودند، هرچند وقت    ی بسکتبال همباز 

فوتبال پسر ها کمک کرده    می ت   ی گری در مرب  ن یبه کال  انیرا

 .بود

 گه ید  لیدل  چیچون ه“گفت    نی کال  ”شده؟خراب    کارخونه“

 ی عاد  ی عادت ها  الی خیکه باعث شه تو ب  رسهی به ذهنم نم   ی ا

 ”یبودنت بش کاری خوره 

 ”میحرف بزن دیخوبه. ما با کارخونه”
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کند.   ی خصوص دوربه  ی مکالمه   نیاز ا  خواستی دلش م   نیکال

پ قابل  شکل  به  بث  کال  نیا  ی اینیبش ی شوگر  که   نی نکته 

گرفت و آن روز صبح سر ساعت    ده یاخراجش کرده بود را ناد

  یممکن جلو  ی کرد تا جا  یشد . بعد هم سع  دا یاش پسروکله 

 .ظاهر نشود  نی کال  ی هاچشم

در دفترش سنگر گرفته بود و زل   نکالی   مدت هم  ن یا  یط  در

به شوگربث فکر نکند.   توانستی. نم وترشیکامپ  ی زد به صفحه 

 توانستیکه فکرش را م  ی زیاو از هرچ   با  روزشید  ی معاشقه

که    ینکته، با توجه به موضوعات  نیبکند بهتر بود؛ که خود ا

مدرباره   رایاخ   نیکال مطالعه  آور    رتیح  عاواق   کرد،یشان 

  .شدی محسوب م

ه  شوگر خودجوش،  دهن،  بد  غ   زیانگ   جانی بث  قابل   ر یو 

به صحبت کردن بعد   ی عالقه ا  چ یبود. بعد از آن، ه  ینیبش یپ

خاطر    دیاشان نداشت که بارابطه  یدر مورد بررس  یآغوشاز هم

وسواس   جورکی به    نیاما در عوض کال   کرد؛یرا آسوده م  نیکال
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م  مارگونهیب باعث  که  بود  شده  بخو  شد یدچار   اهد دلش 

 .او فاش کند  ی را برا  شی راز ها ی شوگربث همه 

بوده، اما    یکه او قبال چه جور آدم  دانستیم  ن یهرچند کال 

  ن یشده و ا  لی تبد  ی زیچکه حاال به چه  کردی کامال درک نم

همه مرد    نیا  نکهیا  ل یدل  دی. شادیکشیرا به خود م  نیمعما کال

چالش    ک یبود. شوگر بث    نیبه طلسم او دچار شده بودند، هم

را به کام    انکه مرد  دادی از خودش نشر م  رای نامحسوس و گ

 .دی کشیمرگ م

عنوان    ریتصو  نیا  اما به  به   کیشوگربث  خونسرد  مردخوار 

 .شدیدر ذهنش درست نم ی نحو

 ” سگه از کجا اومده ؟ نی ا” به گوردون نگاه کرد انیرا

قهوه ” شد  میباالخره تسل  نیکال  “شد    داشیروز از ناکجا پ  هی“

 ” ؟ی خوایم
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  یبزرگتر فرق  کمینه؟ معده ام که سوراخ هست، حاال    چراکه“

 ” نداره

 ” ی کم بخور دی با اس کیارگان ی قهوه دیبا“

 ”شکم دردا خالص شم؟ نه ممنون   نیو از شر ا “

بعد   گوردون آمد  خانه  آشپز  داخل  به  سرشان  پشت 

 .چهی قال  ی و ولو شد رو  ر یرفت درون اتاق آفتابگ  کنانی تاتیتات

اما    دیکش  رونیپشت کانتر را ب  ی ها  هیاز چهارپا  یکی  انیرا 

سرجا را  آن  رو    شیبعد  قدم  به  کرد  شروع  و  برگرداند 

تو   ،ی ریانتقام بگ  ی بخوا  یتو حق داشت  نیکال  نیبب“   کردن:

داره از کنترل    گهی شوگر بث د  ی ماجرا   نیاما ا  ستین  یحرف  نیا

و   ننی بیم  بیدارن آس  گهیافراد د  ی سر  هی. حاال  شهیخارج م

 ” .یاز شرش خالص ش دیتو با

20 
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 نی به کال   آمدیباال م  ی آبِ  باز که از طبقه  ریش  ف یضع  ی صدا

خالص شود.   انیهرچه زودتر از شر را  دیکرد که با  ی ادآوری

  .داد  انرای دست به بعد کرد  پر نصفه تا فقط فنجان قهوه را

 ” ناراحته، مگه نه؟ ینیو“ 

رو  یجیاز ناراحت اونورتره. شوگر بث چند وقته که ج ینیو“

 ” نه یبیم

هم   ی هرکار  نها،یا  ی چه! با همه   گرید  د،یجد  ی خبر ها  به،به

را متعجب    نیکال   توانستینم  گر ید  دادی که شوگربث انجام م

 .کند

زد که بره    میاز خونه ج  یجیج   م،یکه ما کنسرت بود  روزید“

کرده. من   قیکارشو تشو  نیاحتماال ا. شوگر بث هم  دنشید

 ” گهی در موردش نم  ی زیچ  یجی چطور شروع شده. ج  دونمینم
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  برای   بود   الزم  واقعا نثار شوگر بث کرد.  یدر دلش فحش  نیکال

  ندازد؟ یبه آب و آتش ب  نهمهیدردسر درست کردن خودش را ا

 ” باشه یعیکنن طب ی در مورد هم کنجکاو نکه یفک کنم ا“

 ” ماجرا ها کرده باشه نیا ر یرو درگ یجیکه ج شهینم  باورم“

 ” باهاش بکنه؟ خوادی کار م یشوگر بث چ یکن یفکر م مگه“

 ” ادیاون چه کارا ازش برم  یدونیخودت م تو“

 ” ستیساله ن جدهیه  گهیبث که د شوگر“

سه تا ازدواج “با خشم جواب داد    انیرا  ”میواقع گرا باش  ایب“

گذرونده   سر  از  آخر__رو  به    لشیتبد  شیکه   هی کرد 

هم   میوخ  تشی. حاال ورشکسته شده. وضعیپرست رسم پول

که برن به درک و   گفتیبه همه م کشنبهیهست، وگرنه شب 

من دوست   یباشه، ول  رم یسختگ   یبهم بگ  ی خوای . مرونی ب  زدیم

 ” .دور و بر دخترم بگرده  یهمچون زن  رمندا
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باز شود متنفر بود،   گرانیبه مشکالت د  شیپا  نکهیاز ا  نیکال

 ی وقت“ را دور بزند    یکی  نیا  توانستی نم  کردیاما هرطور نگاه م

که به   ی اونطور  زی همه چ  شهی هم  شهیکه حرف شوگر بث م

 ” .ست ین ادینظر م

 ”؟یکنیازش دفاع م ی دار“

نگاه م  یب  دارم“ خنده دار بود.    یلیخ   گرید  نی ا  ” کنمیطرف 

بود   یمدت  دیرسیبه شوگر بث م  یهم وقت  روزی قبل از د  یحت

 .غرضش را از دست داده بود یکه نگاه ب

  ”داخل، نه؟  دیتو رو هم کش“ تنگ شد  انیرا ی ها چشم

 ”ییجا چیه  دهیکس منو نکش چیه“

  

  ”پس اخراجش کن“  

  ”کردم قبال“
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که    آمد می  نظر   به  انگار   بعد  و اول متعجب شد   ان یرا  ” ؟ی کرد“

باشد    الشیخ شده  خوب  نی اول “راحت  ا  هیخبر  هفته    نیکه 

هنوز از    یدونیکم گرفتمت. م ِ که دست   قی. ببخش رفدمیشن

  ”نه؟  ایشهر رفته 

  ”... اون مورد در“

  ” ام.  یعصب  کمی. اما... در حال حاضر  کردمیبهت اعتماد م  دیبا“

خونه   ینیکه... و  نهیا  تیواقع“اش    شد درون فنجان قهوه   رهیخ

  ”رو ترک کرده

  ”؟یچ“

  ”اشهمغازه  ی . االن ساکن آپارتمان باال رفته“

بودند   ی زوج  نی بهتر  ینیو و  انیزده بود. را  خی  ش یدر جا  نیکال

کال د  نیکه  حال  به  نم   ده یتا  دو  آن  اگر  در    توانستندیبود. 

ه شوند،  موفق  د  چیازدواج  من “.  توانستینم   ی گری کس 
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ا موقت  نیمطمئنم  وهیفقط  و  تو  جنس     ی نی.  اصل  خود 

 ” ن یهست

21 

ا  ظاهرا“ وستین  نطوریکه  انگار  که  جن   ینی .  تو  شده.  زده 

 کنهیاواخر... فکر م  نیا  اما هیتا چه حد منطق  شه ی هم  یدونیم

شوگر بث هستم. بعد هم شروع کرد به حرف    ر یمن هنوز درگ

ا به  راجع  ا  هیک  دونهینم  نکهیزدن  تمام   ات یچرند  نیو 

و”ی اوپراطور آمر  ی مجر  ،ی نفریم:اوپرا    س ح   ”ییکایمعروف 

  ”.شناسمیزن خودمو هم نم گه یکه د کنمیم

 رفت یم  یه  انیآمد که چطور شب شنبه نگاه را   ادشی  نیکال

شوگر    ی را برا  شی در پر  شتریاقامت ب  یسمت شوگر بث. وقت

 ی برا  شانیکه دوست  ی کرده بود، سهوا به دو نفر  سریبث م

  .ارزش داشت صدمه وارد کرد ی زیاز هرچ  شتریب نیکال
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 نکه ی. قبل از ادهی کنم اما گوش نم  هیرو توج   ین یکردم و  یسع“

 ی فهیوظ  نیحرف بزنه. ا  یجیحاضر نشد با ج   یبذاره بره حت

  ”کوچولو رو هم گذاشته واسه من

اما   دیپرس   نیکال  “خبر برخورد کرد؟    نیچطور با ا  یجیج“

  .بداند خواستی واقعا دلش نم

کار واسه انجام    یراحت کنار اومده. بهش گفتم مادرش کل  اوه،“

گرفته    میتصم   ن ینگرانه واسه هم   یدادن تو مغازه داره و حساب

بتونه    یپرتچن روز بره تو آپارتمان بمونه تا بدون حواس  هیکه  

ر و  راست  ج  ستیکاراشو  اما    یجیکنه.  کرد  قبول  حرفمو 

از چه    ه یقض  بفهمهکه    کشهیطول نم  یلیو خ  ه یزرنگ  ی بچه

  ”قراره 

  ”ادیسر عقل م ینیبفهمه و ی زی چ نکهیکه قبل ا مطمئنم“
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. وفتهیاتفاق م   نیزودتر ا   یلیاگه شوگر بث هم رفته باشه خ  و“

وقت دوست نداشتم از نفوذم استفاد کنم اما اگه بفهمم   چیه

  ”__استخدامش کرده  گهینفر د هیکه 

بازکن لوله  دیاس  ی بطر  کی، با  شوگر بث خرامان  ”...انیرا  ،یه“

خفه   خواستیدلش م  نیدر دستش، وارد آشپزخانه شد. کال

باال بماند. اوه،    ی طبقه   انیکه تا موقع رفتن را  شد یاش کند. نم

ا  ی نه، در آن کله  البته   یبزدل  ی کار نشانه   نیپوکش  و  بود. 

بود    نکهیا ممکن  بدون    کیچطور  حداالمکان    آنکه روز  تا 

  ر کند؟س  ندازد،یرا به زحمت ب  گرانید

 ی. اون شصت دالر نیکال  کنهیکار م   یحمومت داره عال  حاال“

  ”.به لوله کش بذار رو حقوقم ی دادی م دیهم که با

  ی که مقدار  ی طور   دیکوب  زیم  ی فنجانش را آنچنان رو  انیرا

  ”!ی اخراجش کرد یگفت“ ختی ر رونیاز کناره اش ب قهوه

  ”نداره ی . متاسفانه شوگر بث همچنان حرف شنوکردم“
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زندگ  واسه“ اخودخواهانه  یسبک  مزاحمت    ”.کنهیم  جادیام 

س سمت  به  لوله   نک یرفت  تا  شد  خم  سرجاو  را   ش یبازکن 

 .بگذارد 

  ک ی جدا کرد، امروز    اشتنهن ییچشمانش را به زور از پا  نیکال

  .به تن داشت رهی دار به رنگ بنفش تشلوار اسلش گت

م  قایدق“ باعث  که  حرفاست  اون  ازتصف    شه یاز  تنفر  واسه 

  ”یدونی خوب م نویتو خودت ا یببندن، شوگر بث. ول

  ” ؟یگیم ی جد“

که    نجایاومده ا  انی را“با او امتناع کرد    یاز همراه  نباریا  نیکال

  ”گذاشته رفته. به خاطر تو ینیبهم بگه و

خبر روزمو   نیبا ا  گهی. حاال دی جد   “و لبخند زد    ستادیا  صاف

 ” یساخت

مثل تو هم حرف   یکیواسه    یحت ” جمع شد  انیرا  ی ها  لب

  ”بود یمبتذل
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او اجازه   نیکال با حاضرجواب  دادینم  به    کی   نیا  ری از ز  یکه 

  ی شینگفت اونو. داره تو رو آت  ی شوگر بث جد“مورد در برود   

  ”کنهیم

 روز ید  ینیتو و و” شوگر بث ادامه داد  ”بودم.  ی جد  یکم  هی“

  ”نیبدجور خونمو به جوش اورد  یجی در مورد ج

  ”وجه درست نبود چیکارت به ه“گفت  انیرا

 ی جیسر ج  دیهردوتاتون با  ن،ی رو بخوا  ریحق  ی نظر بنده   اگه“

  ” نیشل کن کمی

ا  نیکال از  به خون و خون   نکهی قبل  بکشد دخالت    ی زیرکار 

تو   ی هاده یا  دنی به شن  ی ااصن عالقه  انیمطمئنم که را“کرد  

  ” کردن نداره تی بچه ترب حصحی ی درمورد نحوه 

اون در مورد دخترا   شتریب  یلیضرر خودشه. من خ  به“   ی از 

  ”.دونمیشق منوجوون کله
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بازم  “شوگر بث داد    لینگاهش را تحو  نیزتری دآمیتهد  نیکال

  ”ی ذاریپا رو دمش م ی دار

 ن یداره ب   یچ” شد   قیدق   ی گری و بعد به د  یکیاول به    انیرا

  ”گذره؟یشما دوتا م 

 ” یچ چیه“

خود مثل هردو باهم حرف زدند که باعث شد خودبه  متاسفانه

 .ندی ایدروغگو ها به نظر ب

22 

  

خاص    شوگر روش  به  را  ماجرا  و  آمد  خودش  به  زودتر  بث 

تمام    نیکال  ان،یشل کن را“حل و فصل کرد    ی طورشوگربث

با   من  اما  از شر من خالص شه  که  کرده    ه یتالش خودشو 

اش کشف کردم، دارم ازش  زننده در مورد گذشته  ق یحقا  ی سر
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م  السکوت  حقارمی گیحق  مورد    یقی.  در  هست  ممکن  که 

  نباشه؛ ایبسته باشه زبون وون یچند تا ح ی نییآ  ی هاقتل

گو ب   سیشد به پل  دایپ  ییجا  ی چاله ا  هی  ی اگه جسدم تو  پس

هم   هیشروع کنن. به عالوه به بق  نیهاشونو از کال   ییکه بازجو

 ”هشدار بده که مراقب گربه هاشون باشن

بعض  زی انگ  رتیح گستاخ  یبود.  ها  حت  یوقت  بث    ی شوگر 

 .کردیرا هم شگفت زده م  نیکال

هنوزم واست مهم “کردن نداشت    یشوخ  ی اما حوصله  انیرا 

وسط به   نیکه تو ا  ی تا وقت  ننی بیم   بآسی   چند نفر   ستین

 ”یخواسته ات بررس

که   یدرد واقع  ی اما پا  آمدیزدن خوشش م  شی بث از ن  شوگر

من خوش ندارم که جغد شوم “چندان زهره نداشت    دیرسیم

  شد یم  بایآرام، تقر  ”بد رو بهت بدم   ی وسط وخبرا  نیبشم ا

تو ازدواجت از قبل مشکل   یول“با مالحظه، گفت    یگفت حت
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 نه زنت از خونه بز  شدی داشت وگرنه صرفا اومدن من باعث نم

  ”رونیب

  ”یدونیدر مورد ازدواج من نم یچی ه تو“

تو به   “نگاهش کرد    ی با همدرد  ”رفته.  ینیکه و  دونمیم  من“

که   نهیکه ا  یبرگشتنش بکن  ی که الزمه برا  ی نظرت تنها کار 

  ن ینباشم. اما من شک دارم که به هم   گهیمن د  ی مطمئن بش

بپذ  یراحت اگه هردوتون عذر منو  باشه. و حاال  من    ن،یریها 

  ”چندتا کار دارم واسه انجام دادن

  .رونیزده بود ب رونی بعدتر، شوگر بث از در ب هیثان شصت

خالص شد، خانه داشت خفه اش   انیاز شر را  نیکه کال  یوقت

چطورکردیم واقعا  مرد  ی .  که  خلوتش   ی شد  به  آنهمه  که 

حد از دستش    نیاجازه داده بود که اوضاع تا ا  دادی م  تیاهم

 در برود؟ 
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که ان روز صبح نوشته بود به درد نگه    یکدام از مطالب  چیه 

 یژاکت برداشت و به سمت در پشت   کی.  خوردندی داشتن نم

  .رفت

. وقت عمل کردن پروراندیبود که فکرش را در سرش م  مدتها

 .بود دهیرس

23 

 ا ی کردند،یداشتند نگاهش م ی افراد درون سالن نهارخور  تمام

 یجیج  ی زده خی. دستان  کردی حس م  نطوریحداقل خودش ا

  .غذا را محکم گرفته بود یک یپالست  ینیس

جو  در و  کس_  یکس  ی جست  کنارش    _  یهر  بتواند  که 

زنگ ناهار را درون    د یدور و اطرافش را نگاه کرد. با  ند،یبنش

 شده هرطور   امروز   که  بود  گفته  خودش   به اما  ماندی کتابخانه م

ا  یب  رد،یگمی  پس   را  قدرتش به  کار    نکهیتوجه  قدر  چه 

  .از او متنفر هستند نشیچه قدر والد ایاست و  یترسناک
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م  حاال فکر  داشت  برا  کردیاما،  شدن    ی مدع  ی که  قدرتش 

با  ی ادیز است.  م  دیجوان  صبر  نهم  کالس   د ی شا  ای.  کردیتا 

 .دهم

روز بازگشتش به مدرسه حس    نیلحظه در مورد اول   ن یهم  تا

  قی درمورد تعل  ی کس حرف چندان  چیداشت. ه  یخوب  یلیخ

  ی لیخ   پشیبه او گفته بود که ت  نزیگ یشدنش نزده بود و جک ه

 .خفن است

ب  و  صد  کال  و  داشت  آکنه  اما    ست یجک  بود  قدش  سانت 

 یالک مشک   شی به ناخن ها  دنی قبل از خواب  شبیبازهم... د

و   ه   یمشک  شرتی ت  کیزد  مادرش  نم  چیکه   د یپوشیوقت 

کوچک است را قرض گرفته    ی ادیز  شی برا  کردیچون فکر م

  .بود
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 ی ادیرا که ز  یمیقد  یمشک  نی شلوار ج  کیصبح هم    امروز 

و ز با    ی ادیتنگ  اما  پا کرد  به  بود،  جفت جوراب    ک یکوتاه 

 .اش شودمتوجه یکس کردی فکر نم یمشک

انداخت دور گلو  یمیگلوبند قد   کی  با مهره   ش،یهم  را   آن 

بود درست کرده بود.    یکه کالس هفتم  یوقت  ی ا  قهوه  ی ها

 ازین_بود    دهیکه تا به حال د  امدیاز آب درن  یگاث   پیت  نیبهتر

دامن    کی  ای  ی نقره ا   ی خفن با سگگ ها  یکمربند مشک  کیبه  

اما _داشت    دیسف  ی راه راه مشک  ی ها  ی با جوراب شلوار  یمشک

حس قدرت و شجاعت   ییجورها  کیهم باعث شده بود    نیهم

 .کند

24 

  

شب را در مغازه گذرانده بود پس راحت توانست صبح   فرد ینیو

 .دست به کار شود دشی جد  پیآماده کردن ت ی زود برا
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صبر کرد   یجیج   نیهم  ی بود برا  شی اعصاب پدرش قاراشم 

از رس بعد  برود درون سرو  دنیتا  و   یبهداشت  سی به مدرسه 

تا    شدیرا پشت چشمانش بکشد. باعث م  ره یواقعا ت  شیآرا  کی

ترسناک و رازآلود به نظر    ییجورها  کیروشنش    ی چشم ها

 .با حال بود یل یبرسند که خ 

ا  نشیوالد  ن  ین یاز  هست   پس    تریعصبان  شدیمکه  شوند، 

اطرف صورتش را به صورت   ی موها  یچیامشب قصد داشت با ق

قرمز   کیماژ  کی  توانستینامرتب  ببرد و اگر م  ی ه یچند ال

 .کردی قرمز هم اضافه م ی چند رشته   دیکند شا دایپ

واقعا    یمیگل و گشاد قد  ی خالص شدن از دست آن لباس ها 

 .داشت یحس خوب

بور   یاز کالس هفتم  یکی و  تنه زد  او  به    ش یایلوب  ی تویها  

 .ستدیهمانطور آنجا با  توانستی افتاد. نم  رونیب   ینی از س  بایتقر
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نشسته بود و داشت به او چشم   اشانی میقد  زیپشت م   یچلس 

م ورفتی غره  با  امروز  برا  یکی.  بود  نشسته  غذا   ی لنسون 

کس برا  یخوردن،  ب  ی که  شدن  مدرسه   ی پسرها  نیمشهور 

از    یجیانجام داده بود و ج  ”ی م: سکس دهان”اورال سکس  

 .داشت نانیموضوع  اطم نیصحت ا

چندشش بشود.   شدیباعث م  یفکر کردن به سکس دهان  یحت 

اگر ازدواج   یحت  شدیکار نم  نیاصال و ابدا حاصر به ا  یجیج

 .کرده باشد 

 گشتی قبال با آنها م  یجی که ج  یو تمام دختران  لمنیو  یکل

بودند.    ی جلو نشسته  اما   یخال   یصندل  کی سالن  بود،  آنجا 

آنقدر  یجیج نم  ی هنوز  قدرت  آنجا   کرد یحس  برود  که 

از    شیهابغل  ری ز  شدی. فکر تنها ناهار خوردن باعث مندیبنش

 .شود سی عرق خ

 .خوردندیناهار م  ییبه تمام معنا تنها ی فقط بازنده ها  
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لو خند  زیم  ی از بچه ها   یکی ها آنجا  . تمام خرخوندیگوئن 

 .گرنجر   انی لیپتل و گ  ی. ساچی بر   ی نشسته بودند. گوئن و جن

خوردن    ناهار  تنها  بود؟  بدتر  ناهار    ایکدام  ها  خرخون  با 

قبول   توانستیقدرتمند باشد م   قتا ینفر که حق  ک یخوردن؟  

کالس   ی دخترها  نیگرنجر جالب تر  انیل یکند که گوئن لو و گ

  .هشتم هستند. تازه مهربان هم بودند

فردا به آنها پشت   توانستینم  نشستی آنها م  شی اگر امروز پ  اما

 .شدیبدجنس م  یکل ی کند. وگرنه به اندازه 

فکر کنند که او    ه یبق  خواستیرا گرفت. نم   بانشیگر  اضطراب

 .ستدیبا نجایا   نطوری هم توانستیخرخون است، اما نم کی

25 

  

  قا یدق  دانستیشروع کرد به حرکت. خودش هم نم  شی پاها

  ستاده یگوئن لو ا   ز یکنار م  دیکه د  یتا وقت  رودی دارد به کجا م
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گ  زبانش  دهانش     ریاست.  در  بود  شما    تونمیم“ کرده  با 

 ” نم؟یبش

  

س  ”باشه“ لو  کم  ینیگوئن  را  براآنطرف   یاش  تا  برد    ی تر 

اما طور  یجیج باز کند،  اتفاق    ی جا  انگار  نکرد که  برخورد 

را باز    تواشینشست و بور  یجیافتاده باشد. ج  یبزرگ  یلیخ

 .کرد

شان    یعلم  شگاهینما  ی داشتند در مورد پروژه   یگوئن و ساچ 

م جزدندی حرف  از  گوئن  آخر  دست  که    د یپرس  یجی . 

  .چه کار کند خواهدیم

ا  ی زی چ  هی“ و  ها  گاو  به  با  نکهیراجع  همه   خواراه ی گ  دیچرا 

  .اش را باز کرد پس یچ ی بسته یجیج ”باشن.
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گوئن   ”کنهیشدن فکر م  خواراه یهم داره راجع به گ  انیلیگ“

کم صداش  بود.  یگفت.  ز”بلند  من  گوشت   ی ادیاما  عاشق 

 ” امیوقت از پسش برنم چیخوردنم. ه

  

م  من“ حال   کنمیفک  با  عاشق “   گفت  یجن  ”.هی کار  من 

  یلخی  اون  و  زدم   حرف  بهش  راجع  مادرم  با  اما .وونامیح

  ”دارم نیبه پروتئ از یمضطرب شد. گفت که من ن

وقت   چیه  نیچطور والد  نکهیباعث شد بحث برود سمت ا  که

تازه   خواستندنمی   اصال کار  بعد ج  ی اآدم   یجیانجام دهد. 

 ی فداکار  نیزم  یکره   ی برا  دیکه همه با  کندیگفت که فکر م 

  دانست ی داگش را کامل نخورد مکنند و از انجا که گوئن هات 

  .کند یکه دارد واقعا راجع به حرف هاش فکر م

چه قدر موقع ناهار به او خوش گذشته است  نکهیاز ا یجیج

سوال    کی  یشدن حت  قیکس درمورد تعل  چی متعجب بود ه 
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واقعا متاسف    دی که زنگ کالس را شن  یو هنگام  دینپرس هم  

را دور   شانیرا بلند کردند و زباله ها شانیها ین یس یشد. وقت

 ی جی رفتند به سمت سالن ورزش. ج  انیلیگوئن و گ  ختندیر

اش رفت    ی داشت. به سمت کمد فلز  یسیانگل  اتی کالس ادب

 .تا کتابش را بردارد

و هدر بروک   یوجه شد کل تازه درش را قفل کرده بود که مت 

تا تظاهر   انداختی م  نیی. داشت سرش را پاندیآیبه سمت او م

اما    ،یلیسال تحص   ی ه یاست درست مثل بق  دهی کند آنها را ند

 .نظرش عوض شد و در عوض رفت به سمت آنها

26 

جو  یکل از  دست  که  بود  کرده  تعجب  آدامسش    دنیانقدر 

 د ی ترسیسرخ شد، انگار که م  ییکجورایهدر    ی و لپ ها   دیکش

 .رخ دهد ی اتفاق خجالت آور دیکه شا
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انکه    شیکتاب ها  یجیج  از  و قبل  را محکمتر بغل گرفت 

 : جرعتش ته بکشد تند شروع کرد به حرف زدن

وقت  یبدون  خوامیم  یکل“ به   ی همه   ی که  راجع  رو  اون حرفا 

واقعا منو   ی زدمی پولدارم رو پشت سرم  ی طه یسل   هیمن    نکهیا

وقتا آدما واقعا باهم دوستن و    کنمی. من فک می ناراحت کرد

 .صرفا باهم صادق باشن دیباهم مشکل دارن با

. و  مینبود  قیرف کردمیکه من فکر م  ی پس احتماال ما اونطور 

 گه یمتاسفم. من د  کردم،یاگه من داشتم مغرورانه برخورد م

  ”رمحس مغرور بودن ندا

خم شد، انگار که او فقط بلد بود   ییجورها  کی   ی کل  ی ها  شانه

بق سر  جلو  ه یپشت  نه  بزند  جشانیرو  ی حرف    ک ی   یجی. 

برا  ییجورها کل  ی دلش  چون  سوخت  به   ی زیچ  یاو  راجع 

  .دانستیدست آوردن قدرتش نم
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ن  ری تقص“ حال  یکل  ”ستی من  در  گفت،  آخر  واقعا   کهیدست 

  ”ومدیکس از تو خوشش نم چیه”د یرسیاحمق به نظر م 

اما    شودیم  یحس کرد که  دوباره از اول دارد عصبان  یجیج

ب  دانستیم دست   یعنی  اوردیاگر جوش  از  را  قدرتش  دارد 

  ”داشتم  ی من رفتار بچه گانه ا“  دهدیم

کل  حرفش ح  یواقعا  به    رتی را  عادت  او  که  چرا  کرد،  زده 

  .صداقت تمام و کمال نداشت

ما هم   دیکه شا  کنمیمن فکر م” بار حرف زد  ن یاول   ی برا  هدر

  ”می کردیبچگانه برخورد م میداشت

نگاه    نیانداخت و به زم  نیینگفت فقط سرش را پا  ی زیچ  یکل

  .از آنجا دور شد یجیکرد و ج

 ای  شودیدوست م  یوقت دوباره با کل  چیه  ایکه آ  دانستینم

م  ی زیچ  نیاصال چن   یحت   نکهیا  اینه،   اما    ای  خواهدی را  نه، 
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ادب  دی رس  یوقت کالس  همه  یسیانگل  ات ی به  ها    ی به  سوال 

 .جواب داد

27 

کار؟ تو  ”باور کند  دیشنیآنچه را که م  توانستیبث نم  شوگر

 ”؟ی د یکار م شنهادی به من پ ی دار

جوئل   ”یخوندنحداقل اهل کتاب  یکیو تو    مهیوخ   اوضاعم“

  ت یدیمر“گذاشت    شخوانیکانتر کنار پ   ی دسته کتاب را رو  کی

تلفن   هیبدون از قبل اطالع دادن به من شغلش رو ول کرد.  

جکسون   ی جاده   یبود تا راه  یکاف   ی میدوس دختر قد  ه یاز  

 ”بشه

فراتر    ی زیچ  تیدیکامال مشخص بود که مر  نی کال  یمهمان  در

جوئل نتوانست شوگر بث را   ییاعتنایکارمند است و ب  کیاز  

  شد،یبهتر نم  نیمن متأسفم. نه در مورد کار که از ا“گول بزند  

 ”ستیو نوش ن  شیاما قلب شکسته داشتن ع 
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من خوب ”و کوچکش را باال انداخت  فیظر  ی شانه ها  جوئل

دشمیم هم  واسه  ما  نبود  گهی .  امیخوب  هردومونم   نوی. 

واسه    شیپر  ی و، بذار رک بگم، تو  می. اما تنها بودمیونستدیم

م  ییدخترا از دخترا خوششون  انتخاب   ی اونقدر   ادیکه  حق 

  ”ستین

که، استخدام    ی متوجه“بث مجبور بود حرفش را بزند    شوگر

  ”صدمه بزنه مگه نه؟ تیبه کاسب تونهیمن م

شوگر بث به مغازه آمده بود   نکهیبار بعد از ا  نی اول   ی برا  جوئل

که من   ییزایبعد از اون چ  ؟یکن یم  یشوخ  ی دار   ”لبخند زد 

تو و  انیبتونن ب نکهیها فقط واسه ا ی مشتر دم،یشنبه د شب

  “ بندنیتو رو آزار بدن صف م

همه، شوگر بث   نیحق با او بود. با ا ادیبه احتمال ز  بدبختانه،

  .کارش را قبول کرد شنهادیپ
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ماک  در بلوار  به  بازگشت  م  برد،نگیراه  که   گفتیبه خودش 

دور    حدن یتا ا  نکه ی. اشودی تر مساده   یلیخ  زیچهمه   ی نطوریا

را روشن کرد و شروع    ویباشد به نفعش نبود. راد  نیواطراف کال

همخوان  به  لوس  یکرد  داشت    امز یلیو  ندایبا  آن    یکیکه  از 

 یهم کمک  نیا  ی. اما حتخواندی ه را مزنان وابست  ی آهنگ ها

  .کردیافکارش نم یبه خاموش

28 

ا  دیبا  شوگر از  و   داشتی برم  ها کردن ییبزرگنما  ن یدست 

م  یمنطق اتفاق دکردی فکر   ی ساند  هیاز    شتریب  ی زی چ  روزی. 

از آنها را نخورده    یکیبود که    ی ادیشکالت داغ نبود. مدت ز

ا پس  رو   لیم  نیبود،  جا  ی آنقدر  تا  شد  جمع  که   ییهم 

 م یلفکر کند. اما حاال که تس  ی گر ی د  زیچ  چیبه ه  توانستینم

اندازه  به  تا  و  بود  ها   ی شده  تا مدت  بود،  دلخواهش خورده 

  .نداشت یاجیبه آن احت  گرید
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 ی فکر کردن به ساند  ی به جا  د یکرد. با  شتریرا ب   ویراد  ی صدا

بام. جوئل فکر کند که چطور برود به پشت  نیشکالت داغ به ا 

 یعنیفردا کارش را شروع کند که از او خواسته بود که از پس 

. از فکرش  دادیکار را انجام م  نیحاال هرطورشده ا  نیهم  دیاو با

 .هم حالش آشوب شد

  

بسته است،   نیکه در دفترکار کال   د یبه خانه برگشت د  یوقت

نصدا آن  داخل  از  کل  ی ها  ک یکل  ی اما  .  امدینم  دشیصفحه 

 ی لیخ  یلیها خ  سندهینو  یکه زندگ  دیفهمیکم داشت مکم

  .سندیاگر آنها مجبور نبودند بنو شدیتر م زی انگ جانیه

را که    ی بود. شوگر بث درد  نکیدرون س  انیرا  ی قهوه  فنجان

کرده بود دوست نداشت و درست   اش مشاهدهصبح در چهره 

 ی بخار  ی. کدام زن بدانستیرا مسئول آن م  ینی غلط، و  ای
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  دا یپ   یمیدوست دختر قد  کی  ی سروکله   نکهی صرفا به خاطر ا

  کرد؟یشده بود، شوهرش را ترک م 

ب  یحرکت پنجره   رونی از  از  کرد.  پرت  را  اتاق    ی هاحواسش 

  ی پشت   اطیکارگر در ته ح  کیکه    دیو د  دیسرک کش  ری آفتابگ

کس    چیکه او خبر داشت ه  ییمشغول کندو کاو است. تا جا

 __قرار نبود

  ع یرا سر  اطیبه سمت در و طول ح  دیگشاد شد. پر  چشمانش

آرنجش را    نیکرد و درست در کنارش متوقف شد. کال  یط

و با همان نگاه پرازنخوت معمولش    اشلیب  ی داد به دسته  هیتک

  ی رضا  ی برا“به شوگربث نگاه کرد. شوگر بث دستش را باال برد  

که قلبم دوباره    ینگو، حداقل نه تا وقت  یچیخدا هم شده ه 

  ”کنه دنی شروع به تپ

  ”زانوهات  ی ال ی ر ی الزمه که سرت رو بگ دیشا“
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 ی ر به مواد مخدر دا   اد یکه تو مشکل اعت   گفتمیبه همه م   یوقت“

لحظه هم به    هی اگه واسه    ی. حتکردمیم  یفقط داشتم شوخ

  ”... که ممکنه واقعا کردی فکرم خطور م

مگه   گه،ید  یگیتموم بشه به من م  اتهیزجه مو  نیا  یوقت“

  ”نه؟

را که شوگر بث تا به آن   ی لو  ن یشلوار ج  نینخ نما تر   نیکال

راست نخ کش شده بود،    ی زانو  ی رو__به پا داشت  دهیروز د

که به همان    ی خاکستر   شرت یت   کیو    __پشت باسنش سوراخ

ها دستکش  بود،  پوره  پاره  ها  ی اندازه  چکمه  کهنه،    ی کار 

  ه شده ک  دهییسا   ی رنگ خاک گرفته با کفه ها  ای   قهوه   کار

طرف   کی   .داشتیاز لنگه ها را محکم نگه م  ی کیبند    یگره

 چ یه  ن یبود. و کال یگِل یی خوشگل واقعا خدا ی آن دماغ گنده 

 .تر نشده بود یخواستن نیاز ا   شیوقت برا

  ”موهاتم داغون شده یحت “اخم کرد   
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را    ل یب  ”کنه یحلش م  شگرمیآرا  ش ی تک پا برم پ  هی  مطمئنم“

  .نیدوباره فرو کرد در زم 

  ی نطوریا  یآرمان  ی هااگه فروشنده   ن،یندارم باهات کال  یشوخ“

  ”اهیس ستی ل ی تو نیذاری تو رو م   ننتیبب

  ”بتا ی وامص“

م:  ”کانیپ  ی بوته ها  ی او را ببرد ال  خواستیبث دلش م  شوگر

حلقه کند و آنقدر   نی،دستانش را دور گردن کال   ”گردو  ینوع

اش معاشقه کنند تا هوش از سر هردو نفرشان برود. ارواح عمه 

بود   قرار  برا  ی ساند  کی مثال  داغ  کاف  ی ارضا  ی شکالت    یاو 

  .باشد

 ی را پوشانده بود، و وقت  شرتشی بزرگ عرق سراسر ت  ی ها  لکه

دستانش قلمبه    ی عضله ها  کردیفرو م  نیرا درون زم  لیکه ب

 .درون فرقون کنار دستش  ختیرا رکلوخ   ی . مقدارشدیم

29 
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قبر کم   کیهم    دی. شاکَندیم   اریجور ش  کی داشت    نیکال

  ...عمق

شوگر بث کنجکاو شده است، اما همچنان   دانستیم  یخوب  به

ا   به یمدت تا  داد  ادامه  و    نکهیکندن  گذاشت  منت  باالخره 

  ی سنگ  وارید  هیگرفتم    میتصم“بدهد    حیگرفت که توض  میتصم

که مرز مِلک رو مشخص کنه. هوا انقدر   یکوتاه  زیچ  هیبسازم.  

 ” گرم شده که بشه کارو شروع کرد

موضوع که چه    نیداره به ا  یارتباط   چیه    میتصم   ن یا  ای و آ “

  ”بوده ؟  صدایب وترت یکامپ دیاواخر صفحه کل نیقدر ا

 نیلحن کال   ”کار بودم  نیکه تو فکر انجام ا  شهیم   ی مدت  هی  من“

تدافع  یکم غرب،    یحالت  به  کرد  اشاره  گرفت.  خودش  به 

ش  ییجا ملک  سمت    خورد ی م  بیکه  کوچک    ک یبه  آبکند 

با چشم    شیهمه چ  خوامیکنم. م  ی اونجا رو تراس بند  خوامیم“
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د بعدش  باشه.  هماهنگ  امتداد    واریانداز  طرف  دو  از  هاشو 

  ”دمیم

  ”برنامه نیا بره ی کار م یکل“

 ”خواه خودم انجامش بدم با سرعت دل  تونمیم“

ح  هرچند برا  ی جلو  اطی که  سل  دیفرنچمنز    ی ادیز  ی قهیبا 

به   یکس توجه خاص  چیشده بود، تا به حال ه   ی محوطه ساز

  ن ی از زم  ی شتریسنگ و کلوخ ب  ن ینداشت. کال  یپشت  ی فضا

  .کَند

هست،    کندیکار م  لیکه با ب  ی در مورد مرد   یتی عنصر جذاب  کی

رو کال  ی عرق  ه  ی برا  ن یگردن  بث  با سس    یفرق  چ یشوگر 

ا نداشت.  با  نیشکالت  بازو  زور  و  ذهن  نبود.  دو    د یانصافانه 

 کیباهم باشند و بشوند    کجای  نکهیمتفاوت باشند، نه ا  ی مقوله

  .یخواستن  ی بسته
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  فتد یب  نیقاشق به جان کال  کیقبل از آنکه با    دیبث با  شوگر

  !کرد؟ یشروع م  دی. اما از کجا باکردیخودش را جمع و جور م

  ز ی چ  هیتو اتاق خوابت بودم انگار    یبرم تو پشت بوم. وقت  دیبا“

  ”ومدیصداش م د،یدویاون باال داشت م

  ”دمینشن  یچی ه من“

 ”ی دی شنیم ،ی باال بود ی طبقه  اگه“

و    ل یداد به ب  هی هردو آرنجش را تک  د،یدست از کار کش  ن یکال

مشغول به کار    نجا ی ا  یاز وقت“  ستیشوگر بث را با دقت نگر

  ”تو پشت بوم ی بر ی به نحو یداشت یهمش سع ی شد

  ”از شغلمه یبخش نیخدمتکارم. ا هی من“

  ”یستین یخدمتکار خوب  نقدرامیا گهید تو“

ج    گرید بود    می وقت  که“شدن  حاال  باشه،    دلت   تو   خوب 

  ” ها لونه بسازن من چرا حرص بخورم باال سرت سنجاب   خوادمی

 .نیداد و پشت کرد به کال  شیبه موها یتاب
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را انداخت   لشیب  نینبود چون کال  عیسر  یمتأسفانه به قدر کاف 

 .و راهش را سد کرد

30 

  

حواسمو   کردم یکه فکرشد م   یاز اون   شتریب  دی کتاب جد  نیا“

 ی نقاش  یکنیم  ال ی. خشدمیپرت کرده وگرنه زودتر متوجه م

  ”تو پشت بومه

  .د یچی شوگر بث در هم پ شکم

داستانا  تموم“ کرد  ییاون  سرهم  های که  سنجاب   دنبال    ... 

  ”بودن بهونه. گشتن  ظروف و ظرف

 یخروج  ی کند، اما همه   دایپ  ییکرد راه در رو  یبث سع  شوگر

باال   برد    ی هرجور دوس دار“ ها مسدود بود. پس دماغش را 

  ”فک کن

  ”؟یرک و پوست کنده  از خودم بپرس  ی ومدین چرا“
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 نی کند، ا  دای پ  لشیگفتن دل  ی برا   ی کرد راه محترمانه ا  یسع

 ن یکه انقدر به او اعتماد نداشت که مطمئن باشد کال  قتیحق

بود. بگذار   یمرد باهوش  ن ی. کالکندیاش را تصاحب نم  ینقاش

  .خودش بفهمد

  .دیبود که نفهم ن یمشکل ا تنها

خورد. سرش را کج کرد و منتظر ماند.    نیاش چ  ینی ب  غهیت

کور کننده   ی از آن شهودها  یک یهمان لحظه بود که    قایدق

 ی محاسبه اش به طرز فاحش  گفتیکه م  ی سراغش آمد، شهود

  .درا جمع و جور کن  تیکرد وضع  یغلط بوده. سع

 ” که تو ممکنه... خونه اخه مال توعه االن و...  د یفکرم رس  به“

  .را تر کرد شی محو شد. لب ها شیصدا

افتاد.   ن یکال  ی هم گذاشت تا باالخره دوزار  گرید  ی ه یثان   چند

چهره خشم  گرفت.  فیکث  ی بعد  فرا  را  قشنگش  فکر  ” و  تو 

  ”رم؟ی گیات رو ازت م یکه من نقاش ی کرد
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ب  یمنطق  ی فکر  نیچن  ی برا  لشیدل کال  یبود.   ن یشک 

خونه مال توعه. منم اونقدر پول  “ را درک کند  آن  توانستیم

  ”هیتا بفهمم حق و حقوقم چ  لی وک   شی نداشتم که بخوام برم پ

  ک ینه    گریجمله د  ”رمیگیم  تویکه من نقاش  ی فکر کرد  تو“

 .اتهام سرد و محکم بود کیسوال، که 

  ”میدشمن بودما “  کرد نشان خاطر  بث شوگر

کال  اما شرافت  ز  نیاو  کال  ریرا  و  بود،  برده  بار    ری ز  نیسوال 

 .را با ضرب بلند کرد  لی. خم شد و برفتینم

که   زدی م  نیرا به زم  لیب  ی با چنان زور  نکالی   ”متاسفم  من“

بود. شوگر بث گفت   یآدم کاف  کیشکستن ستون فقرات    ی برا

  ”فکر غلط از طرف من بود فقط هی . گمیم ی جد“

  ”بحث تمومه نیا“

ب  هی“ ن  ن،یکال  گهید  ایاشتباه فاحش.  واقعا به کمکت   ازیمن 

  ”برم پشت بوم تونمی دارم. نشونم بده چطور م
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د  کی بزرگ  درون   گریبخش  شد  پرت  ها  کلوخ  و  از سنگ 

نقاش“فرقون   چ  تیاگه  باشه  برش   یترسینم  ؟یاونجا  من 

  ”دارم؟

با عنق بودنش    توانستمی   شده بود، و شوگر بثعنق    نیکال

ب شخص  نهمهیا  یبدبخت  نیا  ،ینیبی م “   دیایکنار   ی ت ی ضعف 

 ” هم مثل منن هیبق کنمیخودم فک م شپی  .گهی داشتنه د
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اش خورده زخم   یی آن شرافت بریتانیا  ی برا  یحرف کم  نیا  انگار 

. اما ی ندار  یتی تو اونقدرام ضعف شخص “مرهم شد که گفت  

 ی جمله را با لهجه   نیا  نیکال  ”.ییاحمق به تمام معنا  هیفقط  

م: اکثر  “ .  ردیکالمش را بگ  ی هیگفت تا شوگر بث کنا   ییکایآمر

  ”دوننیمرو احمق  هایی کایآمر  ایتان یمردمان بر

  ”گه؟ید ی دیپشت بومت رو بهم نشون م ین یحرفت  نیا“
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من نقل    نکهیبود و قبل ا  یهرچ  ینی. وستیاون باال ن  یچی ه“

بعض  یمکان کنم خال  تو  اشونیکرد. ممکنه  باشه   ی گذاشته 

  ”ستمی. مطمئن نی انبار

 ی مخف  ی قفسه  هی.مثال...ی بگرد  دیکجا رو با  یدون یتو نم  دیشا“

کامال نرم نشده،    ن یشوگر بث متوجه بود که کال  ”هست اونجا

را   نشییکرد. لب پا  دایدر او پ  شدیرا م   ی ذره کنجکاو  کیاما  

من متاسفم “به خودش گرفت    ی جلو داد، حالت لوس و بامزه ا

  ”کردم نیکه به شرافتت توه

ذوقش    ی دارد، اما تو  ی کامال متوجه بود که چه قصد  نیکال

  .حبس کرد  نهسی در  هم نزد. شوگر بث نفسش را

بذار من سر و وضعمو مرتب کنم  ” با اکراه گفت  نیکال   ”باشه“

م بهت میکنیم  یامتحان  هی  میریبعدش  که  نگو  بعدش  اما   .

  ”هشدار ندادم
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م  شوگر دلش  بگو  خواستیبث  او  را    دیبه  و وضعش  که سر 

شوگر    ی اش هم برا  ختهیبه هم ر  پیمرتب نکند، که همان ت

اما    __از خوب    شتریب  ی زیبه واقع چ  __بث کامال خوب بود

  .زبانش را نگه داشت

  ک یرا با  ش یها  نیاز عرق، ج  س ی خ ی ساعت بعد مرد بنّا مین

دالچ و گابانا عوض کرد. شوگر بث را در امتداد راهرو به مقصد  

  ی در پشت بوم رو واسه باز ساز “باال برد    ی طبقه  ی اتاق مطالعه 

رو از دست    واری د  ی فضا  خواستمی . اما من نممی داشتی بر م  دیبا

رفت به   نیکال  ”خرج داد   هب  تی معمار خالق   نی بدم، واسه هم 

 .تو کار کتابخانه ی سمت قفسه ها 

بق  ی قبل متوجه شده بود که قسمت وسط  از به   ی ه ینسبت 

آنگونه  که  بود  زده  حدس  اما  است،  آمده  جلوتر  ها  قفسه 

  .ساختمان هماهنگ باشد ی ها  یکششده تا با لوله یطراح
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از قفسه ها فشار آورد، کل    یکی  ی به لبه   نیکال که    یوقت  اما

جلو آمد و بعد سر خورد کنار. پشت آن،    نچیآن بخش چند ا

  .به پشت بام  شدیم یمنته ک یپلکان بار هی

  ”کنم دای پ نویا تونستمیعمرا م من“

  ”شدن باش  دیناام ی آماده “

به راه افتاد و    د یدرون پلکان جد  نیبث پشت سر کال   شوگر

 .آن متوقف شد  ی بعد در باال

32 

که به آنجا سر زد، پشت بام   ی بار   نیبود. آخر  یبام خال  پشت

از   بود  خورده   ی ادگارهایپر  حاال  اشیخانوادگ  ی خاک  اما   .

انعکاس    یچوب  انیسطح عر  ی از رو   نیکال  ی قدم ها   ی صدا

م  کردیم  دایپ در  رنگ   کوبدیوار   یچوب  ی هاپانل   انیو  که 

 .دیچرخ ی م شد،یسبزشان داشت محو م
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از خاندان کر  ی خرت و پرت ها  پاک شده بود.   ی سه نسل 

شده بودند، همراه با آن صندوق   بی غ  سمسی کر  ی جعبه ها

گلف پدربزرگش. ظروف   ی هایمادربزرگش و چوبدست  یچوب

  پ یز  ی ها  سهیو ک  ی دید  یعروس  ی ه یزیزشت مال جه  ینیچ

را هم از آنجا   کردندیشب او محافظت م   ی که از لباس ها  ی دار

بو قد  خ یم  کی .  دندبرده  چوب  از  چهارچوب   یمیهمچنان 

پارو  رونیب اما  بود،  خوابگاه    نیفیگر  یمی قد  ی زده  مال  که 

نبود و    زانیآن آو  ی رو  گریاش بود دبرادران دوران دانشجویی

ها  ی سبد مجموعه  که   خرس   ی هاعروسک  ی گرانبها  ی را 

جا    چیه  شدینم  کرد،یم   ی بون شوگر بث درونش نگه دارمهر

 ی تمام قطعه ها  سیوید  ینیز پاک شده بود. وی. همه چ دید

 .شوگر بث را دور انداخته بود خیتار

 ی که از پنجره ها  ی نور  ی پرتوها  انیگرد خاک در م  ی ذره ها 

به سمت   ن یکه کال  وقتی رقصان بودند و  شدند،ی کوچک وارد م 

بام پرسه زد، تخته ها  ی انهیم صدا    ری ج  ر یج  یچوب  ی پشت 
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وجود داشت    یک یسطل پالست  ک ی در آن نقطه    ی. زماندادندیم

بود   ده اش پر شرقص باله   نیتمر  ی که تا خرخره از لباس ها

  ”ستی ن نجایا یچی ه“

هرجور    دیشوگر بث با  ن یهم  ی به سمت او بود، برا   ن یکال  پشت

 ” نمیبی بله، دارم م“ کردیم  دایخودش را پ ی شده صدا

که بود    ی و شوگر بث هر جور  دن یشروع کرد به چرخ   نیکال 

اسرار    ،یمیقد  ی خونه  نیا  یول “خودش را جمع و جور کرد  

  ”خودش رو هم داره

پشت بام    ،یروانی ش  ی و پنجره ها  ی خاطر وجود دودکش ها  به

مختلف. شوگر بث به    ی هادنج و شکاف  ی هاپر بود از گوشه 

که    ییرفت؛ جا  یدر سمت چپ دودکش اصل  ی اسمت گوشه

ل و  صندل  یزمان  آنی خودش  دو  و    ی با   یپتو   کی شکسته 

  .زدندی چادر م یومیاستاد یمیقد



615 
 

مدت ها قبل به او نشان داده بود که چطور در گنجه را    ی دید

ع در  کند،  ه  نی باز  بث  شوگر  که  بود  شده  مطمئن   ی حال 

به جز حشرات    یچی ه  زم،یعز  گای ن“برود سراغش    وسوسه نشود

 ”ست یپشمالو اون تو ن ی بگ و عنکبوت هاگنده 

  وارکوب یاز د  ی متر   میونک یبخش حدود    کیبث مقابل    شوگر

پدربزرگم “  اشهی زانو زد و شروع کرد به لمس آن در امتداد پا

. کردیم  یزندگ  تی تمام عمر با وحشت برگشت به دوران ممنوع 

شبا    شهیوجود داره، باعث م  نجایا  نیا  دونهیم  نکهیهم  گفتیم

پنهان    ی شوگر بث قفل فنر  ”بالشت بذاره.  ی بتونه راحت سر رو

طاقچه،    ی هم باال  گه یقفل د  هی “شده را حس و آن را باز کرد  

  ”باشه دیچهارچوب با ی باال

پارچه  کترینزد  نیکال   یوقت ق  ی آمد  به   متی گران  شلوارش 

  ”کردم  داشیپ“ شد  ده یشوگر بث مال ی شانه
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سفت شده بود و شوگر بث محکم   انیسال  یدر ط  چهارچوب

 ی قدم گذاشت جلو  نیبه دوطرف آن فشار آورد تا باز شود. کال

  .شوگر بث تا بلندش کند

قاب شده    ی از بوم ها  یکیکوچکتر از آن بود که بتواند    گنجه

بدهد جا  خودش  درون  را  اَش  بزرگ  هم  _و  قبل  را    نیااز 

بود کار کوچکتر_  دانستیم برا  ی اما ممکن  باق  ی را    ی تلوال 

کار بزرگتر که قاب نشده و لوله    ک ی  دیشا  ایگذاشته باشد. و  

را در سر    حظهل   نیا  ی ایهفته بود که رو  نیاش کرده اند. چند

ا  پروراندیم که  حاال  کردن    دهیرس  نجا یاما  نگاه  از  بود، 

  ”انجامش بده تو” دیترسیم

باشه، اما   یخال  اد یبه نظر م“  دی به داخلش سرک کش   نیکال

تا   شیشانه ها  ” دید  یبه خوب  شهینم قوز کرد  و  برگرداند  را 

 ”هست ی زیچ هی نجا ی ا” دستش درون کف برسد

 .از عرق سیشوگر بث خشک شد و دستانش خ  دهان
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 د یکش  رون یرا ب  یمیقد  ی شراب خاک گرفته   ی بطر   کی   نیکال

  ”اسکاچ مکآالن پنجاه ساله است  هی ن یمن، ا ی خدا“

  ”هست  یباز چ  ن یمال توعه. بب“ اش را باخت    هی بث روح   شوگر

و    د یکش  نیاز دست کال  یرا ناگهان  ی که شوگر بث بطر  یوقت

رو  هیبا   زد  نیزم   ی تق محکم  او تشر  اون  ” گذاشت،  مراقب 

 یشکچ یه  یب  یک ی  نیا“   دوباره دست برد درون گنجه  ”باش،

  ”ستیاسکاچ ن

که   ی متر  ک یکلفت حدودا    یم یقد  ی لوله   کی   نیکال  یوقت

قد  کی پ  ی اقهوه  یم یکاغذ  با    دهیچ یدورش  بسته   کیو  نخ 

  .از شوگر بث بلند شد یمیمال ادی فر دیکش رون یشده بود، ب

  ”__نیا که  ادیبه نظر نم “قد راست کرد  نیکال
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به   عیو سر  دیکش  ن یشوگر بث آن را از دست کال  ”...ایخدا  اوه“

  .از پنجره ها رفت یکیسمت 

  ”رسهی به نظر نم نیسنگ یکاف ی به اندازه   نیبث ا شوگر“

  “ !دونستمی! منجاستیا  دونستمیم“

کاغذ   کرد،یکه داشت بازش م  ی آسان پاره شد و وقت  یلیخ  نخ

دور لوله در دستان شوگربث خورد شد.   ی شکننده   ی بندبسته

لوله شده   ی گنده از کاغذ ها  ی دسته   کیآن، فقط    ر یاما در ز

  .. فقط کاغذیبوم نقاش ی پارچه  کیبود و بس. نه 

  .قاب پنچره  ی حس ولو شد رو  یبث ب شوگر

  ”بذار نگاه کنم“گفت   یبه نرم نیکال

  ”ستین ینقاش“

که    یکاغذ را باز کرد. زمان  ی شانه اش را فشرد، بعد لوله  ن یکال

اسکاچ  ی که بطر یاز وقت یحت  شیباالخره به حرف آمد، صدا

 یآب  ی هاچاپ   نجا یا” تر بود  زدهکرده بود هم شگفت   دای را پ
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کشیده   1920  ی هستن. تو دهه   ی پنجره ساز  ی کارخونه  یاصل

  ”گنجه  هیخودش  نیشدن. ا

. شوگر بث با سرعت برگشت به سمت گنجه، دیشا  ن،یکال  ی برا

 ی جا  چی. هبودی آنجا م  دیدوال شد و دستش را کرد داخل. با

  ش یگشتن نمانده بود. در امتداد گنجه و گوشه ها  ی برا  ی گرید

  .را لمس کرد

 .نبود جز تار عنکبوت ی زی چ چیه
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وقت  ش ی زانوها  ی رو  شوگربث کال   ینشست.  داشت   نیکه 

خش خش کاغذ بلند   ی صدا  گذاشتیرا کنار م  یآب  ی هانقشه

را   نیشد. کال و   ی حه یکنارش نشست، همراه خودش  ادکلن 

شوگر بث را زد پشت گوشش،    ی طره از موها  ک یترحم آورد.  

بث تو به   شوگر”  دیاو کش  ی شستش را در امتداد گونه  انگشت 
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نق تو خی ندار  ی از ین  یاشاون  م  یلی.  خودت    از  یتونی راحت 

 ی لوکس داشته باش  یلیخ  یزندگ  هی  ینتون  دی. شایمراقبت کن

  ”_یول

  ”کنم داشیپ دیبا من“

رو   ستگاهیو ا  یچدرشکه  ی پس باشه. خونه  “   دی آه کش  نیکال

م شامیگردیباهم  چ  دی.  بتونم  بب   ی زیمن  ز  نمیرو  از    ر ی که 

  ”دستت در رفته باشه

حد   ”دیشا“ م  ی به  کال  خواستیدلش  که   هیتک  نی به  کند 

  ”بهتره برم سر کارام“ دی خودش را از او دورتر کش

 ” دمی م  یروز رو بهت مرخص ی هیبق“

  

من “   بلند شد  شی پاها  ی . روتحملرقابل یباز هم آن ترحم غ  و

که تروخشکم   ستیهم ن  از یتموم کنم. و ن  دیکار دارم که با  یکل

  “ یکن
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با او مهربان باشد، اما شوگر    کرد یم  یفقط داشت سع  نیکال

 گر ید  ی عذرخواه  کی  ی واقعا انرژ   ی بث به او تشر زده بود. ول

که به   کردیرا نداشت. درحال رفتن به سمت پله ها، حس م

م  کیکه    ییای حد دلمردگ  نیشتریب احساس    توانستیآدم 

  .است دهی کند، رس

که شوگر بث   ی عصر را درون دفترش ماند. هربار   ی ه یبق  نیکال

م  ی از جلو رد  تق تق  ی خفه  ی صدا  توانستیم   شدیدفترش 

شوگر    شد،یم  کی را بشنود. غروب داشت نزد  دش ی صفحه کل

را گذاشت    زیداخل فر  ی ناشناخته   ی ها  ا یاز آن الزان  یکیبث  

تا فر،   تنظ  مرشیدرون  برا  م یرا  و    ادداشت ی  کی  ش یکرد 

 .ندی ب یدا صبح او را مگذاشت که فر

آمدن    سکیشکننده تر از آن است که بتواند ر  کردیحس م 

 نوشتیپ  کیرا تحمل کند، پس    یدرشکه چ  یبه خانه   نیکال

کل  ادداشتشیبه   که  دارم  قصد  و  عادتم،  من  کرد    ی اضافه 

 !آرامش بخش واسه خودم انجام بدم. مزاحمم نشو ی کارا
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  استن یریاوش#

  ن ی هنوز به کال  کرد،ی را ترک م  دیکه داشت فرنچمنزبرا  یزمان

جوئل کار    ی استعفا بدهد تا برود برا  خواهدینگفته بود که م

هم از او تشکر نکرده   یروانیرشی در ز  اشیمهربان  ی کند و برا

  .نزده بود نی به کال د،یرا که با  ییکدام از حرف ها چیبود. ه

 تر ع یگوردون سر  دن،یباران دوباره شروع کرده بود به بار  نمنم

دو جلو  او  خودش دیاز  اما  خانه  درون  فرستادش  شوگربث   .

  .یداخل نرفت. در عوض رفت سمت کارگاه نقاش

م   یتمام مدت  در باز  را  به داخل    کرد یکه داشت قفل  قدم  و 

که امروز    یرا قانع کند که اتفاق کرد خودش  یسع   گذاشت،یم

 ی نقاش  ی برا  شیوجوتمام شدن جست  ی رخ داده بود به معنا

کال م  نینبوده.  کمکش  که  بود  شاکندیگفته  جفت   کی  دی. 
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را که خودش ند  توانستیم   گر،یچشم د بهتر   دهیآنچه  بود، 

  .ندیبب

باال   دیکل نگاه    ی المپ  کارگاه  دورتادور  به  و  زد  را  سرش 

ها_کرد لکه  از  پر  قوط  ی نردبان  موها  یرنگ،  قلم  و   ی ها 

حت  ی کهنه پالست  یرنگ.  وجود  برا  یفیکث   کی با    ی که 

کش م  دهیمحافظت  بث  شوگر  بود،   ی هاقطره   توانستی شده 

تند، رشته  فام، ترشحات سبز   ی ده یچی پ  ی ها  ی بزرگ سرخ 

را    ی دیاز رنگ زرد اس  یعیوس  ی ها  یدگیو کش  ندرخشا  یآب

رو  ی اپارچهکهنه   ی رو شده  نیزم  ی که  پهن  ببرا  . ندیبود، 

  ی اجسام   گر یرنگ و د  یدرب قوط  کی  گار،یسپونز و ته  ی تعداد

که درون کهربا    ینبودند درست مثل حشرات   ییکه قابل شناسا

  .حبس شده بودند شوند،یم لیفس

ول  نقش بود  جا  مردجاچ یه  ینقاش  یهمه  در    ی .   حاال  که 

. شوگر شدیاز ذهنش دور نم  کرد،ی م  یزندگ  د یفرنچمنز برا
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اش را سرکوب   ی کرد احساس سرخوردگ  یسع  یبث به سخت

 .کند

36 

 چهاردهم  فصل

بود؛ پر   ری  گذشته، کوچک و دلگِ گنج  ی مغازه   ی باال  آپارتمان

راه    نییپا  ی هنوز به طبقه  ایفروخته نشدند    ایکه    یلیاز وسا

پذ  افتهین قسمت    روکش یب  ی آجر  وارید  کی  یی رایبودند. 

داشتند، و   دید  یاصل  ابانیبلند که به خ  ی داشت، دوتا پنجره 

 .شوخوابتخت ی کاناپه  کی

پالست   کی  حمام  گوشه  یکیاتاقک   ی م یقد  سیسرو  ی در 

شده درکارگذاشته    ی میقد  خچالی   کی   آشپزخانه  کنج بود. 

همراه   به  داشت،  و    ویکروی ما  کی قرار  گاز   کیمدرن  اجاق 

گندم که مال    ی ده یرس  ی هاخوشه  ییبه رنگ طال  یآپارتمان

 ی با خانه  ن یاز ا  شتریب  شدی. آپارتمان نمشدیم   1970  ی دهه 
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  نجا یگفت که ا  شدینم  قایمتفاوت باشد و هرچند که دق  ینیو

 .دکامال ناراحت هم نبو نجایا ینیخوشحال است، و

 ز ی خواب را برداشت و رفت پشت ممخصوص   ی فنجان چا   کی

 ی آورده بود تا برا  نیتریکه از پشت و  ی ا  ی خورقهوه  ی فرانسو

و   کیتار  ابانیشد به خ  رهیداشته باشد و خ  ییغذا خوردن جا

  .پنجره ن ییپا یخال

بسته بودند.   شی وقت پ  یلیها خبود و مغازه   ازدهی  بایتقر  ساعت

کاونر نصب    ییخشکشو  ی که سردر مغازه   یقرمز نئون  ی تابلو

 زد،یسو مگرفته بود، سو یکه به تازگ ینم باراننم انیمبود، در

 ی مغازه  ی شه یش  ی رو  ی رهگذر  لیاتومب  ی جلو  ی هانور چراغ 

 .جوئل منعکس شد

  ی بار تنها زندگ  ن یاول  ی ساله بود و داشت برا  دووی س  ینیو 

گذشته باشد، تازه    اشیی هم از تنها  یلیکه خ  . حاال نه کردیم

 .شب دوم آن بود
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وارد مغازه شده    یطوفان  یجیامروز ج   ”احمقانه است!  یلیخ “

 ی بابا مجبورم کرد همه   شبید“و گفته بود    ده یبود، داد کش

ا از  بعد  بدم.  انجام  رو  شدم   می خورد  تزا ی پ  نکهیکارا  مجبور 

  رون یزباله رو ب  ی هاسطل  دیکنم بعد هم با  زیآشپزخونه رو تم 

نکرد؛ فقط    ی. اصال حتذاشتمیم اتاق   رفتبهم کمک  درون 

 ”خونه؟ ی گردیبرم یمطالعه و درش رو بست. ک

لباس   ینیو از  آرا  یمشک  ی هاآنچنان   یجیجچشم    ش ی و 

بدهد.  را  جوابش  لحظه  همان  نتوانست  که  بود  شده  شوکه 

 ان یپا  خواستیدلش م   ینیقدر هم که و! هرچه زشیدختر عز

  ” ی کوکاریم: ارتش ن” یآرم  شنیوگشاد سلوگل  ی هاآن لباس 

 رار بعد ق  ی را نداشت. دفعه  یکی  ن یاما ابدا انتظار ا  د،ینی را بب

 زبان؟  نگیرس ی و پ یبود چه باشد؟ خالکوب

  دانستند یهم نم  لوهایویس  ی. حت دیرا نوش  ی از چا   جرعه   کی

که    یزن  ،یملیخانه را ترک کرده، هرچند که دونا گر   ی نیکه و
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دست  ینیو عنوان  شک   ارشیبه  داشت  بود،  کرده  استخدام 

 .کردیم

مرد    کلیقرمز شد و ه  ییچراغ راهنما  کی  ،ین ییپا  ابانیخ  در

 یی هاداشت، با شانه  ی بلند. او قد  ابانی درون خ دیچی پ  ییتنها

 ان ینم باران باال زده بود. مرد راکه به خاطر نم  ی اقهیفراخ و  

دختربچه بود،   ک یکه    یدرست مثل زمان  ،ین یبود و نبض و

را حس کرد که    تاز شهو  یانیشدت گرفت. درون خودش جر 

بلند شد   ز یاز پشت م  ینیاش نکرده بود، وتجربه   شد یها ممدت

 .شود ترکی تا به پنجره نزد

دارد   ینیکه و  دیجدول کند شد. د  ی مرد در کناره   ی هاقدم  

م تا چشم  کندینگاهش  برد  عقب  را  چشم شوند. در و سرش 

 ی و فنجان گرم چا  فی کث  ی شهی اش را چسباند به شگونه  ینیو

 .فشرد هاشنه ی س انیرا م
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زد. در رو   ییباالتند و روبه   ی با با انگشت شستش اشاره   انیرا

  .داخل  امیو بذار ب ،یباز کن لعنت

37 

 استن یریاوش#

  ک یپنجره.    ی شهی ش  ی بخار شد رو  رهیبه شکل دا  ینیو  نفس

را  یزمان اسم  اول  ا  ان یحروف  درون  بخار    ی هاره یدا  ن یرا 

که سرش را    دیعقب کش  یکاف  ی . حاال اما، به اندازه نوشتیم

 .تکان دهد  ینف ی به نشانه

  ک ینشانه رفت، خشم    ی نیبه سمت و  انیرا  ی نده ی افزا  خشم

زن گرفتار  و  او سواستفاده شده  از  که  و   یشوهر  قدرنشناس 

دوباره با انگشتش اشاره زد که در را باز    انیاست. را  کیستریه

 .کند

تکان داد. در خانه،   ینف  ی نشانههم دوباره سرش را به   ینیو

رو  د یکل  کی اصال   انیرا  ایبود.    زانی آو  ی دی جاکل  ی زاپاس 
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فکرش را نکرده بود که ممکن است به    ایاش نشده بود،  متوجه

  .کند دای پ اجیاحت  دیکل

  ستادنش ی. حالت ادی درخشیم  شیموها  ی الباران البه  قطرات

بلند پر از    ی هاشد، پشت کرد و از آنجا دور شد و با قدم   ی جد

 .دی خشمش به سرعت سنگفرش را در نورد

با همان    ینیمحو شد، و  درسشیاز د  انیآنکه رابعد از    هامدت

ا  ش یهانه یس  انی م  ی فنجان چا پنجره  و منتظر    ستاد ی پشت 

 .ماند شیهادرآمدن اشک 

 .امدند ی ن هااشک

38 

  

کاب  شوگربث ماند.  را خواب  بعد  روز  دارودسته   یصبح  اش  و 

شب  پشت   یعنی_قبل  بازهم  پسروکله_هم  دوشب    دا ی اشان 

  .نگذاشته بودند شوگر بخوابد شانیهاشده بود و با نعره 
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 ” ...شوگر... شوگر... شوگر ...“ 

پوش  باعجله وقت   دیلباس  فرنچمنزبرا  یو  شد،   دیداخل 

دارد    ی کار  سیکه گفته بود در ممف  دید  نیاز کال  ادداشتیکی

تا غروب آن برنمو  برگه نوشته بود  من  گرددیروز  . در آخر 

رزرو کردم. ساعت    ش یپرهتل   ی تو  ز یم  هیخودمون دوتا،    ی برا

  .دنبالت  آمیهفت م

ا  از ا  ی احمقانه  ی هاده یتمام  مردک  یکی  نیممکن   ...

 ی گر یخودش را به کشتن بدهد. واقعا چه علت د  خواستیم

فکر  توانستیم ا   ی پشت  ا  مغزی ته  حدنیتا    نکه یباشد؟ 

برا کند    شی شوگربث  ا_بود    ز یچکی کار  دوست   نیمردم  را 

کامال   زیچک ی  ابندیباهم در اجتماع حضور    نکهیاما ا  _داشتند

  نجا ی ا  نیاما کال  کرد،ی را ترک م  شیپر  ی زودگر. شوگربث بهید

مشهور شود، بازهم   نجایقدر هم که ادوانده بود. هرچه   شهیر

م   یخارج  کی مردم  اگر  کال  دندیفهمیبود.  از   نیکه  دست 
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آزار شوگربث برداشته، او تمام آن عزت   ی برا  اشوقفهیتالش ب

  .دادی از دست م  د،آورده بودستبه   یرا که با سخت  یو احترام

و    بلند زباله   ادداشتیشد  در سطل  انداخت  آشپزخانه،    ی را 

همان   ی جا هم  تازه درستش  که  گوردون  به  بعد  بود.  جا 

کرد  صبحانه  نگاه  بود  کرده  تمام  را  رو  “اش  داشتم سرخودم 

  ”ستیدرست ن شی چی رابطه ه نیمگه نه؟ ا  ذاشتمیکاله م

از آن   یکیرا متوقف کرد و    شی وقوس بعد از غذاکش   گوردون

  .گفتمش را به او انداخت _که_بهت ی نگاه ها

ب  ک ی  شوگر حملهاسفنج  و  آشپزخانه. رداشت  کانتر  به  کرد 

او   یدزدک  ی گریکه مثل هر آدم عاقل د  کردیقبول نم   نیکال

 نیمنبر درس اخالق، ا  ی ثابتش رو  گاهیجاآن  ی . از باال ندیرا بب

سکس با شوگربث مالقات کند در نظرش    ی که فقط برا  دهیعق

است؟  ی دب  زیهم چ  شهیگفته که پست هم  یپست بود. اما ک 

  .بود نانهیبکار پست، صرفا واقع هاوقتیبعض
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 ن،یوبار کالانبار کردن خوار   _تمام روز را سخت کار کرد  شوگر

وقت   خچال،یکردن    زیتم کمد.  کردن  برا  یمرتب   ی داشت 

نامه کردن  کال  خانه  ی هامرتب  دفتر  درون    رفت ی م  نیبه 

بود که  به او گفته   روز ی همان د  کاشی باخودش فکر کرد که ا

  .کرده  دای جوئل پ شی پ  ی دیکارجد

م  یل یخ  نیچنهم از   سینوش یپ  کیکه    خواستی دلش 

آن   شودیبود که م  دهی پرس  نیاز کال   یکند. وقت  دای ها پانعکاس

ندارد. شوگر گفته    ی دیجد  یگفته بود که کپ  ن یرا بخواند، کال 

او  ی قدربه  نیهم خوب است، اما کال یمیقد یکپ کیبود که 

گفت   اوبه    میرا سردوانده بود که آخرسر شوگر رک و مستق 

د  ییبدگو وقتآن  ی د یاز  جوانمردانه   ی هم  کار  مرده   یاکه 

  .ستین

فضول  نیکال تمام  و  ه  شیهای خودش  که   ی اجه ی نت  چیرا، 

 ی لیفا  چیهم نتوانست ه   ن یکال  وتر یدر کامپ   ینداشت چون حت 

از چند    یچاپ  ی نسخه   کی. شوگر  گرفتیم  دهیکند، ناد  دایپ
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 یها. لکهدیکارش د  زیم  ی را رو  دشیکتاب جد  ییفصل ابتدا

رو  قرمز  سف  ی جوهر  به    د،یکاغذ  را  آخ   ادیشوگربث    ر سال 

هم  رستانشیدب که  بود  ادست  نیانداخته   ر،ی رادگ یخط 

پر    نوشت،ی م  شی را که شوگر برا  ییهامتن  ی همه   ی هاکناره 

  .کردیم

ته  شوگر پختن  به  کرد  شروع  و  آشپزخانه  که    نیچبرگشت 

فر درون  د  زر،یبگذارد  تمام  مثل  و    گر یدرست  مجرد  زنان 

 شد ینم  ی جورچی ه  گریکه د  ی. باالخره، وقتشیدر پر  دلباخته 

ا  شتریب شماره   ریتاخ  نیاز  کال   ی کرد،  تلفن   نیهمراه  با  را 

 .گرفت

 ” هستم  زابتیفرنسس ال ” جواب داد گفت ن یکال یوقت

 ” نهیاسمت ا دونستمینم من“

تراپ  نیا“ به  رو  رو  ”بگو  ستت یحرفا  گوردون  کنار   ی شوگر 

 ”شما؟  یکجا هست“نشست   ریآفتابگ اتاق  یراحت
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 ” ؟ی . حالت چطوره، بهترخونه  دمیرس  بایتقر“

 ” . چطور؟خوبم“

 ” ود؟یپر“

 ” تموم شده  بایاون... تقر عاخ“

 ی هاتعللش شده بود و از آنجا که از خرس   ی متوجه  نیکال  اما

 “  دیفهم  ”کودک برنامه  کیبه    ی ام: اشاره ”تر بودزرنگ   ی عاد

هات کنار  دروغ   نی. من با ای نبود  ودی! اصن پریبهم دروغ گفت

صدا  ”گم؟ یم  یچ  یفهمیم  م،یآینم طرز    نیکال  ی لحن  به 

خوشمزه   ی اخوشمزه  طرز  به  و  گوش    ینعصبا  ی امغرور  به 

 .دیرسیم

گفت    ”دی ببخش“ د  “شوگربث  بودم   یلیخ  شبیمن  خسته 

 ی زدن، زخم  اتنه ی غرورت رو با دست رد به س  خواستمنمی    و

نره که من   ادتی. و  شنیحساس م  یلیخ   یکنم. آخه مردا گاه

 ” دارم یطوالن دی تو فرار کردن 
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 ی تماس تلفن  نی من حس بدم نسبت به ا  گذره ی م  ی هرچ  چرا“

 ” شه؟یم  شتریب

  

39 

  

اتفاقا دست بر قضا،  “   خرسه واقعا سخت بود.  یوگیزدن    دور

بذارم. اما   ونیباهات درم  دیدارم که با  ییخبر کوچولو  هیمن  

 یدلت بخواد که بزن  یحت  دیپس نگران نشو. شا  هیخبر خوب

  اده یپ  یبتون  ی قر بد   یاز خوشحال  یخواست  یکنار جاده تا وقت

اصال   دشخو  د،یگوردون کش  ی هاخز   ی ال  یشوگر دست  ”یش

 ”کنمی از فردا، من واست کار نم  گهید“حس قر دادن نداشت 

 ”؟یزن ی حرف م یدرمورد چ ی دار“

اما خب، تو هم    ده یبهم پول نم  ادیمنو استخدام کرد. ز  جوئل“

حقوقش    ی دینم چک هیکیپس  اون  اصال  من   البته   .
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من اون   ،ینرفته و راست  ادمیتو رو    یوجدانعذاب   ی دوهزاردالر

 ” اش کردم چک رو پاره 

 .دیمنتظر انفجارش ماند. انتظارش چندان طول نکش  شوگربث

 ” !قبولهرقابلیکامال غ  نیا“

 ”ادته؟ی ،ی تو که اخرجم کرده بود  چرا؟“

 ” میبعدش مذاکره کرد ما“

 ”؟یکِ“

 ” زنمیحرف م یدارم از چ یدونیخوب م  یلیخ خودتم“

چ“   نگو  روز    ییزایبهم  صبح  انجام    ی تو   کشنبهیکه  تخت 

 ”شن یمحسوب م  یاز نظرت مذاکرات شغل میداد

 ی نیکار کردن    یکتابفروش  ی بردار. تو  ی سرره یخ   نیاز ا  دست“

موضع ضعف   ی که پاشو از در بذاره درون، تو  یدر مقابل هرکس 

از خودت در مقابل    یراهچ ی. هی ریگی قرار م واسه محافظت 
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دشمنا  یهرکثافت بندازن    رنی بگ  میتصم  تی میقد  ی که  راه 

 ”بود ی ها محرف  ن یتر از اعاقل  دی. جوئل بای ندار

 ”یترسونیمنو م ی دار ،ییکن بابا  بس“

م  قدرهرچه “ زمان  خوادیدلت  تا  کن.  تو   یمسخره   ی که 

  ،یکتابفروش  ی . تویشده هستحفاظت   یکار کن  د یفرنچمنزبرا

 ”ی شیهدف ساکن محسوب م هی

 ن یهم  قهیتو دق  یول  دم،یرو د  ی ادیز  منطقیب  ی من مردا“ 

افتاد تو م  ی االن  بوفه!  از شر من خالص   یخواستیسر صف 

 ”ادته؟ی ،یش

چرا راجع  “گرفت.    اشده یناد  نی کال  ییاینیبش ی طرز قابل پ  هی

 ” ؟ی موضوع با من صحبت نکرد نیبه ا

تا هم“  پ   روزید  نیوقت نشد.  کار نداده    شنهادیصبح به من 

  ”بود
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کال   کنواخت ی  لحن آرام  آن  نیو  از  غرکه  خط  به   د،یطرف 

بد اشتباه  ا“کرده    ی شوگربث گفت که  صبح    روز ی از د  نویتو 

 ”؟یزنی ازش حرف م ی و تازه دار یدونستیم

40 

  استن یریاوش#

داشتم که حواسم رو پرت کرد.    ی اگه ید  ی هایمشغولدل   کمی“ 

همون   دیبوم. باپشت   ی تو  هاتیممنون بابت مهربون  ،یراست

م  روز ید تشکر  متوجه   یول  کردم،یازت  خودت  شده ممکنه 

 ” .مشکل دارم یابراز قدردان ی تو کمیکه من  یباش

. و من ازت ممنون ی ندار  یابراز قدردان  ی تو  یمشکل  چیتو ه“ 

مکالمه  شمیم هر  کردن  کنترل  از  دست  اندک   ی ااگه  که 

م  ی مقدار ضعف آن   کنهیناراحتت  گفتن  روش  به   ی هاهم 

 ” .ی بردار تت،ی شخص یالیخ
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سربود  یمرد خطرناک  نیکال بث  شوگر  را    عی؛  بحث  موضوع 

نم“داد    ر ییتغ سر    یکنیفکر  از  قرکمر  اون  انجام  وقت  االن 

 ”باشه؟ یخوشحال

االن به    نیبه فکر صالح تو باشه. هم  دیاز ما دونفر با  یکی“ 

 ”.ی شد مون یجوئل زنگ بزن و بگو پش

 ”نه“ 

 ” ی در بر  رش یو من قصد ندارم بذارم از ز  م،یتوافق دار  هیما  “ 

بود که تو    نیا  میکه ما داشت  ینگه دار. تنها توافق  جان یهم“ 

  خواستم یو من م  ،ی من رو تا حد ممکن عذاب بد  یخواستیم

از   شجاعت  کمال  ب  رقابل یغ  طیشرا   هیدر   ن یشتریتحمل 

  شه یهم  یشجاع جنوب  ی هاکه زن  ی استفاده رو ببرم، همونطور

 ” رفتار کردن

  باره ن یدرا  ”بود تشر زد   ده یکه مشخصا به ته خط رس  ن یکال

 ” میکنیشام صحبت م زیسر م
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 ”_ در اون مورد و “ 

تماس   نیکال  د،یبگو  ی گرید  زیشوگر بث بتواند چ  نکهیاز ا  قبل

 .را قطع کرد

م  ن یکال  یوقت  شب،آن لباس  را    دیپوشی داشت  شوگربث  تا 

با   یخلقش حساب  رون،یشام ببرد ب  ی برا تنگ بود. شوگربث 

ب  رفتار  زندگ  اش،یشگی هم  ی مهابایهمان  را   اشی فقط 

قبوسخت  با  بود.  کرده  پتر  کردن  در   شنهادیل  کارکردن 

از او   یکه زمان  یتمام آنان   ی سلطهخودش را تحت   ،یکتابفروش

 .بودند، قرار داده بوددل گرفته  به ی انه یک

مچ    دور  را  عربدهساعتش  عشّاق  بست.  خانم  دستش  کش 

سروکله  شبید پهم  کال  دایاشان  بود.  درون   نیشده  داشت 

م  ی طبقه  ی کتابخانه  کتاب  اولش   ن یهم  ی برا   خواند،یدوم 

آمده  نییپا ی به طبقه گریهم که د ی. وقتدیرا نشن شانیصدا
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 نشان کرد  رونیرا از لذت ب  نیبود، آنها شرشان را کنده و کال 

 .به دست خودش محروم کرده بودند

به دورتادور اتاقش انداخت. شوگر مطمئن شده   ی نگاه  نیکال

کال کل  ی هاحفهمل  ز،یتم  لباس   نیبود که  و  از   ره یذخ  یتازه 

داشت عادت   نی اش داشته باشد. کالموردعالقه   یلوازم بهداشت

ا  کردیم راحت  یکس  نکهیبه  که    اشی مراقب  هرچند  باشد، 

 .را داشت کارن یانجام ا ییخودش کامال توانا

 داد،یانجام نم  نی را کال   فیظر  ی زها یچ  ی سر  کیوجود،    نیبا ا 

س آن  تم  بیمثال  براق  زیسرخ  رو  یو  دستمال    کی  ی که 

بود.    د یسف  ی اپارچه  نشسته  تختش  زن  بیس  دانهک یکنار   .

 .را بست شیهادستسر اخم کرد و دکمه نی. کال کنندهوانهید

41 
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خودش را سرزنش   نیکال  ،یچدرشکه  ی راه رفتن به خانه  در

نگفته شوگر  به  واضح  و  مشخص  چرا  که  دوباره    کرد  که 

 جاد یا  یاستخدام شده. اما شک داشت که گفتنش هم تفاوت

  .اورد ی درب ی بازمسخره  آمدی کند. شوگر خوشش م

که   یاش وقتمشغول او بود: حالت چهره   نیروز فکر کال  تمام

معاشقهبا زاو  ی آنطور   کردند،یم  هم  نرم و  ی ها هیکه  جودش 

 آلود و دلبر شده ب گونش که خوانقره  ی هاشده بود، آن چشم

آغوشش    انیبود م  ده یهم، شوگربث خز  بودند. بعد از معاشقه

  .دسرگرمش کرده بو ز،ی و با آن زبان تند و ت

به    یوقت آدم سرخوش  چ یه  نی بود که کال   نجا ی ماجرا ا  ی نکته

خوش بودن با شوگربث بود امکان سر  یاما وقت  آمد،ی حساب نم

  ش یبرا  کاشی که ا   دی به فکرش رس  ر ید  یلیداشت. خ   وجود

پر زرق و    زی چ  کی  ،یدسته گل کامال جنوب  کی   د،یخریگل م

و به همان    دهیچ ی پ  با،یدرست مثل خودش ز  ی زی چ  کیبرق.  

  .اندازه مبهم 
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 دن یشد. تنها فکر د ک ینزد یچدرشکه  ی خانه  وانیبه ا نیکال

کاف  ی دوباره  که حس   یشوگر  سنگبود  حال  تمام    ینیو  که 

 ن یرا گرفته بود، از سرش بپرد. و بعد، کال  بانشیمدت امروز گر

  .چسبانده شده بود ی که به در ورود دی را د یادداشتی

  .ودمیپر هنوزم 

س  یکی  شوگربث را    اشی سوخار  ن یریش  ی هاین یزمب یاز 

  ره ی خ  ”اچهیدر  یم:خانه“  هاوس ک یل  ی هابرداشت و از پنجره 

 ستاده یو مبهم ا  ره یت  اچه یاسکله، آب در  ی . در ورارونیشد ب

  .یو شناگران تابستان هایاسکبود به انتظار بازگشت جت 

دب  دوران  دماغه   رستانی در  در  بودند    ستری*آلی اکثرا  پالس 

و    گفتندیم  فی کث  ی هاجوک  دند،ینوشیم  یرقانون یغ  ی آبجو

 وقت چیه   نیکال  ای. با خودش فکر کرد که آزدندیباهم الس م

  داد یسانتن* م  ونیآبجو و لوس  ی که بو  یساحل  ی پتو  کی  ی رو



644 
 

تصور   توانستینه. شوگربث که اصال نم   ا یالس زده    یبا کس

  .کند

ن  شوگربث ا  اشخورده میکباب  گذاشت.  کنار  غذا،   نیرا 

ل تمال   هاوسک یمخصوص  مثل  درست  و یبود،  ذرت  نان   ،*

که آخرهفته   یتی. جمعدیکرده با طعم شوسرخ  ی هاارشور یخ

چنان رفت و نشست  بودند آنجا کم بود، اما شوگربث هم آمده 

  ی بازهم مجبور شده بود جف  همهنیسالن. با ا  ی گوشه   زیم  ی رو

  .را از سر خودش وا بکند ونزیاست

که به سرش زده بود آمد   ی را به خاطر حس نوستالژ  امشب

را کرده بود   یدلش هوس کباب   نکهیا  ی . به عالوه هاوسک یل

را   ق یکه به شکل قا ی زده که با طعمش بزرگ شد. دکور زنگ 

همان درست  هم  هنوز  به    یشکل  داشت،  شوگر  که   ادیبود 

  ی هاوار یسبز، د  ی هاشهیبا ش  یبرنج  ی هادان  : چراغ آوردیم

حاش   یچوب مدل    یچوب  ی ها ی صندل  ،یج یهو  ی هاهیبا 

  محافظت    هاکه از آن  یلینیو  ی هامخصوص ناخدا، با روکش 
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با    ی که ورود به اتاق غذاخور  یسیخ  ی هاویدر برابر ما  کردمی

اکآن بود  دا یها  م  یقانون_ممنوع  از  راحت  یکه  به  اکتبر    ی تا 

م ل  ییهاماه  شد،یفراموش  درآمد  و  کار  اوج    هاوس ک یکه 

 .شدی محسوب م

قد  سبزرنگ  ی هاپرده   ترها،م یآن    ی هاپنجره   ی رو  ،یمخمل 

روبه  پردهبزرگ  اما،  بودند. حاال  قرمز رنگ آب نصب شده  ها 

به   همی کف چوب  ی رنگ. رو  ییطال  یتوپ  ی هابودند با شرابه 

  ک ی زده شده بود. در کنار    ی رنگ خاکستر  ی ه یال  کی  یتازگ

  ی ک یدهوشمندانه در نز  یلخی  که   هم  کوچک   رقص   ی محوطه

  .باکس گذاشته بودندجوک  کیبار قرار داشت،  ی در ورود

نوشابه  شوگربث سمت  کرد  دراز  را  اما کوک  ی دستش  اش. 

همان بار   ی که از در ورود  یانی که چشمش خورد به را  یوقت

 ی بخشک  ی از دستش افتاد. ا  نوشابه  بایپا گذاشت داخل، تقر

نشود و   دهیدر مأل عام د  نیکه با کال  نجایشانس. آمده بود ا

. شدینم  اشهمتوج  انیرا  دی. شاانیحاال خورده بود به پُست را
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  ی بزرگ قرار داشت و وقت  ی نهیی آ  کی  انیاما درست مقابل را

  .سر بلند کرد انیاز مقابلش رد شد، را یساق کیکه 

ات نشدم. اما  من متوجه  یعنیرا برگرداند که    ش ی رو  شوگربث

م  میداشت مستق  انیرا او  و   کی.  آمدیبه سمت  دست کت 

خاکستر  دور    کیو    دیسف  رهن یپ  کی  ،ی شلوار  که  کروات 

حاضر    ی هاتک چشمگردنش شل شده بود به تن داشت. تک 

شد   ره یها. شوگربث خبه سمت آن  دیچرخ  ی در اتاق غذاخور 

تر از  تو عاقل  “فشرده گفت    بهم  ی هالب  انیو از م  ابشبه بشق

  ”نستایوا نجایبرو ا ،ییهاحرف نیا

پا هل   ماقبل شوگر را با  یآبجو در دست، صندل  ی با بطر  ان،یرا

  ”ستیحسش ن“ شی داد کنار و نشست رو

که شوگر به خاطر داشت هرگز بدون آنکه به او    ینوجوان  پسر 

تر از  مودب   یلی. اما  آن پسر خ نشستینم  ییبدهند جا   اجازه 
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کارخانه  نیا امرد  با  شوگربث   ی هاچشم  نیدار  بود.  سخت 

  .خواستی سگش را م

که من کشوندمت   گنیسرمون مپشت . همه  انی را  امی جد  من“

 تی بابت هبوط بشر  نکهی دارم از ا  گهی. و صادقانه بگم، دنجایا

  ”شمی مواخذه بشم، خسته م

عامدانه   نیکال  ی موها  برخالف به طرز  بودند،   شانیپر  ی اکه 

  ده یکش   ش یموها  ی ال   ی ادیانگشتانش را ز  آمدیبه نظر م   انیرا

چهارشب قبل، خطوط   نی. نسبت به همختهیها را به هم رو آن

را دراز کرد،   شی پاها  ی. وقتشدندی م  دهید  ترق یصورتش عم 

اشاره    وگردرون دستش به بشقاب ش  ی کتش باز شد. با بطر

  ”؟ی رو بخور  چیاون ساندو ی هیبق ی خوای نم“  کرد

 ” بخورم خوامی م چرا،“

42 
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که   یبود سمت خودش. وقت  دهی بشقاب را کش  گرید  انیرا  اما

ن م  ی غذا  ی نخورده دست  یمه یداشت  را   خورد،ی شوگر 

ناگهان آنچنان  گذشته  که    یخاطرات  آوردند  هجوم  او  به 

  ان یبودند چندبار شد که را  رستانی که دب  یگرفت. وقت  جه یسرگ

شوگر   ی غذا کند؟  تمام  را  خاو  ب  یلیبث  بود.  از   شتر یبدغذا 

ز  حیتفر م و الس  را  آمدیدن خوشش  غذا.  از  که   انیتا  هم 

  .پسر نوجوان را داشت کی کریپغول  ی اشتها

که   ییهاها را خواست: فرصت آن  ی دلش دوباره همه   مرتبهکی

  اندازه ی که از دست داد، آن غرور ب  یتلف کرد، اعتماد به نفس

نبود که بتواند به او صدمه   ی زیچچ یفکر کند ه  شدی که باعث م

از همه،    شتر یرا. و ب  هالویوی. سخواست یبزند. دلش مادرش را م 

م  یزندگ با    خواستیرا  اگر  م  نیاولکه  االن   ماندیعشقش 

 اورده یدوام ن  ی اد یهرچند که عشقش به او مدت ز  داشت،یم

  .بود
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را    چشیبود* ساندو  شتریکه احتمال بردش از همه ب  ی پسر

 ش ی به پر  یرفت  نکه یبعد از ا“قلپ آبجو خورد.    ک یتمام کرد و  

  ”؟ی فکر کرد

  ”کردم فکر نکنم یبا تمام وجود سع“ 

 م یو بر  رونیب  می بزن   نجایاز ا  می چطور قرار گذاشته بود  ادتهی“

  ”اون باال ماال ها؟ میشهر بزرگ و برس

 د یرخ   شتریاون باال ماالها. من قرار بود ب  یقرار بود برس  تو“

  ”کنم

که    آمدی اما به نظر م  انیرا  کرد،یم   فیبود االن ک  نیکال  اگر

نشن را  حرفش  حتدهیاصال  حس    بچه   یوقت  ی .  هم،  بودند 

تر بود، درست مثل  خشک   انینبود. مال را  یکی  شانیطبعشوخ

لبه ینیو انشگت شستش  با  آبجو را    ی بطر  ی برچسب رو   ی . 

  ” ؟ی اصال به من فکر کرد ”کند.
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بث خودش را نشان  باالخره به شوگر   یروز طوالن  ک ی  یخستگ

  ”رمینه اصال، من م  ای.  انیبرو خونه را“و گفت    د یکش   یداد، آه

که   شدی سفره. داشت بلند م  ی دستمالش را پرت کرد رو  شوگر

فکر  “  دیآمد جلو و آرنجش را گرفت. با خشم پرس  انیدست را

  ”؟ی کرد

 ی را نداشت. وقت  ی بازمسخره   نی واقعا حس و حال ا  شوگربث

 شهی من هم  “عقب    دی دستش را محکم کش  نشستی داشت م

م فکر  تالف  “  کردم،یبهت  به  تاپ    یوقت” گفت  یشوگر  دارن 

اتاق، به تو فکر    یلیبهم س  ی جور اونطرف  زد که پرت شدم 

که   ی کرد، به تو فکر کردم. و اون شب  انتیبهم خ  یکردم. وقت

وگاس،  سالن ازدواج تو الس   هی  ی تلو خوران رفتم توتلو   ی سا  اب

قدر به  پات  ی هردومون  و  نم  میبود  لیمست   م یتونستیکه 

 هیبازم به تو فکر کردم.    م،یازدواجمون رو بگ  درست سوگند 

بعد طالقم اتفاقا افتاد، چون برخالف   نیو بگم که ا_ز صبحرو

روز صبح،    هی.  کنمینم   انتیمن به همسرم خ  می عوض  ی هاشوهر 
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کنار    ی مسافرخونه  هی  ی تو بودم    ی مرد  هیآشغال  که حاضر 

بهتره   زمیشدم، و عز  داریبودمش ب  دهیقسم بخورم تا به حال ند

  ”که اونجا هم به تو فکر کردم یباور کن

: شوک، ترحم د یرقص   انیصورت را  ی از احساسات رو  یبیترک

 دی فهم   نکهیخاطر، به خاطر ا  تی از رضا  ی زیناچ  زانی م  کیو  

واکنش   نیشده. ا  هیکه به او کرد تنب   یانتیشوگربث بابت خ

محزون    ی خشم شوگر را آرام کرد. لبخند  ان،ی را  یکامال انسان

  نم یا  بهتره خوشانت بشه،  خوش  ی ادیز  نکهیقبل ا“زد    انیبه را

بهت    گهید  دمیکه امت هوپر رو د   ی از روز  قایبهت بگم که دق

  ”فکر نکردم. من از اعماق قلبم عاشق اون مرد بودم

اش محو شد. شوگر بث خب  چهره  ی از رو  انی را  خاطرت یرضا

م  دانستیم چه  کرشودیاالن  بلند  را  دستش  جلو.  تا   ی د 

بگ  را  تو  “   ردیحرفش  نده جناب،  به خودت   ی زحمت ترحم 

 م،یخوشبخت بود  یلیازدواج کوتاهمون من و امت خ  ی دوره 
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 یل یباهم هستن. من خ  ی عمر  هیکه    ییهااز زوج   شتریب  یلیخ

  ”بودم شانخوش

  ی نیمن و و  “زده کرد  شوگربث را شگفت   انیخشک را   جواب

  ”باهم میحالخوش یلیهم خ

  ”نبود سهی من مقا قصد“

  ”دارن یمشکالت  ی سر هی  یها هرازچندگاهزوج ی همه “

  .ها مرد حرف  ن یو بث و امت نداشتند. امت زودتر از ا شوگر

ب  ی ز یچ  تونمیم“  ی هاچشم   ”ن؟ی گلنتا  ی آقا  ارم،یبراتون 

آمد جفت   ی. کجکدی درخشیم  یداشت از فضول  خدمتش یپ

  ”خانم؟ دیخوایم ی اگه ید زی چ “ ستادیا زیم

 ی کیخانم    ی و برا  “گفت    انیرا  ”خوامی م  گهید  ی آبجو  هیمن  “  

  ”دیاریرو ب تونیشکالت ی ها ک ی از اون ک

  ”حسابم، لطفافقط صورت ” بث گفت شوگر

  ”کی دوتا ک دشیبکن ” گفت انیرا
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  ” چشم ی رو به“

  ” خوامینم  کیمن ک“که خدمتکار رفت، شوگر بث گفت    یوقت

اونجا  خوامیمن م“ادامه داد   از  و  که شما پسر    ییبرم خونه. 

 بساط گل   نیظاهرا به فکرت هم خطور نکرده که ا  ،ی غمبریپ

اش قراره برسه به گوش همه  می دار  نجایکه ا  یگفتن و شنفتن 

  یی زایچ  نیاز ا  ادیکه اصن هم خوشش ن  زنمیحدس م  ،ینیو

روش واسه رفع    نیبهتر  نیا  یعنی  جهی که قراره بشنوه که در نت

ها زوج   ی همه  یگ یکه م  یمشکالت  ی سر  هیو رجو کردن اون  

 ” ستیدارن ن

  ”نکردم که بخوام بابتش احساس گناه کنم  ی کار چیه من“

دقحساب   ی ادیز  انیرا  جواب بود، شوگربث  نگاهش    قیشده 

  ”ینیبرسه به گوش و نا یکه ا ی خوایتو خودت م“کرد 

  ”بدشون به من ی رو بخور های نی زمبیاون س ی خواینم اگه“

 ”ادیبشه خوشم نم ی ابزار ی ازم استفاده   نکهیا از“
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43 

 استن یریاوش#

 ” ی بدهکار بهم“

 ”شنبهک یبعد از اتفاقات  نه“

حلقه  انیرا بطر  یسیخ  ی به    ز ی م  ی رو  شیآبجو  ی که 

دق  گذاشتهیباق ج  ی دار“   شد  ق یبود  حرف   یجیدرمورد 

 ” یزنیم

  

  ”یمثل قبلنا باهوش هنوزم“

  ”کنم ینم یاز بابت ناراحت شدنم عذرخواه من“

  یوه یبه م  نیکرد  ل یرسما منو تبد  ینی. تو و وی احمق  ه ی  پس“

 ه ی  یجیاالنش هم ج  نیکه هم  ی شرط ببند  یتونیممنوعه. م

 ” کرده  دا یمن پ دنیراه واسه دوباره د
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عصبان  کی  ی جابه دهانه   انیرا   ،یجواب  دور  را   ی انگشتش 

  ”یگیاحتماال درست م“   دیکش ی بطر

و صورتحساب شوگربث    کیآبجو، دوتا ک  کیبا    خدمتش یپ

آخر شوگربث  رفت،  آنکه  از  بعد  درون   خیقطعات    نیآمد. 

. االن انی را  رهینظیب  ی بچه  هیاون    ” بهم زد  یاش را با ن نوشابه

  ی ل یکه خ  یاز ماها تا وقت  یلی که خ  پرسهیرو م  ییداره سواال

  ”کننیبه ذهنمون هم خطور نم نای ا میبزرگتر بش

  ”دهینپرس ی زیمن چ  از“

  .را باال برد  شیابرو ی تا کی شوگر

ادامه داد    یبا حالت تدافع  انیرا  ”میدار  یعال  ی رابطه   هی  ما“

  ”میزدی حرف م  ز یچراجع به همه شهی ما هم“

  ”برسه ینوجوون ی به دوره  یجی که ج نهیمال قبل از ا که“

  ”کنه جادیا یتفاوت  چیه  دینبا نیا“
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جور چه  ادته یانگار نود سالته. خودت که  یزنیحرف م  ی جور“

هم که    شهری شهره   یاز طرف  ستم،ین  نشیبود. من والد  یدوران

محرم اسرار محسوب    هیبراش    هیمن    ینی  نایا  ی هستم. همه 

  ”کنه ی من خوددار ی جلو تونهیکه نم شمیم

  ”پرسه؟ یم یجور سواالتچه   داره“

  ”ی بهم اعتماد کن  هیقض  نیسر ا  دیمن و خودشه. با  نیب  گه ید “

طوالن  ی برا  انیرا شوگر   ییای مدت  کرد.  نگاه  بث  شوگر  به 

که   ستینفر  نیکه شوگر بث آخر  دیبگو  انیمنتظر بود که را

. نهی حق با کال“به او اعتماد کند، اما نگفت.   انیممکن است را

 ”ی تو واقعا عوض شد

را  شوگربث انداخت.  باال  باز  انیشانه  مشغول  بطر  ی باز    ی با 

ا  چیه“شد.    ش یآبجو به  کرد  نیوقت  باهم    ی فکر  اگه  که 

 ” شد؟یم یچ میموندیم
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داشت. اگه    ی من سر دراز  ی نابودگرخود  ی . رشتهمیموندینم“

 ” کردم یولت م گهید یکیدارن تارپ نبود، واسه 

 ” کرد شیکار  شدینم ،ی حق دار احتماال“

ازش؟    ی گذریم   ی راحت  نی به هم  ی دار  ینی.  نمیدقه واسا ب   هی“

 ”ناموسا؟

بهت   یکمیبود. اگه فقط    احساسیب  ی حرومزاده   هی  پدرت“

م  ا  دیشا  کرد یمحبت  هم    ن یسرزم  یجنگ  استیس  نی تو 

 ” یگرفتینم  شی ها در پات * رو در رابطه با مرد سوخته

 ”و باباهاشون  دخترها“

 .زرد کرد انیرا

ج  ان،یرا“ و  تو   دونهیم  یجی. جنیشینم  ی نجوریا  یجیتو 

ا  ،ی دوستش دار م  دوره   نیاز  جا واسه   کمی. فقط  گذرهیهم 

 ” اشتباه کردن بهش بده
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قدر  انیرا حرفش    ی به  که  چرخاند  را  صبحت  موضوع  تند 

متمرکز نشو   نی انقدر رو کال “کرد    ری شوگربث را کامال غافلگ

همه  مثل  اون  ماجرا   ی شوگربث.  از  هنوزم  و  آدمه    ی ما 

 ”داغونه  یزنش حساب یخودکش

و “    هل داد  ز یم  ی را به جلو  کشیک   ”نگران خودت باش.  تو“

  ی های باز  ی اهرم فشار تو  هیاز من به عنوان    وقتچ یه   گهید

 ” استفاده نکن  ینیخودت و و

 ” کنم؟یم ی کار ن یدارم همچ یکن یفکر م واقعا“

 ” آره “

داد و صاف زل زد در چشمان   هی تک  اشی صندل  یبه پشت  انیرا

 ”؟یچ  کنمیاگه بهت بگم هنوزم بهت فکر م“شوگر 

ما دوتا   نی. بدمی نم  یتی اما بهش اهم  کنم،یرو باور م  حرفت“

 ”نمونده یکشش چیه

 ” یهست یزن خوشگل هنوزم“
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 هردوشون   که   *ی . کن و باربیهست   یتوهم هنوز مرد جذاب  و“

 یحرف   ی ول  م،یشی کنار هم خوشگل م  یلخی  ما .  شدن  بزرگ

 ” میواسه گفتن بهم ندار

رو  نیا به  لبخند  شوگربث   انیرا  ی هالب  ی حرفش  و  آورد، 

  ن یحذف شد. قبل از آنکه ا  انشانیاز م  یاحساس کرد که تنش

حسابش را جمع کرد و صورت   فش یبرود، ک   انشانیحس از م 

را سمت  داد  هل  تو“   انیرا  ممنون.  شام  بابت   حیتوض  ی از 

 ”یموفق باش ینیامشب به و انیجر

خانه   انیرا  یوقت که  کرد  حس  شد،  شده.  وارد  متروکه  اش 

لبخند منتظرش   ک یجام شراب و    کیکه با    ی همسر   از   ی خبر

راک    یقیبلند موس  ی باال صدا  یخواب طبقه باشد نبود. از اتاق 

 .آمدینم

را گذاشت پشت      ی . رو آشپزخانه   ی های از صندل  یکیکتش 

اسپورتس    ی صبح گذاشته بود آنجا. مجله  روزیکه د   یژاکت  کی
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افتاده   زیم ی همانطور باز رو ”ورزش  ی م: نما”اش   تدیلوستریا

به    ی غاتیتبل  ی هادسته برگه   کی بود. کانتر آشپزخانه پر بود از  

وقت نکرده بود   انیاکه ر  یبنگاه  ی هاها و اعالنهمراه قبض 

 .ها را سَوا کندآن

منظم  شهیهم  آدم  را  امروز    یوقت  یول  دانستیم  یخودش 

  ی آن کمربند مشک  توانستینه م  دیپوشیصبح داشت لباس م

پ خوبه را  ناخن   دایاش  نه  سع  رشیگکند،  واکنش   یرا.  کرد 

خبر که او با شوگربث شام خورده،   نیا  دنیرا بعد از شن  ینیو

 دادیتکانش م  یکاف   ی باالخره به اندازه   نیا  دی تصور کند. شا

 .و او برگردد خانه  شی سرجا ندی که عقلش بنش 

 .شد  باز صدا با  محکم و ی ورود در

  ”!بابا“  

م  یجیج نظر  به  روزنامه آمد یآشفته  را  .  افتاد.    انیاز دست 

ج و  یجیامشب  درحال  ینیبا  بود.  خورده  شام  هتل    که یدر 



661 
 

  ا یاز انواع بال  یمهلک  ری تصاو  اطی درون ح  دیدویداشت م  انیرا

 .از ذهنش رد شد

44 

 استن یریاوش#

از    زیبود، چشمانش لبر  ستادهیا  ی دم در ورود  قایدق  یجیج

ب . کوچک و  دیلرزیهق م از هق   اش نهیبود و س  یچارگی حس 

م نظر  به  رادیرسی درمانده  کش  انی .  را  آغوشش   دی او  در 

 ” شده؟ یچ زم؟یعز“

بابا، مامان ولمون کرده  “   دیلرز  اشنه ی س  ی رو  یجی ج  ”بابا؟“

 ” رفته

از    شتر ی ب  شدینم  گر ی چنگ زد. د  ن یمحکم به فرمان ماش  ینیو

 ییدوتا  انیاو و را  دیبا  دیپنهان کرد. شا  یجیرا از ج  عیوقا  نیا

ا ج  نیباهم  به  آنطور   گفتندی م  یجیرا  خ  ی اما   ی لیماجرا 

 ی او را بترساند. جدا  خواستینم  ی نیو و  آمدیبه نظر م   ی جد
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 یجی هم با ج  اه قبول کند همر  انیاز آن، شک داشت که را

 .بود نیخشمگ ی ادیز انیصبحت کنند، را

 ش یچند ساعت قبل پشت تلفن با او حرف زده بود، صدا  یوقت

انگار که شوهر رنج  ز ینامهربان و تمسخرآم  ست یاده یکشبود، 

حق با او    دیزن ابله شده است. و شا  کی  ر یکه مدتهاست درگ

ا  یبود. کدام زن عاقل اندازه   نیشوهرش را به    ی بهانه که به 

  نکه ی از ا ینیواما همچنان،  کرد؟یدوستش ندارد ترک م یکاف

  .نبود مانی باال پش د یاینگذاشته بود شب گذشته ب

خوش گذشته بود البته بعد    یجی به او و ج  ی ا طرز مسخره   به

درآمد. نه فقط   یجی ج  ی از شوک رنگ موها  ینیو  نکه یاز ا

قرمز رنگ اضافه کرده بود، تازه مشت مشت از    ی هاکه دسته 

ق  ی هامو هم  را  صورتش  از    یچی دور  و  هم    کیکرد  سمت 

 .بود دهیبر ی ادیز
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ا  با  به نظر م  نیاما  ا  دیرسیوجود  از  مدل خوشحال   ن یکه 

  ش ی بود، از موها  ی به هر ضرب و زور  ینیو  نی هم  ی است برا

 ی نیچشم و  شی هم راجع به آرا  کلمه   کی  یکرد. و حت  فیتعر

 .تنگش نگفته بود ی ادیز یمشک ی هالباس  ایو

زود شروع کرد    یلیخ  یجیج  ه،یمعذب بودن اول   یبعد از کم 

ا  به  راجع  کردن  صحبت  راحت   نکهیبه  قدر  چه  دخترها 

از دست م را  اول  یموضوع  دهند،یقدرتشان  از   نیکه  بعد  بار 

  .شده بود انی ب بدی  طرز به  با شوگر بث اشی مالقات مخف

  ی کالس خودشرو به خنگ  ی تو  ی دختر  هیکه    ی مثل وقت ...“

به خنده بندازه.   ادیرو که ازش خوشش م  ی پسر   هیتا    زنهیم

نادمعلم  ذارهیدختر م   هیکه    یوقت  ای  ی حت   رن،یبگ  اشده یها 

 کنهیاش پسرا رو صدا مهمه   کی پاتررک یزن. خانم ک  ی هامعلم

م شلوغ  دائما  اونا  م  کننیچون  داره.   نگهساکتشون    خوادیو 

باالول بردم  بار  شونصدهزار  رو  دستم  من  صدام   یامروز  بازم 
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و دستام رو تکون   رونی ب  دمیآخرش منم از جام پر  گهینکرد. د

  ”هی ماجرا چ دیتکون دادم تا باالخره فهم 

   ”کردنیمن رو هم صدا نم ادمهی“

  ”ی ساکت بود یل یچون خ دیشا“

نبود. از    ی نطوریا  نیکال  یول“کرد    دییبا سرتکان دادن تا  ینیو

  ” ر ی نظیمعلم ب  ه یجهات    هیمعلم افتضاح بود، از    هیجهات    هی

با    ینیو زدن    یالک   ییایتانیبر  ی لهجه   کیشروع  حرف 

دار تا صدات  ملعون نگه  یهمون صندل  ی جاسپر، کونت رو رو“

  ”دمی ترسیمازش  یلی. من خ ”!نمیجواب بده بب ،ینیکنم! و

انگار زمان برگشته    ه،یچند ثان  ی و برا  دیخند  ز یر  زیر  یجیج

بعد عقب.  به  توت ک کیشُرت  سفارش   بود   یجی ج  یفرنگ* 

و  دیرس ا  شتریب  گرید  دانستیم  ینیو  گفتن   شدینم  ن یاز 

  .را پشت گوش انداخت قتیحق
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و   ی بشنو  هیاز بق  نکهیقبل از ا  خوامی هست که م  ی زیچ  هی“

خودش را مجبور کرد    ”خودم بهت بگم  یدچار سوءتفاهم بش

 ی زیچ  دیبگو  خواستیکه م  ی بزند، انگار خبر   یلبخند کوچک

گرفتم   م یمن تصم“نبود    یدندانپزشک  تیزینوبت و  کیبدتر از  

  ال و اص  ستین  یمهم  زی. چخوامیزمان واسه خودم م  کمیکه  

بخوا  ستین  ی زیچ باشراجع  ی که  نگران  ولیبهش  من    ی. 

  ”مغازه بمونم ی رو تو   ی شتریمدت ب هی خوامیم

مزخرفه!   یلیخ نیا“   نشده بود  هیمتوجه قض  یجی ابتدا ج  در

 ی دونا رو هم استخدام کرد  نکهیبا ا ی. حتستیاصال عادالنه ن

  ”.ییاها رو تو مغازه وقت  شتریبازم ب

توض  یسع  ینیو باز  احت  حیکرد  با  موضوع ” گفت  اطیبدهد، 

 ی دگیبهشون رس  دیهست که با  زایچ  ی سر  هی.  ستی فقط کار ن

 ی. ولمیجوون بود  یلیخ  میازدواج کرد  یکنم. من و پدرت وقت

  ی سر   هیبه    خوامی. مکننیم  رییتغ  یکم  شنیآدما بزرگ م  یوقت

  ی مهم   زیماه. چ  هی  دیچند هفته. شا  هی  دیفکر کنم. شا  زایچ



666 
 

  __باشه مثال  یبغرنج   زیکه چه چ  یفکر کن  خوامینم  __ستین

رو   ی زیچ  ستیو درست ن  یشی بزرگ م  ی تو دار  یاما از طرف

  ”می کن یازت مخف

  ی کم محو شد و به جادخترش کم   ی چهره   ی روترش   حالت

کم حالت  فهمآن  جا  دنیکم  وحشت،  بعد  در    نیگزیو  شد. 

تو و “ممکن    ی جه ی نت  نیسر بدتر  دیپر  ینیو  هی عرض چند ثان

  ”!نیری گیطالق م نیبابا دار

عزنه“ نه  ام  ینیو  ”.ستین   ی زیچ   نیچن  زمی!  بود   دواریواقعا 

من و پرت قصد  “   روزافزون خودش مشخص نباشد.  ی هاد یترد

بگ   میندار که دور    خواممی   وقت  یکمی. من فقط  میریطالق 

  ”هیبه چ یباشم و بتونم بفهمم که چ

سرکش،    ی جا آس   کی نوجوان  و   ریپذب یدخترک  نشست 

  ”ن یشیجدا م نیدار“ هیگر  ریزد ز یجیج
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هتل   ی سالن غذاخور  ستیبایکه نم  د یهمان لحظه فهم  ینیو

  ک ی اما فکر کرده بود که    کرد،ی صحبت انتخاب م   ن یا  ی را برا

م  یعموم  ی جا کم   شودی باعث  کند.    ت یاهمماجرا  جلوه  تر 

  .اشتباه کرده بود ینیباز و گر،ید کباری

چون ” شده بود  ری سراز  یجیج  ینیآب ب  ”من بود نه؟  ری تقص“

 ” در آوردم ی باز طهیمن انقدر سل

45 

 استن یریاوش#

اضافه نکرد    گرید  ”به تو نداره.  یربط  چیه  نیعسلم، نه. ا   نه“

  ی تند   ینیقوز شده بود. در عوض و  ی قوز باال  یجی که رفتار ج

را بغل   یجیبانوان. آنجا ج  یبهداشت   سیاو را برد درون سرو

را پاک کرد و با تمام وجود  اشخته یرهمچشم به شی کرد، آرا

بدهد    نانیاطم  ودشو هم به خ  یجیتالش کرد که هم به ج

 .بود یموقت تیوضع کیفقط  نیکه ا



668 
 

که حاال    یو کوچک  خودش را از پلکان آپارتمان گرفته   یوقت

شده بود باال    ،یپیسیسی م  ش،ی زن پر  نیاقامتگاه ثروتمندتر

به    شرتیت  کی. بعد از آنکه  دیلرزیم  همچنان داشت  د،یکشیم

 د،ی را هم پوش  شی نو  ی چهارخانه   ی ژامه ی پ  ی تن کرد و شلوارها

را انجام دهد اما    اشی ادار  ی های کاغذباز  یرفت نشست تا کم

  .تمرکز کند  توانستینم

به   ی جنوب  یزندگ  ی آشپز  کتاب کرد  شروع  و  برداشت  را 

 ی برا  داندیشد اصال نمغذا، اما بعد متوجه    ی خواندن دستورها

خورد.  آن   خواهدی م  یکسچه زنگ  تلفن  کند.  درست  را  ها 

م را  دانستیخودش  حتما    انیکه  حاال  تا  است.  پشت خط 

مکالمه   یجیج درمورد  او  که  به  بود  گفته   ان یرا  یعنیاشان 

 .شده نی خشمگ  یلیخ

  دهیناد  خواستی که دلش م   ی تماسش را درست همانطور   اگر 

 ” سالم ”.کردیفقط اوضاع را بدتر م  گرفت،یم
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تو  ینیو“ همه  ا  ی ما  نه    ی صدا  ”م،یستادیکوچه  خط  پشت 

درو واسمون   نیو ا   نییپا  ایاالن ب  نیهم“بود    نیلیکه مر  ان،یرا

 ” باز کن

د  خواستی م  دلش روز  چند  بعد   گذشتیم   گریحداقل  و 

  ه ی“  شدندیخانه را ترک کرده باخبر م  نکهیدرمورد ا  هالویویس

  ”.امی م گهید قهیدق

را    نیبا خودش احتمال ا  نییپا  ی طبقه  رفتیداشت م  یوقت

است   نیماندنش ا  نجایا  لیتنها دل  دیکرد که اگر بگو  یبررس

کند، چه    ه یاقالم فروشگاه را ته  ستی ل  دیکه فردا صبح زود با

 .قدر قانع کننده خواهد بود. احتمالش اصال خوب نبود

لباس ایبیهستهرجورکه   یمهمان   ک ی  ی برا  آمدی م  نظربه  *

لاندده یپوش  رهن یپ   کیرنگ و رو رفته و    ی با شلوارها  آنی: 

مردانه، مر و  اوال ی ج  ی شلوار ورزش  کی با    نیلی کار  تاپ  و   *

آن روز    یمی. ایل   ی با لباس ها  ی دی ستش، ه  دارپ یژاکت ز
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و دامن   تدست ک  کیچون    سایعصر را احتماال رفته بود کل

  .به تن کرده بود دیسف ی با حاشیه یبهگل

 ی باال هجوم بردند، همراهشان بو   ی باهم به سمت طبقه  همه

 .آوردند درون اتاق  یتند عطر و فضول 

از ساک   ی بطر  کی   نیلیمر  ”میآورد  یخوراک  ما“ طرح   ودکا 

 “*.  ی انقره   کری کوکتل ش  کیاورد همراه با    رونیب  اشیشرج

  دونه یم  شه یهم  گه یعفونت مثانه داره. د  یمیخدا رو شکر که ا

 ”د یاخته خرآب ذغال  شهیکجا م

* و چند  ی اسپراوشن   ی وهیمآب  یمیا”وضعم بهتر شده  نایا  با“

آورد چون   رونی ب   هاسه یاز ک  یکیکوک را از    ینوشابه  یقوط

 .الکل نبود دنیاهل نوش

انقدر    یبشاش  ی بر   نیکرد  نتیبا کل   نکهیدرست بعد از ا  اگه“

رفت به سمت آشپزخانه و در    ی دی ه”ی گرفتیعفونت مثانه نم 

 .ها نت ی شروع کرد به گشتن کاب وانیل ی جستجو
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 ” نداره ی اده یفا“  جوابش را داد یمیا”شاشمیم رم یم“

 ا یدرست بعدش؟  “   ساغر را به سمتش تکان داد  کی  ی دیه

 ” باهم؟  نیریور م گهید  کمیاول  نکهیا

 ” داره یبستگ“

عفونت   ییوقتا  هیبازم    یول”گفت   نیلیمر  ”شاشمیم  من“

 ” کنمیم

شروع کردند    نکهیبعد از ا  هالویویمتوقف کردن س  ی برا  تالش

کودزو* را متوقف کند.   بخواهد  ینیدرست مثل آن بود که و

کاناپه   ینیو آن  ی درون  گذاشت  و  شد  ولو  اتاق  کار  شل  ها 

  .خودشان را بکنند

چ  کی  آنیل درون    پفیجعبه  از  فروشگاه    ی سهیک  کیرا 

بود که تو خونه   یتنها شکالت  نیا“.  دیکش  رونی* ب  شکویدیر

 ” کردن دایمنو پ ی *هایها هرشداشتم. بچه 
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با ودکا، آب   هالویویس  ی اضطرار  ی جلسه  کیکه    ی بار  نیآخر

آخرش مطلقه شد.   آنیاخته و شکالت الزم شده بود، لذغال 

  ”ه؟یکارا واسه چ نیا“هم انداخت.  ی را رو  شیپاها ینیو

درون    خت یرا ر  ها پفی چ  آنیل   ” گهید  ی عده   ه یکاونر و    سوو“

ه   ی اکاسه مغازه   ی دی که  داد. سوو زن صاحب   ی به دستش 

خ  یی اییشوخشک  آنطرف  که  مغازه   ابانیبود   ی مقابل 

همه او را به نخود هر    یگذشته قرار داشت بود و از طرفگنج

  .شناختند یآش بودن م

 ی کس حق نداره حت  چیه  “رفت به سمت آشپزخانه    نیلیمر

هامون رو حاضر   یدنیهم حرف بزنه تا من نوش  گهید  ی کلمه  هی

  ”کنم

که با   دینکش  یعادت داشتند باهم کار کنند و طول  هالویویس

م  یدنی نوش  ی هاوانیل کاناپه.  دور  نشستند  دست،    ز ی در 

 ها،پف یچ  ی کاسه  شی تا رو  کتریبودند نزد  دهی را کش   ی فرانسو
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 رون یب  فشیاز ته ک  ی دیکه ه  ی ز یبه همراه چندبسته اسمارت 

 .بود بگذارند دهیکش

46 

 استن یریاوش#

بخواهرچه  اتونهمه “ کنمسخره   دیتونیم   دیقدر    ی میا  ”د یام 

و ما اول با دعا کردن شروع    هیجد  تیوضع  نیاما ا “شروع کرد  

  ی سیارباب ما، ع  ی ا“را گرفت    آنی و ل  ینیدست و  ”میکنیم

در    انیو را  ینی تا به و  میاومد  یبه اسم دوست  نجا یما ا  ح،یمس

که به اونها   میکن ی. از تو تقاضا ممیزمان مشکالتشون کمک کن

ببخش  ییهادل  مشکالت  یبخشنده  بتونن  ،حاال  تا  رو  شون 

بهشون    یهرچ کنن.  حل  باشه  چه  ی ادآوریکه  که  قدر کن 

پ تو  که  رو  آنچه  و  هستن.  هم  ارباب    ی ا  ی کرد  وندیعاشق 

از هم   کسچ یه  قا یدق  میگیم  یعن یو    کس،چینگذار ه   ح،یمس

 ” .نیآم م،یکنی تو دعا م  ی جدا کنه. به واسطه
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  .همه تکرار کردند   ”نیآم“

  ی لیخ  ی ودکا  _  دیاخته و ودکا نوشآب ذغال   ب یاز ترک  ینیو

مر  _کم  یلیخ  ی وه یآبم  ادیز به  رو  نیلیو  که  کرد    ی نگاه 

 د یبا  گه یاالن د  ،یخب همگ” شد  لیبه جلو متما  اشی صندل

 ینیو  ی خورد، زانو  نی چ  نیلیمر  یشانیپ   ”رفت سر اصل مطلب

عسلم، سوو کاونر بعدازظهر به من زنگ زد. گفت “را لمس کرد  

  نکه یات روشنه و امغازه   ی آپارتمان باال  ی هاکه دو شبه چراغ 

م فکر  ا  کنهیاون  رو  شبا  به   نیلیمر  ”یخوابی م  نجایتو 

تما اشتباه من بهش گفتم که ح“   نگاه کرد  ینیخواب ولباس 

  ”اما انگار حرفش درست بود کنه،یفکر م

سوو کاونر بهتره سرش رو گرم کنه به “   جوابش را داد  ینیو

  ”کار خودش
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بق  ی ادیز  اون“ کار  گرم  کار   هیسرش  به  برسه  که  است 

  ی را رو  ش یبرداشت و پاها  پفی مشت چ  کی  آنلی    ”خودش

  .بدنش جمع کرد ریکاناپه و ز

را  دک“ به محل کار  زد   ان یامروز  داد  نیلیمر  ”زنگ    ”  ادامه 

  ”دهیرسیبد به نظر م یلیخ  انیرا گفتیم

داد  ینیو باعث ح  ی حرفش همانقدر  ”خوبه” جواب   رتی که 

  .زده کردشد، خودش را هم شگفت هیبق

نگاه کرد.    هیگرفت و به بق  اشنهیس  ی را جلو  وانشیل  ی دیه

دارم. گفته    ییای قو  شم یمن چه حس ش  نیدونیاتون مهمه “

  ”دارن هااا یمشکل هی نایبودم ا

هم   ی محل  یاز هواشناس  ینیو  شمیها حس شسال  نیا  ی ط  در

را    ی کباری  نیکاش ا  ی کرد ا  ین یکمتر درست درآمده بود. و

 .بودیم ی گر ید زی که درست حدس زده بود، درمورد چ
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 چ یه  ”  جواب داد  اطی با احت  ین یو  ”میمشکالت دار  کمیما   “

  نجا ی راجع بهش حرف بزنم. ا  خوامی من نم  ست،ین  ی مهم  زیچ

  ”میدیرو هدر م  یعال ی ودکا ی شهیش  هی میفقط دار

شاهد بود    شیبا تشو  ینیانداخت و و  ینگاه  هیبه بق  نیلیمر

 آن ی ل  وانیل  یمیگذشت. ا  شانن یب  کالمیارتباط ب  جورک یکه  

 ین یرو کرد به و  آنی قلپ الکل کش رفت. ل  کی را برداشت و  

ما فکر م“ از    ی جد  یکمیممکنه    میکنیعسلم،   ی سر  هیتر 

  ”میینجایاالن ا ن یمشکالت باشه. واسه هم

  ”ن؟یکرد ی فکر  نیهمچ  یچ  ی برا“  دیپرس یبه آرام ینیو

  ش ی ساعت پ  هیبار کمتر از    نیدوبار به من زنگ زد. دوم   سوو“

درماندگ  نیلیمر  ”بود. داد    ی با  تکان  هوا  در  را  اوه “دستش 

  ”وفتمیم هیدارم به گر یلعنت

  ی را لمس کرد اما نگاهش را همچنان رو  نیلی مر  ی بازو  یمیا

ل“ داشت    ثابت نگه   ینیو از  بهش زنگ    هاوسک یدختر سوو 
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بود. دست  بیصل  ی رو  ”زده  گردنش  حالت    د،یکش  یدور 

شبچهره  تو  انیرا“  بود  هامادرمرده    به  ه یاش  بود.   ی اونجا 

 ” همراه شوگربث   “ دم بلند و آرام گرفت    کی  یم یا  ” هاوسک یل

47 

 استن یریاوش#

  .همه باهم شروع کردند به حرف زدن ییهوی بعد

  ”....تف بندازم تو  تونمی ام م یازش عصبان انقدر“

  ”...م یگفتیو بهت م میومدیبابد خودمون م ما“

به ه  انیکه را  یدون ی م  خودتم“ . اندازه ینگاه نم  یزن  چیاصن 

  ”.دادی نم یتیاهم یاگه شوگر بث نبود اصن کس

نم  ازش“ واقعا  ا  شیکار  شهیمتنفرم.  نم  ن یکرد،  رو   تونهی بار 

  ”قسر در بره

بود که خودش را مقصر بداند. اگر خانه را    نیا  ینی فکر و  نیاول

 شب یکه د  گذاشتی . اگر موفتادی نم  یاتفاق  نیچن  کردیترک نم



678 
 

 دیتر حرف زده بود... اسباال... اگر پشت تلفن مهربان  دیایب  انیرا

برزخ   نیا  گریکم حاال د. دستدنیاش شروع کرد به جوشمعده

 .تمام شده بود

  د یخودش را شن  ی صدا  ینیو  ”مرد عاقل هستش  هی  انیرا“ 

گفت   اونقدر  “ که  بخواد  دلش  بتونه    ی قو  ی اگه  که  هست 

  ”ره ی جلوش رو بگ

اون “  رونیب  دی پر  آنی حرف از دهن ل  ”؟یاگه نخواد چ  یول“

  ”م؟یکن  کاری چ دیوقت ما با

  گر،ی د  زی چ  ای. اثر ودکا بود  میکن   کار ی. ما چیکن   کار یتو چ  نه

  .هازن  نیشد از محبت به ا ز یلبر ینیقلب و

کار کرده  چه  قایدق  انی. رایکردند به کندوکاو و فضول  شروع 

که باهم مشکل داشتند؟ شوگر بث فکر    شدیبود؟ چند وقت م

خر  کدام  چن  ی کرد  که   ینیو  کند؟یم  یی کارها  نیاست 
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ها گفت دوستشان دارد و از را تمام کرد، به آن  اشیدنینوش

  .ها سر باز زدسوال نی از ا یکی یجواب دادن به حت

هست  ی دوستا  نیبهتر  ما“ اعتراض  نیلیمر  ”می تو  و   با  گفت 

با    ی با ما حرف بزن  یاگه نتون” خودش را دوباره پر کرد  وانیل

 ”؟یحرف بزن ی خوایم یک

  ”که باهاش ازدواج کردم ییانه با اون حرومزاده  مشخصا“

کس  نیا نمونه  یکه  پسر   دیبگو  یپیسیسیم  ش،یپر  ی به 

خنده، که باعث شد   ریبزند ز  یپخ   ی دیحرامزاده، باعث شد ه

تو  یکم برود  د  ی ودکا  ر  گریدماغش.  داشتند    ز یر  ز یهمه 

  .. باالخره همه آرام گرفتندینیو یحت دند،یخندیم

افتاده   ی را که به نحو  یپفی چ  کی  اشیدنیهمراه با نوش  ی دیه

را تمام کرد.   آنیل   یدنینوش  یمی قورت داد. ا  وانشیبود درون ل

و   ی. دوستدیخراشیناخنش را م   ی رو  ی هاداشت الک  آنیل

  .بود دهیچ یپ  ینیگرم دور و ی پتو کیها مثل محبت آن
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تمام آثار خنده از صورتش محو   د،یرا پوش  شی هاکفش   آنیل

 نه یتلخ ماجرا ا  قت یو حق  هیخاص  یلیمرد خ  ان یرا“شده بود  

شوگر بث اونو درست از تو مشتت قاپ   یکه... اگه مراقب نباش

  ”زنهیم

داره  آنیل“ نبا  ان یرا“   گفت  ن یلیمر  ”حق  به   د یخاصه. 

واسه داشتنش    دیرو ازت بدزده. با  انیکه را  بدی   اجازه   شوگر

  ”یبجنگ

ادامه داد    دیخودش را شن   ی صدا  ینیو   ”خاصم  منم“ و  “ که 

به خاطر من    نی گلنتا  انیکه را  ده ی وقتش رس  گهی د  کنمیفکر م

  ”بجنگه

داشت قدرتش را به دست    ینیشده بودند اما و   رهیبه او خ  همه

  کنم یفکر م  قت،یدر حق“    تکان نخورد  ی اذره   یو حت  آورد یم

 ” .از وقتش هم گذشته یحت

48 
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 استن یریاوش#

 پانزدهم  فصل

برق را زد و بعد   دیشد، کل  یچدرشکه  ی وارد خانه  شوگربث

 .دیبنفش کش غیج کی

خوش  به“ تار  نیکال   ”دلم  ز ی عز  ی اومدخونه    نیترک یدر 

بود.    ی گوشه بود پشت    کیخانه نشسته  انداخته  را  دستش 

 یسکیکه توش و  یستالیساغر کر  کی  گرشیمبل و در دست د

اش    یرسم  راهنیپ  ی قهی  ی بود، داشت. دکمه  ختهیاسکاتچ ر

گوشش افتاده    کی ود،یولو شده    شیپا  نییباز بود. گوردون پا

 .ی مارک گوچ یمشک  یکفش راحت کی ی رو ودب

 ” !نترسون نجوریوقت منو ا چیه  گهید“

 ” ات هشدار داده بودمکه بهت درمورد قفل کردن در خونه  من“
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را   ی. کتیصندل  کی  ی را انداخت رو  اشیدست  فیک  شوگربث

رو بافتن  کی  ی که  ج  کیو    یبلوز  بود،   دهیپوش  ن یدامن 

 ”یالمپ روشن کن  ه یحداقل  یتونستیم “  درآورد.

 ” گوشه غصه بخورم هی نمی بش  خواستمیم“

 ” حاال بسه تمومش کن خب“

 ن یو با ا  گرشید  ی مچ پا  ی را انداخت رو  شیپا  کی  مچ  نیکال

  ی باز“   خواب گرم و نرم گوردون را خراب کرد.  ی حرکت جا

 ان یب یعصبان ی مردها  نکهیباشه ا ی برات عاد دیبا یکیتو  ا،ین

  ”میقرار داشت  هیات. ما امشب دم در خونه

  ” از من دعوت نکرد ی. کسیقرار داشت هیتو  “

هم که    یگذاشتم. تازه وقت  ادداشتی  هیمطمئنم که برات    من“

  ”.میراجع بهش صحبت کرد  میزدی باهم پشت تلفن حرف م

  ”طرفه هی  ی مکالمه  هی“
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 ی تق  ی جامش را با صدا نیکال  ”ستم یرفتن ن یرآب یاهل ز من“

کل مشکلت   “گذاشت و خودش شروع کرد به بلند شدن    نییپا

  ”نه؟ نه،یهم

  ”ی کنه شما هست یشهر زندگ نیا ی تو دیکه با یاون داداچ،“

مثال “تر جلوه کند  تا مقابل شوگر بزرگ   ستادی راست ا  نیکال

  ”یکنیاز من محافظت م ی به گمونت دار

  ش ی خوب و مودب پر  ی هاقدر شهروند که االن چه  ستین  مهم“

شخ شخص  جنابعال  صیواشه  ملبا   یمعروف  تو   زنن،ی بال 

فرش قرمز رو ممکنه هر لحظه    نیو ا  ی هست  یخارج   هیهنوزم  

  ”رونیپات بکشن ب ری از ز

کارهات کنار نخواهم اومد    نیمشکل منه. من هرگز با ا  نیا“

  ”قسمتش چی شوگربث، با ه

مثل    االن“ شده  زدنت  حرف  از    یکیلحن  اجدادت  اون  از 

  ”ایکتوریسلطنت و ی دوره 
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 ی هاگفت، با قدم   نیکال   ”ندارم   ازین  ی به محافظت احد  من“

مخصوصا محافظت “شد    ک یبه او نزد  ینیآفرمی ب   یآرام و حالت

 ینقاش  هیشده فروش    شیزندگ  ی هارو که سر و ته برنامه  یزن

  ”کنه  داشیپ تونهیکه اصن نم

  ”انا؟ ی اح میبرنداشت کننده تیفاز حما هی امشب“

مال بدون پالتو پوست و طال   یتون یم  ،یچه نکن  یباور بکن  چه“

  ”یداشته باش یذرست حساب یزندگ هیهم 

  .شوگربث دور شد   ”پوشیگوچ  ی آقا  هاتحت ی از نص  ممنون“

که با    یمن از امکانات“دستش را پشت مبل مشت کرد    نیکال

ندارم و مطمئنا    از یاما بهشون ن  برم،ی لذت م  دی خر  شه یپولم م

  ”نفسم رو واسه داشتنشون بفروشمعزت  شمیهم حاضر نم

  ”یهست ی اثبات کرد تو آدم بهتر گه،ی بارِ د هیو باز  “

  ”...بث شوگر“
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صدا  یبم  غرش در  د  یعنی   شدیم   دهیشن  ش یکه    گر یکه 

است    یجوابهم ن“بس  احمق  اونقدرام  شوگربث   ”ستمی من 

رو   میزندگ  یوقت قصد نداشتم که با پول نقاش  چیه“   گفت

مشاور امالکم    یو گواه  وستونیبچرخونم. قراره برگردم به ه

ا  یخوب  ی دهیاچه    ”رمیرو بگ   یخوب  ی ده یبود قبال هنوز هم 

در    اق یشور و اشت   یزور زد تا بتواند اندک  یلیشوگربث خ  مابودا

امالک   خوامیآشنا دارم، و م  یمن اونجا کل“کند    قیتزر  شیصدا

بدون   اما  بفروشم.  رو  دست    نیماش  هیلوکس  چند  و  خفن 

  ”انجام دادنش سخته یحسابلباس درست 

  ”؟یمشاور امالک بش تو؟“

  ”داره؟   یبیامالک چه ع  مشاور“

شغل کامال آبرومندانه است. فقط   کینداره.    یبی ع  چیه   ابدا“

  ”شغل تصور کنم نیا ی تو رو تو تونمیمن نم

  ”شمیم یعال   یفروشندگ ی هم تو یلیخ“
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طلبکار به پستت بخوره و اون روت رو    ی مشتر  هیکه    ی وقت  تا“

  ”ارهیباال ب

  ”کنم ی داربلدم چطور مردم  من“

او، بله، شما    “   گره زد  اشنه یس  ی را جلو  شیهادست   ن یکال

  ”یهست  داری مردم   استاد   که اصن

  ”باورت به من همهنیممنون بابت ا یلیخ“

چ  من“ دارم  تصم  ی زی صرفا  شما  خود  که    ی گرفت  میرو 

هم در    خب ما قبال  یول  دم،یرو نشونت م  ی ر یبگ  اشده یناد

ا واقع  نیمورد  به  راجع  تو  زدمشکالت  حرف  بودن  . میگرا 

  ی که افتاده تو  یکتابفروش  ی فکر کار کردن تو  ن یاش همنمونه

  ”پوک شما ی اون کله

  ”زنمی باهات حرف نم هیراجع به اون قض  گهید من“

برنامه  میبرگرد  ای ب  پس“ فروختن   ی برا  ی جنابعال  ی سر 

. شوگربث نگاه شدیم  یبازهم داشت جوش  نیکال  ”.هاکاخمچه ین
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  د یتو با  ”.شدیدور م   یبه او انداخت که داشت از صندل  ینگران

نه   ،ی ایکه باهاش از پس خودت برب  یباش  یراه عمل  ه یبه فکر  

 ییاینقاش  هی  نکرد   دای اش بر اساس پکه همه   ویجور سنار  هی

  ”وقته نابود شده یلیهست که احتماال خ

 ”.رمی بگ ادی یکیمکان یفن ی مدرسه رم ی! مافتمی“
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و    نیکال  ی مآبانهاشراف   ینیب  ی هاپره   ”هیکاف   گهید“ شد  باز 

 وار یبه د دهیشوگر را چسب ،ی گرید ی هشدار اضافه  چیبدون ه

 .خفت کرد

به نظر    وحشی درون بغلش  دیکشیکه داشت شوگر را م  یوقت 

دلم   وقتچ یه  ی نیخدا به من رحم کنه،  “  دیآرام غر   آمد،یم

 ا یاالن    یزن خشونت به خرج بدم ول  هیدر مقابل    خواستینم

  ” کنمیمن دست روت بلند م ایهمو  میبکن دیبا
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انتخاب من  “   حرفش باالخره باعث شد شوگربث بخندد   نیا

  ”هستش کی ی درب شماره 

 ی ها اش لببوسه  ر یفحش ناجور به زبان آورد بعد ز  کی   نیکال

له  را  ع   شوگر  برد ز  شیهاحال دست   نیکرد. در  دامن   ر یرا 

متوقف کردنش از   ی برا  یحرکت  نی.... و شوگر کوچکترنشیج

  .خودش نشان نداد

شده بودند.    بی و شورتش غ  ی شلوارجوراب   هیعرض چند ثان  در

ران  نیکال پشت  انداخت  چسب   ی هادست  را  و  به   دهیشوگر 

و کنار   نیزم  ی افتاد رو   ینیگلدان چ  کیخودش کشاند باال.  

تند  شد  باعث  که  شکست  گوردون  درون  سر  برود  تند 

  .آشپزخانه

  ی هابا لباس   نی حلقه کرد. کال  ن یرا دور کمر کال   ش یپاها  شوگر

  .گربثخودش ور رفت و باالخره، خودش را فرو کرد درون شو

  .آماده بود یحساب شوگر
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زد و شروع   ی امحکم خودش را محکم چپاند اما بعد ناله  نیکال

  ”ستین  کاندوم” دنیکرد به عقب کش

فشار داد و اجازه نداد که از او    نی کال  ی خودش را رو  شوگربث

  ”قبال حل شده ست،ین یمشکل “دور شود 

  ”خداروشکر“

د  نیکال به  را چسباند  انگشتانش محکم    وار،یپشت شوگر  با 

بود   گرفته  را  لب“باسنش  دهان   نیکال   ی هاشوگربث  به  را 

کرد....   انشانیو گرم م  سی مالش خ  م یو خودش را تسل دیکش

  .نی... توجه کالنیصداها و بوها... خشونت کال

  .شدی داشت عاشقش م شوگربث

ا  هامدت که  اما    قتیحق  نیبود  داشت،  حضور  ذهنش  در 

به آن فکر نکرد.    شدیشوگربث به آن فکر نکرده بود و حاال نم

  ی رو  یو محکم  اهیس  ی هازه یمثل ن  نیکال  ی هاکه مژه  ینه وقت
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درون   نیحد حس بودن کال  نیافتاده بودند و تا ا  شیهاگونه

  .بود یوجودش عال

تر فاشر  محکم   د،ی نال  نی . کالدیرا مک   نیکال   نییلب پا  شوگربث

  .همهمه گم شد انیو شوگر در م ترقی داد و رفت عم 

اجازه داد تا او را ببرد    ن یاز آنکه تمام شد، شوگر به کال  بعد

  شان یلباس ها  ی ه یکه بعد از درآوردن بق  ییباال. جا   ی طبقه

که باعث   یظرافت  کیتر و با  آرام  بارنیکردند، ا  بازهم معاشقه 

تقر تالشش    بایشد شوگربث  در  داشت  بپاشد. شوگربث  فرو 

  .خوردیشکست م نشانیب ی هاداشتن سدنگه ی برا

شدند، با هم رفتند حمام. شوگربث    رابی که باالخره س  یوقت

باال   شیموها کال  ی را  کرد.  جمع  نشست،    نیسرش  پشتش 

  رون یآرنجش را گذاشته بود ب  ک یرا خم کرده بود و    شیزانوها

   .ز وانا



691 
 

ن  یوقت  اونجا“ دست   ”بود؟  یمنظورت چ   ستیگفتم کاندوم 

 ی گفت  یوقت“   شوگربث را نواز کرد  ی نهیس  ی انحنا  نیکال  یکف

 ” حل شده؟

50 
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تلوال    یمیقرمز قد  ی هاکه داشت از شمع  یرنگ  یصورت  تابش

کر مال  م  سمسیکه  فضا  شدیبودند ساتع  بود   ی باعث شده 

زمان   نیخارج از ا  ییکه انگار جا  دیاینظر ب  به  ی حمام جور

 .داشت تیواقع یحس ن چنی  کاش ی است. فقط ا

را بدهد،   نیسوال کال  نیجواب ا  خواستیشوگربث دلش نم 

بداند   داشت  حق  او  وقت“اما  بود    ودو ست یب  یمن   ه یسالم 

و    یزهدانبرون  ی باردار به گهیمشکالت د  ی سر  هی*داشتم   .

م مامان  التیکه خ  رسونمیاطالعت  امکان  شدن   یتخت، من 

  ”.ندارم
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روزگار  ” گردن شوگربث  ی را چسباند به کناره   ش ی هالب   نیکال

  ”نه؟ ده،یبهت امون نم

چ  رفته   نیکال سمت  توان   ی ها ز یبود  شوگربث  و  خطرناک، 

  .جواب دادن نداشت

شد، داشت به او فرصت   گرشید   ی نه یمشغول نوازش س  نیکال

 یمو  ی طره   کی  نیکه خودش را جمع کند. سرانجام کال   دادیم

چند وقت بود سکس  “را جمع کرد پشت گوش شوگر    سیخ

  ”؟ینداشت

کش  شوگر به  کرد  رو  دنیشروع  مانند  فنر    ی زانو  ی خطوط 

  ”شد ضی مر ش یپ میسال و نامت دو ” .نیآلود کالکف 

 ” ؟یسه ساله سکس نداشت  بایتو تقر ینی“

  ”هستش ییم: منظورش خودارضا“ ” از خودم ریغ یکیبا  نه“



693 
 

را    شیزانو  نیها سوسو کرد. کالاز شمع  یکیقهقه زد.    نیکال

تر بود. مشغول  راحت  یفقط اندک  د یجد  تیجا کرد، موقعجابه

 .گوش شوگربث شد ی وررفتن با الله 

آنجا که بارها و    داد. از  هیتک  نی کال  ی شوگر سرش را به شانه 

تجربه قبال  برابارها  شدن  عاشق  بود،  کرده  اتفاق    ی اش  او 

 .شدیمحسوب نم یخاص

نقطه   د  عشق  فکر    ی نه یریضعف  اما شوگربث  بود.  شوگربث 

که بدون تصور   ش ی هاست از آن نقطه از زندگکه مدت   کرد یم

نم  بودن  نه.   توانستیعاشق  ظاهرا  شده.  رد  باشد،  سرزنده 

زرنگ االن  م حداقل  و  بود   ی کارچه   دیبا  قا یدق  دانستیتر 

  .بکند

باخ“   گفت  ن یکال   ” میالزم دار  کیموز  ما“ اما در  ”به نظرم،   .

زمزمه  به  کرد  شروع  ش “   آهنگ  ی عوض  *،  ”است  نیریاو 

شگفت  نیکال طرز  به  را  آهنگ  صدا  ی آورداشت  و   ییبا  بم 
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م  نیریش عل  کرد،یزمزمه  وحالش  حس   رغمی باعث شد شوگر 

  .لبخند بزند 

شروع کرد به نوازش کردن   نی که آهنگ تمام شد، کال  یوقت

 ی گیدلم، بهم قول بده که به جوئل م  زی عز“شوگر    ی هاشانه

تو که  بده  قول  بهم  شده.  عوض  برا  ی نظرت   دی فرنچمنز 

  ”.یمونیم

کرده بودند   شیصدا  ی ادیز  ی هاها مردها با اسم سال  یط  در

ش_ ه  _هرزه  ،یبیبِ  ن،یریعسلم،  عز  وقتچیاما  او    زدلم یبه 

 د یحضور من در فرنچمنز برا  ی حضرت واال، روزها“نگفته بودند  

 ” دهیبه سر رس
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 ” چرا؟ دیعرض کن شودیم“
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  ی معشوقه  هی  “شوگر نتوانست لبخند نزند    زی چهمه   رغمیعل

 ” زا یچ  نجوریارباب* بودن و ا 

 ” یکنیتو واسه من کار م ،ی ستیارباب ن ی معشوقه هی تو“

 ” زایچ نجوریبودن و ا سی رئ ی همخوابه “

. خوشبختانه، یکن   یکه سرسخت  یرو گرفت  متیتصم   ی انگار “

 ”هستم ابمیکم یعال ی هااز اون فاز  یکی ی االن تو

 ”یباش دمیکه من امشب باهات کردم با یی کارها نیا با“

را پرت کرد. اما    نیحواس کال  ییاقه یچند دق  ی حرف برا  نیا

ما  “  ی جار  چرا که زود برگشت سر بحث   ،یکاف  ی نه به اندازه 

ا با  فوق   نیقراره  ب  ی االعاده کشش    ی منطق  میدار  نمون یکه 

 ” میبرخورد کن

وک   یول  باشه،“ با  االن  از  قرارداد  صح  لمی من  که  کردم  بت 

کنه که مو ال درزش نره، تا من بعد طالقمون   م یتنظ   یازدواج

 ” رمیرو بگ د یفرنچمنز برا
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کال  نکهیا  ی به جا  حرفش باعث    نیتا سرحد مرگ  بترساند، 

 ” یشیاز دستم خالص نم یراحت   نیبه هم  ” شد حشیتفر

خداروشکر کوتاه    ی دوره   هی. به جز  ی بلرز  دیمثه ب  دیاالن با  بابا“

  خوابمیکه باهاشون م  ییمن عموما با اونا  ،یمست  ی روزا  ی تو

 ” کنمیازدواج م 

 ” یهست ی ترتر و بالغزن عاقل کیاما،  حاال“

 ” تو رو دارم  اریتا اون حد عاقل داداچ، بدجورم و نه“

. اذعان  ترسمینم  های راحت نینکن، من به ا  ی با من باز  انقدر“

اتفاق تا حد ز   یدارم  افتاده  به نظر   رمترقبهیغ  ی ادیکه  بوده. 

 ” ...مباشی  سرنوشت بیعج ی ها ی از اون باز یکیما  ادیم

. او که وسواس زدیسرنوشت حرف م  ی که او راحت از باز  البته 

 .بود، بشود ش ی که شلوار پا ی نداشت که عاشق هر موجود

  ن یا  ی برا  زیراه حل به نسبت تم  هیکه    کنمیو من فکر م ...“

 ”میکرد دا یمخمصه پ
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 ” هستم؟ سم،یترم بنو انیمقاله واسه پا هیکه   ستمین مجبور “

 ”یسیبنو  یشهوان  یلیمتن خ  هی   یقصد داشت باش  نکهیا  مگه“

شده   ی رو  ن یکال  انگشتان  منقبض  گردنش   ی عضالت  پشت 

  شتر یکه ب   ی زیچ “   شد و بعد شروع کرد به ماساژ دادن.  دهیکش

 نی ا  م یفرصت که بذار  هیزمانه.    میدار  از ی بهش ن  ی زیاز هرچ 

 ” کنه  یخودش رو ط یعیهست روال طب نمونی که ب ی زیچ

  

  ” ادته؟ی  اد،یو افاده خوشت م  سی کم ف  ی تو فقط از زنا  ن،یکال“

  ”.ادیخوشم م یتو به حد کاف از“

  ”.وفتمی پس ب یاالنه که از خوش ،ی وا“

  .را حس کرد  نیبث لبخند کال شوگر

  ”ی االعاده زن خارق  هیواقعا  تو“

بهتر  یحت  تازه“ تو  ن   نیاالن  خودمم   ی سدها  ”ستمیحالت 

با  یدفاع که  اندازه  آن  به  وقتش    ی قو  دی شوگربث  و  نبودند 
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. با انگشت اوردیب   ی رو  ی تر  ی جد  ی بود که به اقدام ها  ده یرس

پا حمام   ش،یشست  چاه  درپوش  دنبال  کورمال  کورمال 

  .گشت

 ی چ یجز دردسر ه   نجا یاومدم ا  ی باشه که از گقت  ادتی  بهتره“

ببخش  و  نداشتم.  ا   دیواست  گفتن  با  به   نیاگه  حرفم 

م لطمه  خ  یول   خوره،یاحساساتون  د  یلیمن  دلم   گهیوقته 

بهتره بگم   ایرابطه داشته باشم.    یاشتباه  ی هابا مرد   خوادینم

  ”.مردها به طورکل

کس واسه   چیمرد درستش هستم. ه  قایو پرت. من دق چرت“

  ”شهیتر از من نم منیتو ا

 ی ابود ابدا ذره   دهیکه به خودش چسب  یانیمرد کارگر عر  اندام

ا نم  ی منیاحساس  ا  قایدق“.  کردی منتقل  به   جه ی نت  نیچطور 

  ”؟ی دیرس
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زن و طعنه   ریرادگی. من امیکنی رو کامال درک م  گهیهمد  ما“

  ”گرله یشق و حهستم، تو کله 

دور درپوش وان   ی شوگربث بالخره حلقه   ”حفظمون کنه  خدا“

  .اوردی آن را درش ب کرد یم یکرد، داشت سع دای را پ

دچار توهمات پوچ   یکیاز ما درمورد اون    کدومچ ی. هقایدق“

دق  پس  ا  قای نشده.  بهم    میبذار   میبخواه   نکهیاحتمال  اوضاع 

  ”کمه، مگه نه؟ یلیخ زهیبر

جا  درپوش  از  کردم  “آمد    رون یب  ش یوان  ازدواج  بار  سه  من 

  ”اسم دوم منه  یختگیربهم

. با من، از همون یهست  ی. تو ازدواجنهیمشکلت هم  قایدق  و“

  ”شهیفشار از روت برداشته م نیاولش ا

  ن ی کال  نکهینه به خاطر ا_درون شوگربث به درد آمد    ی زیچ

حاضر  هرگز  کند، شوگربث  ازدواج  با شوگربث  نداشت  قصد 

که    تیواقع  نیاما ا   _کند    یراه اشتباه را ط  نی بازهم ا  شدینم
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  ی هاکه زن   ی اساده   ی عاشقانه  ی هاشوگربث از داشتن رابطه 

  .ناتوان بود شدند،ی انقدر راحت واردش م گرید

بگوبود که رک  دهیرس   وقتش را  اما دیو راست اصل مطلب   .

انقدر   نیکار را انجام دهد که اندام کال   نیا  یوقت  توانستینم

بزند، از درون وان بلند    یبود. قبل از آنکه حرف  کی به او نزد

  .شد

بود که بعد از مدتها انقدر حس    ی زی چ  نیبا تو، اول  معاشقه“

  ن ی کنم، ا  اشهی کردم توج  یقدرم سعبهم داد، اما هرچه   یخوب

  ”.رفت بودپس  هیواسه من 

پا   نیکال  دست از  داشت  م  ی که  باال   ی رو   دیخزیشوگربث 

 ه یمن  “ترش کرد و با افاده گفت    نیساقش متوقف شد، کال

 ”یبلندش کرده باش خونهی که از م ستمین ییاروی
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پا  شوگر ب   شیبث  آب  از  و    رونیرا  دور    کیگذاشت  حوله 

ممکنه باورش واست سخت باشه، اما من واقعا “  دیچ یخودش پ

داشتن با تو،    از خودم مراقبت کنم و رابطه  دیچطور با   دونمیم

 ” واسه من ستین یکار درس

 Kept woman ایارباب  ی معشوقه

فاسقه داشتن، معشوقه    شهیم  یفارس   ی معادلش  تو  نیبهتر

  یرو باهاش ارتباط  یزن  کی  ینی داشتن.    ی اغهیزن ص   ایداشتن  

 .ی رو بد  شیو خرج زندگ یعاشقانه داشته باش

  جه ی ها رو، در نت عبارت  نیمن به شخصه دوست نداشتم ا  اما

 .بوده یچ دیحذفش کردم. اوردم اصلش رو واستون که بدون
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 استن یریاوش#

  ”ی کرد رید یکمی میتصم  نیا واسه“

  ” که بتونم خودمو نگه دارم  ی بود   یاز اون  زتریبرانگ وسوسه  تو“
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به  تری حرف آرام شده باشد، عصبان نیبا ا نیکال نکهیا ی جابه

  .دیرسی نظر م

 م ی که تر زد  شمیکه، تازه دارم متوجه م   نه یقسمتش ا  نیبدتر“

  “ رینظیب یدوست هیبه 

  شد،یکه داشت بلند م   ی وقت  ”. میتر نزد  یچیما به ه   چرنده،“

بازتاب    ن،ییبدنش سر خورد پا  ی ها  ی بلند  یپست   ی آب از رو

  شوگربث   دل   باعث شده بود  دهی آن عضالت کش  ی نور شمع رو

همزمان دوست    “  نیکال   ش پی  وان  درون  برود   دوباره   تا  بخواهد 

  ”هست  مبهتر ه قتیو معشوقه بودن کامال ممکنه. و در حق

 رونیرا از وان گذاشت ب  شیپا  نی کال   ”شوگربث.  ی ایدن  ی تو  نه“

  ی پا  یحضرت واال، وقت  “از او فاصله گرفت    شتریو شوگر بث ب 

که   قتیحق  نی. اشهیم  ی صد  ایمن وسط باشه، اوضاع صفر  

 رم ی دون شورت و لباس زفقط چهار ماه بعد از مرگ شوهرم ب

وا  ی جلو  نجایا بر  نهیا  شی معن   سادم،یتو  سر   گشتمکه رسما 
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م  ی صدا  ”می قبل  ی هاعادت  ا “  دیلرزیشوگر  به    تیواقع  نیو 

رو   زانش یم  یتونیتو هم نم  یکه حت  کنه یمنو افسرده م  ی قدر

  ”ی تصور کن

که تو   ییهاها قبل از مرگش تو کما بود. و از حرف مدت   اون“

از اون دسته   کنمیمن فکر نم  ،ی اون مرد زد   تی راجع به شخص 

بق  ی افراد تو  بخواد  که  باشه  عزازده   ی هیبوده  رو  عمرت 

  ”یبگذرون

  ”ستیواسه من خوب ن  تیوضع  نی. ای اصل مطلب دور شد  از“

خوب   یملعون واست حساب  تیوضع   نیکه ا  شی ساعت پ   مین“

  ”بود

وقت آن بود شوگربث با    یعنی بفهمد، که    خواستینم   نیکال

سکس رو از توهم   تونمیمن نم“   به او حمله کند  شیاصلسالح  

  ”جدا کنم شمیکه دارم عاشق م نیا
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کال  ییایناگهان  ی اریهوش چشمان  در  به    نی که  نشست 

م کال  گفتیشوگربث  توانسته حواس  باالخره  را جمع   ن یکه 

  ”...یکنیشوگربث تو که واقعا فکر نم“کند 

م  که“ عاشقت  تجرب  شم؟یدارم  همه  اون  به  نه؟   ات یچراکه 

که باعث    ستی ن  یکاف  نم ی. و اگه همگهیام نگاه کن دگذشته 

بزن   کنی  جمع  بالخره   بشه اونقدر  یو  مطمئناً  چاک،   ی به 

 ” .امک ینا  یورزش  ی هاهست که باعث بشه من برم سراغ کفش

  ی برا “گرفت تا حرفش را تمام کند    یشوگربث نفس کوچک 

  ”زنمیدارم باهات بهم م  نهیهم

را گرفت   شیاز سر غرور جا  یمحو شد و خشم   نیکال  ینگران

کرد“ پسربچه   یکی. من  ی غلط  اون  دستت    ی چه یباز  ی هااز 

از   یکیفقط چون    ی منو کنار بنداز  یتونیشوگربث. نم  ستمین

  ”اومده شی معروفت پ ی ها یاون بدخلق

  ”گفتم؟ یمن چ ی دی شن اصال“
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همه کلمه   هر “ رو.  زاش  مزخرفه.  کرد  ی ادیاش  که    ی عادت 

  یکی  نیدم تکون بدن. خب، ادستت دم  ی اشاره   هیمردها با  

  ”.دهینم

و    فته یاالناست که باالخره مخت به کار ب  نیکه هم  مطمئنم “

 ” درک کنه اوضاع رو

  

 ک یکارش  نیو با ا د یچ ینما را دور کمرش پنخ ی حوله  ن یکال

کرد  ری نظیب  ی منظره  خراب  ن“   را  ا  ی از یاصال  همه   نیبه 

  ”ستین ایباز  بمیغرمنننه

به  واضح  کمی  بذار“ من  بگم.  دردآور    یکاف  ی اندازه تر  روابط 

کاف واسم  عمرم  تمام  قد  که  نم  یداشتم  و    ی ک ی  خوامیباشه 

  ”وقتچ یرو شروع کنم. ه گهید

  ”. فقط لذتموافقم“

  ”ینیزم  ی مرد رو نیاحمق تر ای ی کر ای تو“
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  ”هات بردار یشقکله نیاز ا دست“

 “ اش را محکمتر گرفت و رفت به سمت اتاقش  حوله  شوگربث

راه رو    نیباشه، راحت باش. اما قراره ا  یحماقت کن  ی خوایتو م

رابطه تموم   نی. ای خونه، خودت تنها برسالخ ره ی که آخرش م

  ”شده

 یی صدا  د،یاش به گوش شوگربث رسشانه   ی از ورا  نی کال  ی صدا

 ” .یکنی که تو فکر م هیز ی چ نیا زکم،یعز“  بم و مصمم

  

53 

 شانزدهم  فصل

خوردن ناهار از مغازه برود    ی برا  ینیصبر کرد تا شاگرد و  انیرا

  ش ی پا  انیرا  کهیبعد رفت به سمت گنج گذشته. وقت   رون،یب

  ی نی در به صدا درآمد . و  ی را گذاشت درون مغازه، زنگ باال



707 
 

را   قهیعت  ی هااز عروسک  فیرد  کیبود و داشت    ستادهیتنها ا

  .کردیمرتب م ی ری کالسکه حص کیدرون 

 ی رو  ییبه نشانه خوشامدگو  یرا باال آورد. لبخند گرم   سرش

ا تا  بود  بسته  نقش  کس  دید  نکهیصورتش  واردشده.    یچه 

رو از  به  ی لبخند  کارش  شد.  محو  را   انیرا  ی قدرصورتش 

را برگرداند   ی در ورود  ی کرد که برگشت و عالمت رو  یبرزخ

بسته   به سمت  به سمت تا  برگشت  و  را قفل کرد  در  باشد. 

 .دیباری که به او انداخت شر م  ی. از نگاهینیو

قدم   کیشد،    ان ینما  ینیدر و  یترس و کالفگ  ی نشانه   نیاول

  ت ینامحسوس که به عقب برداشت و باعث رضا  باً یکوچک و تقر

را را  انیخاطر  بود.  خوب  ا  انیشد.  از  بود  فقط    نکهیخسته 

  .خودش ناراحت و نگران باشد 

 ” ارنیمنتظر هستم واسم بار ب “گفت:  ینیو

 ” چه بد “
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 ی زیدر مورد چ   ی خوای. اگه مانیرا  ستین  یوقت خوب  اآلن“

 ”.می حرف بزن میتون  یم گهیوقت د ه ی یصحبت کن

باهات صحبت کنم. و نه   ی زیچ  هیراجع به    دیمعلومه که با “

 ” .بعدا انجامش بدم خوامینم

 دیبود و خواب کم. االن با  ادی ز  ی قهوه    انیرا  یبدخلق  لیدل

م درحال  زی پشت  و  باشد،  نشسته  به    یسع  کهی دفترش  دارد 

گزارش  سروسامان نخوانده  ی هاانبوه  و    یاش   ایبدهد 

 ل یتحو  شی را که قصد داشت سه روز پ  ی ایمال   ی هاگزارش 

گرفته بود،    ایتررا که از کافه   یگوشت   چیدهد، تمام کند، ساندو

 .تمرکز کند  توانست یهزار تکه بود و نم انی. فکر را خوردیم

وقتچهل   باًیتقر از  ساعت  در    کهیوهشت  را  شوگربث 

از آن   نکهیباوجودا  یبود  گذشته بود. و حت  دهید  هاوسک یل

زد تلفن حرف  باهم پشت  بار  دو  اآلن  تا  وموقع  بودند   ی نیه 

را  ی ااشاره   نیترکوچک بود.  نکرده  آن  درصد    انیبه  صد 
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است. دک زنگ    دهیرس  ینیمطمئن بود که خبرش به گوش و

ب که س  ودزده  او خبر دهد  به    ک ی   ی برا  روقتی د  لوهایویتا 

 .رونیاند بزده  ی اضطرار یدورهم

مغازه   کاشی ا  م  ما یجم  ی دم  حساب  ستاد یای هم  به   یتا 

. درست از  دیبه ذهنش رس  ریفکر د   نیدامن بزند اما ا  عاتیشا

نبود که شوگر بث آنجا مشغول   ادشیمغازه رد شد و    ی جلو

ندرت  شنبه بهبود که از بعد از سه  نیا  تیکارشده است. واقع

از    وردن . انقدر مشغول حرص خکردی راجع به شور بس فکر م

 .ماندینم  زهای چ گرید ی برا  یبود که فرصت ینیدست و

چ  ینیو  ی موها به    ی زی از  نظر    آورد ی م  ادیکه  به  بلندتر 

که    شدی بود. چون تنها چهار روز م  رممکن یغ  نیو ا  دیرسیم

کوچک جواهرنشان   ی ره یگ  کیخانه را ترک کرده بود.    ینیو

به م  بندکی  ی اندازه به  یسختکه    طرف ک یدر    شد،یانگشت 

  .زندینر صورتش ی را جمع کرده بود تا رو ش ی سرش موها
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مسن  آنقدر هم  جها  از  نم  یجی تر  نظر  آن    آمدیبه  از  اما  

 ن یبه ا  وقتچینبود. ه  ی اش خبرکودکانه در چهره   تیمعصوم

مد روز    ینیو  پ یدقت نکرده بود. ت  ینیو  ی هااندازه به لباس 

لباسش که به رنگ عاج بود هم دهی بود و پوش . در نگاه اول 

  ن یمطمئن بود که قبال ا  انی. رادیرسی و موقر به نظر م  دهیپوش

و تن  در  را  تابه  دهید  ینیلباس  چرا  پس  متوجه  است،  حال 

را   اندامش  طرح  و  است  چسبان  حد  چه  تا  که  بود  نشده 

 کند؟ی مشخص م

کوتاه هستند اما    ی ادی ز  شیبود که پاها  یشاک  شهیهم  ینیو 

صندل  کی بدون    یحت باز   ی هاجفت  طرز   ی جلو  به  که 

پاها  یسکس  ی امسخره  هم،  را  ین یو  ی بودند   ان یازنظر 

بلند بودند که دور    ی ااندازه به  قه یبلند بود. دق  یکاف  ی اندازه به

 .حلقه شوند انی کمر را

 ی . نه از آن دست تمنا دیچیپ  انیاز شهوت در وجود را  ی ارگه 

م  کیکه    ییآشنا حس  زنش  به  چ  کند،ی شوهر   ی ز ی بلکه 
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 یها که آخرش به مسافرخانه   ییهاهمان خواستناز   تر،ف یکث

و خدرب  م  انتیوداغان  به سکس  شدی کردن ختم  تو فقط   .

 ی زد حساب  انیحرف را به را  نی ا  ینیو  کهی! وقتیکنیفکر م

ا اآلن  اگر  اما  بود  برخورده  او  م  نیبه  او  به   ان یرا  گفتیرا 

 .دیبگو ی زیدر دفاع از خودش چ توانستینم

 ” من واقعا وقت صحبت کردن ندارم انیرا“

 ”دمی نم یتیمنم واقعاً اهم و“

خصوص“شد.    شتر یب  ی نیو  یکالفگ به  که   یموضوع  هست 

 ” …ی بخوا

 ی مثل کنه به من م  ایچطورن: زنم از خونه رفته، دخترم    نایا“

ب  ایچسبه   اتاقش  تو    ادینم  رونیاز  کردنم  کار  هفته  کل  و 

 ”خوبن؟ نا ی. ادیارز یشرکت قد دوزار نم

.  کردیم  ی هم درد  بهیغر  کیانگار که داشت با    ”متاسفم  من“

 .به سوزش افتاد انی را ی تا ته معده 
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 استن یریاوش#

54 

شن  نانیاطم  انیرا تنها  با   دنیداشت  خوردنش  شام  خبر 

برا قدر  ینیو  ی شوگربث  که    ی به  بود  خواهد  دهنده  تکان 

 .روش ادامه بدهد نیتواند به ا یمتوجه شود نم

 ی برا  دیفرار کردن با  ی به جا  دهیکه متوجه شود وقت آن رس 

  نکه یا  ایشوهرش بجنگد.    ی برا  دیمشترکشان بجنگد. با  یزندگ

  .مذاکره زیاو را بترساند که برگردد سر م ی احداقل به اندازه 

خبر    نیا  ی به ذهنش هم خطور نکرده بود که به قدر  یحت

باشد که به خودش زحمت پا شدن هم   تیاهم  یب  ینیو  ی برا

 .ندهد

را   یانبوه ناگوار وجود  احساسات  فراگرفت: خشم،   انیاز  را 

که   ی زی از آن، چ  تری بدو  یلیخ ی زی ترس، احساس گناه، و چ

 .تیمرتبط بود به مفهوم منسوخ مالک
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حس  خشمش  ی رو  انیرا  شد،  بق  یمتمرکز  از  بهتر   ه یکه 

راجع   ،یستیتو اصالً متأسف ن  “اش کند.    هیتوج  توانستیم

 ” .ی کردیاوضاع رو درستش م  نیا ،ی . اگه بودیچیبه ه

و   رهیت ی صدا کیخنده:  ریرا داشت که بزند ز نیا ی رو ینیو

  االن ن یامرتون رو اجرا کنم، هم  نیاوه بله آقا. چشم بذار  “سرد.  

 ” آقا

 ” یزنیکه طعنه م ییمتنفرم از وقتا ایخدا “

 ” ی بهش عادت ندار چون“

 ” اآلن؟ ی دار ی چه انتظار   ازم“

 ” یراستش رو بگ نکهیا“

م  انیرا م  کردیحس  دست  از  را  کنترلش  دارد  .  دهدیکه 

رو  شیهادندان ا“.  دیی سا  همی را  از    ی حرفا  نیمنظورت 

 ”؟ی خوایازم م یبهم بگو چ ه؟یچ ی خودیب



714 
 

فکر کرد    انیرا  لحظهکی  ی انداخت و برا  نیینگاهش را پا  ینیو

نگاهش را باال آورد اصالً    یزده شده است. اما وقتکه او خجالت 

من “اش سرسخت و مصمم بود.  . چهره آمدیشرمسار به نظر نم

 ” انیرا خوامی قلبت رو م

نشان از هوش او داشت، از نجابتش و از   ینیو متانت و  آرامش

دچار احساس گناه    انیرا  شدیکه باعث م  ییها صه یخص  گرید

 ی ضد حمله  ینیکه واقعاً حقش نبود، پس به و  ی زیشود. چ

به دست آوردن قلبم    ی رو هم برا  یچه راه خوب“زد:    یسخت

 ” ی انتخاب کرد

نشان نداد. در عوض چند قدم به سمت او   یالعملعکس   ینیو

.  آمدی به نظر م  با یجلو آمد. در آن لحظه جوان، معصوم و واقعاً ز

 ” یکه من رو ببخش خوامیو م خوام،یمن قلبت رو م “

اما تنها باعث شدند که   کردند،یآرامش م  دیبا  ینیو  کلمات

 ” وپالستحرفا پرت  نیا “شود.  تری عصبان انیرا
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  انشان یم  منطق یفرد ب  ان یانگار که را  د،یکش  ی اآه خسته   ینیو

 :بود

که بشه باهات    ی آروم نشد  ی قدرن یسر کارت. هنوز ا  برگرد“

 ” .حرف زد

 استن یریاوش#

55 

قرار گرفتن داشت    چند بود که حس مورد سؤاستفاده  روز  

  .دادیاجازه نم گری. نه. دخوردی را م انیمثل خوره روح را

برا  یکل  انیرا ه  اشی زندگ  ی نقشه  در  و    کدامشان چ یداشت 

ب  کی پدر  و  و  سالهست یشوهر  نداشت.  وجود    ی ن یبودن 

و  دهیرا دزد  شیاهایرؤ دزد  اشنده یآ  ینیبود.  اما   دهیرا  بود، 

  .نفرتش را فروخورد  انیرا

عظ   توانستینم  انیرا  ،یناگهان  نه حجم  را   میآن  نفرت  از 

جرعه   دفعهکی با  نه،  کند.  جرعه   ییهاهضم   ییهاکوچک، 
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و  آن که هچنان کوچک  هم  از  ته    وقتچیدور  به  نتوانست 

 .جامش برسد

خودش را    ی صدا  انیرا  ”،ی خوای اگه واقعاً بخشش من رو م “

 “ یحاالحاالها منتظر بمون دیبا “که ادامه داد  دیشن

تمامش    جانیبه خودش گفت که هم   انیباال آمد. را  ی نیو  سر

ا اما  که   دانستیبود و خوب م  دهی اواخر اصالً نخواب  نیکند. 

را ندانسته. که حق   ینیرا ندانسته. که قدر و  زهایچ  یلیقدر خ

را اوست،  زندگ  ان یبا  در  وجود  تمام  با  حضور   شانیواقعاً 

 :نداشتند یتیاهم  زهایچ  نیا شی برا گرینداشته، اما د

کار “  کرد  ی از  باهام  هم  ی که  بودم،    شهیمتنفرم.  متنفر 

 ”گم؟یم یچ ی شنویم

و  رنگیب  ینیو  ی چهره  مثل صورت  دو   ینیشد، درست  در 

شب قبل. چشمانش به همان اندازه گرد شده بودند و نگاهش  

 .زده بودبه همان اندازه بهت
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را  تمام  بد. چهارده سال  را فروخورد، آن  انی چه  هم نفرتش 

برا  ی برا همه   ینیو  کهنیا  ی چه؟  و  کند  هم    زیچفرار  به  را 

 زد؟ یبر

 ” ___انیرا “

و  ”شو!  خفه“ به  با کلماتش  تمام    زدیم  انهیتاز  ینیداشت  با 

 :حمله کرد  ین یکه درون خودش انبار کرده بود به و  ییزهایچ

  یلعنت  ی راستشه! تو  نمیراستش رو بگم. ا  ی خوا   یم  یگفت“ 

 ”!ی دیمنو دزد  یزندگ

  کیدستش را پرتاب کرد که پشت دستش محکم خورد به   

 شه یش  ی هاگرفت، تکه  ینینفس و.   ی اشهیش  ی زها یاز چ   فیرد

همه  زندگ به  مثل  درست  شدند.  خورد  و  شدند  پرت   یجا 

 .مشترکشان
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فروکرد،   ترق ینبود. خنجر را عم  یکاف  انیرا  ی هم برا   نیاما ا 

به خودش اجازه نداده بود به   یرا به زبان آورد که حت   ی زیچ

 :آن فکر کند

  ی ر بشبدون اطالع من باردا   یگرفت   میکه تصم  ی اون روز “ 

از من گرفت انتخاب رو   ی. اصالً برات مهم نبود من چیحق 

خودت بود.   ی که واست مهم بود خواسته  ی زی. تنها چ خوامیم

باهام کرد  ی از کار لعنت  ی که   یمتنفرم لعنت بهت! و نه! نه 

 ” .بخشمتینم وقتچی. ه بخشمتینم

56 

م  یسکوت بهت  سر  رخسار    انیاز  از  رنگ  برقرار شد.  دو  آن 

لب  دهیپر  ینیو سدندیلرزیم  ش یهابود،   ان یرا  ی نه ی. 

  .شودی دارد خفه م  کردی شده بود، حس ممنقبض 

آب و   ی هابود، جام   خته ی جا رشکسته همه  ی شه یش  ی هاتکه

پارچ تکه  ی ها شراب،  را   نیزم  شهیدرخشان ش  ی هاشکسته. 
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بلورها مثل  بود،  سرد    رحمیب   ی پوشانده   ی هاخرابه   خ،یو 

 .بود کماننی کانون تبلور رنگ یکه زمان ی زی از چ  ماندهیباق

و  انیرا م  ینیمنتظر شکستن  مثل    خواستیبود،  او هم  که 

شد.    رهیخ  انیبه چشمان را   ین یخودش بشکند . اما در عوض و

غم   عمرکی  توانستیم  انیاما در پس آن را  دی لرزی م  شیصدا

  :که ابداً انتظارش را نداشت  ی ای سرسخت  را بشنود، به همراه  

 ” .باشه “زمزمه کرد  ینیو   “باشه پس،  “

آورده.    ییزهایمتوجه شد که چه چ  انیرا  ناگهان زبان  به  را 

نابود شود.   اشی زندگ  خواستی. نمخواستیرا نم   نیا  انیرا

همسرش را   رد،یمشترکش را پس بگ  یزندگ  خواستیم  انیرا

که   کردینگاه م  انیبه را  ی طور  یزمانکیکه    یزن  خواست،یم

  .جا کندکوه را جابه  توانستی انگار م

حق  یی زهای چ  تمام بود  گفته  ول  قتیکه  آن   یداشت،  پس 

 کرد ی باالخره بعد از به زبان آوردنشان حس م  د یکه با  یآرامش
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 انیشده بود؟ را  بیاش ناگهان کجا غگذشته  ی کجا بود؟ تلخ

جانب بودنش  بهبه حس حق   انیداشت. را  اجیبدجور به آن احت

بتواند    اجیاحت تا  کند.  نشخوار  را  گذشته  بتواند  تا  داشت 

زندگ  نیزم  ی رو  ی ها شهیش  ی شکسته  ی هاتکه  ی و 

 .کند  هیاش را توجنابودشده

به حرف آمد و احساساتش را گفت. حاال    رید  یچهارده سال   اما

 .نبود نیگذشته مثل قبل زهرآگ یتلخ گرید

لباسش باال    می مال  ی پارچه   ریز   اشنه یگرفت، س  ینفس  ینیو

را که    ی زی که خواسته بود، هر چ  ی زی هر آن چ  انیآمد. به را

ها را آنکه آن  ی جا به  انیرا داشت، داده بود و حاال را  ش یایرؤ

 .ینیده بود در صورت وتفشان کر رد،یبپذ

حالت صورتش آکنده    ”متأسفم  ی لیمن خ  “زمزمه کرد    ینیو

که   یو درک. و درد. اما نه آن حس عذاب  ی بود از حس همدرد

 ”.متأسفم یلیمن واقعاً خ“دچارش بود.  انیرا
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  ز یچمتوجه شد که تا چه حد همه   انیلحظه بود که را  همان

اوضاع   دیندارد چطور با  ی ادهیا  چیه  کهنیرا خراب کرده ، و ا

 ی کل رابطه  ی سنگ بنا  انیرا یتنفر پنهان نیرا درست کند. ا 

دل  بود.  دو  رضا  ی برا   ینیو  ی انتهای ب  لیتما  لی آن   تی جلب 

خودش   ی نامحسوس و مجازات گونه  ییاعتنایو علت ب  انیرا

   .ینیدر برابر و

ا  اما را  نیحاال  و  هوا،  بود  رفته  و  شده  دود  دلش    انیتنفر 

بود    نجایعاشق اوست. مشکل ا  د یبگو  ینیکه به و  خواستیم

شن  از  بعد  حرف  دنی که  را  ییهاتمام  چند   نیهم  انیکه 

حرفش را باور    ینیبه او گفت، امکان نداشت و  شی پ  ی لحظه 

 .کند

با  انیرا  ی هاچشم افتاد.  سوزش  م  دیبه  .  رونیب  زد یازآنجا 

 .شد ری برگشت به سمت در و با قفل درگ

 .اورد ی به زبان ن انیداشتن رانگه  ی برا ی اکلمه  ینیو
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57 

آمد، چشمش    رون یب  یکتابفروش  یشوگربث از اتاق پشت  یوقت

به   خ  کی خورد  داشت  که  ماش  رهیپسربچه   ی کاغذ  نیبه 

 ی در سر  یاثر مال  ی هاکتاب   نگل،ی م:جنگل نات“ وودز    نگلینات

شوگر درستش    شی چند ساعت پ  نیکه هم  ” رد استارز  کاگویش

 .کردیکرده بود، نگاه م

  ی کتاب از سر   نی دتریمربوط به جد  غات یاز تبل  ی بخش  نیماش 

شلوار   کی  زد،یخرگوشه بود. پسرک حدودا پنج ساله م   یدفن

 ی صورتش کم   ی راه به تن داشت. اجزا راه   شرتیت  کیو    نیج

 .سندروم داون استدچار  دادیپهن بودند که نشان م

پا  ی ابچه   نیاول  او صبح  امروز  که  بخش    ش ی بود  درون  را 

کودکان گذاشته بود. جوئل در    ی هانور کتاب و کم  شدهده یچبد

  ی رو که رو  یهمون توجه  دیبا  دونمیم“جواب شوگربث گفت  

که    یوقت  ”بخش هم بذارم،  نیواسه ا  ذارمیها مبخش   ی هیبق
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بخش    وردشوگربث در م  کردندی آن روز صبح مغازه را باز م

پرس  ه  یول“بود    دهیکودکان  فروش    ی اعالقه   چ یمن  به 

هم   ی ادیاز اون، برام سود ز  ی کودکان ندارم. جدا   ی هاکتاب 

 “  .ندارن

 “  .بخش گفت جذاب نیبه ا شه ی هم نداره، واقعا نم  یتعجب“ 

باال    جوئل بود  گرفته  را  کوچکش  فکر  “دماغ  که  تو  باشه، 

ا  ،یزرنگ  ی لیخ  یکنیم مد  نی از  بعد  کودکان   ری به  بخش 

 ” .ی فروشگاه هست

 ” .فروشگاه وجود نداره نیا ی تو یبخش کودکان “ 

بخش مانع از    نیا  ی هات یکه مسئول  ی بذار  دیدر ضمن، نبا“ 

 ”.بشه گهید ی هاانجام کار بخش 

تازه روز سوم  “لبخند زد    اشزه یمزه یر  سیشوگربث از باال به رئ 

 دونستمیشدم. م  ری کردم و مد  دای ارتقا درجه پهستش و من  

  ”.شمیستاره م  هیکه 



724 
 

 .قهقهه زد و دور شد جوئل

را برندارد    یمجبور بود با خودش مبارزه کند تا گوش  شوگربث

کارها    جورنیاز ا  توانستینم  گر ی خبر ندهد. اما د  نیو به کال 

د، که شوگربث با او بهم زده بو  ت یواقع  نیانجام دهد. هرچند، ا

  .به او زنگ نزند نیکه کال شدیباعث نم

م   معموال بهانه  را  بود   _کردیگوردون  کرده  اصرار 

بگ  اشی سرپرست عهده  بر  مشترکن  به  گاهرند ی را  اوقات    ی. 

م آ  گرفتی تماس  بپرسد.  سوال  خانه  مورد  در  او  از   ا یتا 

ماه  دیآیم  ادشیشوگربث   اشتراک   ی مجله   ی انه یکه 

نه؟   ا یکرده    دیرا تمد  نیکال  ”ی م:مجله ورزش“  یمانثلک ی آتلت

کند، شوگربث آن   دایرا پ   اشیکت اسپورت فاستون   تواندینم

دلتنگش بود   ی ا شوگربث به طرز عاجزانه  ؟ییشورا برده خشک 

قرار شام   کی  ی از او برا   نیکال  کاش ی که ا  کردی آرزو م  یو گاه

 .دعوت کند 
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به  م  اما  گرگ    کینداشت،    ی اعجله چی ه  نیکال   دیرسینظر 

از   ی انشانه  دنی نشسته بود، در انتظار د  نیگرسنه که به کم

ترفندش    دیاش، تا بالفاصله به او هجوم برد. شاضعف در طعمه 

خودش را    ی موثر بود چون امروز صبح شوگربث به زور جلو

او صبحانه   ی رانرود ب  ،ی فروشگرفت که قبل از آمدن به کتاب

 .درست نکند

دوباره شروع کند به غصه خوردن، پس    توانستینم  بثشوگر

کوچکش. فقط خودش در    ی نظرش را معطوف کرد به مشتر

که برود به    خواستی جا بود از او ممغازه بود، و اگر جوئل آن

که همراه کودک به مغازه آمده بودند، کمک کند، اما   یوالدین

  .کار را نکرد نیشوگربث ا

پر زرق و    نیبه ماش  دیرا گرفت تا رس  عوض، رد نگاه بچه   در

 ”آد؟یخوشت م یدفن  ی هااز کتاب “:  یغیبرق تبل

  استن یریاوش#
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58 

 ” رو دوست دارم!  یمن بن“به شوگر زد    یلبخند بزرگ  پسرک

گورکن با    کیاز    ییطرح مقوا  کیبا انگشتش اشاره کرد به  

ع زیآمطنت ی ش  ینگاه گورکن  خلبان  یصحرائ  نک ی.  شال    ی و 

  ”!دوست منه! کتاب بخون یبن“بود.   دهیپوش

  اق یاشت  همهنیا  ی جلو  توانستی بث لبخند زد. چطور م  شوگر

را برداشت،    ی اول سر  ی هااز کتاب   یکیکند؟ پسرک    ی خوددار

برپا کرده بود.    ی که شوگربث به تازگ  یدمانیهمان چ   نیاز ب

  ”ه؟یاسمت چ“شوگر کتاب را از او گرفت  

  ”.ی چارل“ 

نشست، همان    نیزم  ی شوگر چهارزانو رو  ”.یچارل   نجایا  ایب “ 

حداقل    ایکوچک    یچند صندل  دیگرفت که با  میلجظه تصم

رو را  کنند. دستش  اضافه  نرم  بالشت    ک ینزد  ی فضا  ی چند 

  .نشست کشینزد یخودش زد و چارل
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مال  خورهیم  نی زم  یدفن “   اثر   دیشا   ”لی سامرو  یاثر 

ها از همان اول به بچه  دیبود، اما مگر نبا  نیبا کال   ینینشهم

 ی دفن“را بشناسند؟     اشسنده ی بدهند که اسم کتاب و نو  ادی

 کرد ی خرگوشه داشت با ذوق به الک ناخن براق بنفشش نگاه م

قرمز    یکوهستانبا دوچرخه    عی سر  یلیکنه خگور   یبن  هویکه  

 ” ...نیرد شد و اون رو پرت کرد زم یرنگش از کنار دفن

رفت بغل شوگربث نشست،    یچارل  ”رو دوست دارم.  نجایمن ا“ 

از    یکی  خواندند،یسوم را م  ی که داشتند صفحه  یوقت  گریو د

 .شوگربث قفل کرده بود  ی از موها  ی را دور مقدار  شی هادست

  

سر  تر عیسر  یبن“  تو  ترع یو  زد.  ش رو روبه   ریمس  ی پدال 

گنده   هی  تونستیم بب  ی گودال  رو    ی شوگربث صدا  ”نهی آب 

با تمام وجود آرزو کرد که جوئل   د یدر را شن  ی زنگ جلو و 
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برسد چون خودش امکان    های مشتر   ی هیشته باشد تا به بقبرگ

  .بلند شود شی نداشت از جا

زد     یچارل ورق  را  و صفحه  کرد  دراز  قسمتش    نیا“دست 

  ”.خوبه یلیخ

ز  یبن“ آب    ری زد  تصور کرد که گودال  و  . انوسهیاق  هیخنده 

  ”!! شلپپپپپپانوسیاق

  ”!شلللپ“کرد   دی تقل یچارل

رس  باالخره  کتاب  آخر  سمت    یچارل  دند،ی به  به  کرد  رو 

که قلب مخاطبش را   ییهااز آن لبخند   گرید  یکیشوگربث و  

  ”.یخونی خوب م یلیخ“ داد.   هیبه او هد کردی ذوب م

  ”.ی دیخوب گوش م یلی و شما هم خ“ 

شد، رو گرداند و    یدر سمت راستش متوجه حرکت  شوگربث

د  آنیل انتها  دیرا  در  زندگ  ی که  و    ستادهیا  نامهی قسمت 
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را کنار گذاشت و   یچارل  ی. شوگربث به آرامکندینگاهشان م

 .بلند شد

به پا داشت،   یطب  یپفک_کف  ی هاو کفش   یشلوار راحت  آنیل 

تازه    فتش یش  ا ی بود    مارستانی در حال رفتن به ب  ای  یعنیکه  

  .آمدیم مارستانیتمام شده بود و داشت از ب 

ل  دیدو  یچارل   ”!یمامان“  بن“   آنیسمت  دفن  یمن  رو   یو 

 ” !دوست دارم

  استن یریاوش#

59 

ل  ”مامان.  زیعز  دونمیم“ که  اش   آنیهرچند  بچه  با  داشت 

 .شوگربث ی نگاهش ثابت مانده بود رو  کردی صحبت م

 ”.ی. لطفا مامان خوامی کتاب م من“

 ” .ی کتاب رو دار نیتو که ا “
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کتاب    فی دوان رفت سمت رددوان  یچارل  ”رو ندارم.  یکیاون   “

را برداشت و آن را    ی کتاب سر  نیدتریشده، جد  دهیچ  ی ها

 ”نوشته؟ یروش چ“مادرش آورد.  شیپ

 ” .دردسر سازش ی سنجابه و داداش کوچولو ایکتوریو “

 ” .رو ندارم  یکیاون  “

 .دیپرس  آنی ل ”چه قدره؟ متشیق“

تا    د یبود که چند لحظه طول کش  شان یپر  ی به قدر   شوگربث

را نوازش کرد.   ی سر چارل  آنیکند. ل   دایکتاب را پ  متیبتواند ق

- وال  میکه رفت   ی بعد  ی دفعه    ی ری بگ  د یکتاب جد  ه یاگه االن  “

 ” .ی بخر گهید ی اسباب باز هی ی تون یمارت نم

 ” .باوشع“

 ” .ام یم گهید ی قه ی. ببرش دم صندوق. من چند دقخوبه“

موکت فروشگاه    ی رو  اشیکتان  ی بدوبدو رفت، کفش ها  یچارل

 .دادندی تپ صدا متپ
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  ی رو ی  ره یآن با گ  یبر فضا حاکم شد. ل ی ندیناخوشا سکوت

 ه یمنه.    ی بچه  نیترک یکوچ  یچارل “ور رفت.    اشی دست  فیک

اومدنش انجام دادم، از اولشم    ایقبل از به دن   ویآمون  شی آزما

 ” .سندروم داون داره  میدونستیم

 ” .بوده باشه  یسخت طیشرا دیبا“

کم بود، همسر    شه ی. پول که هممیمشکالت داشت   ی سر  هی  ما“

اند نم  نز،یپرک  ی سابقم  بزرگ    ش،یشناسیتو  توپللو  تو شهر 

بگذر به من    م،یشد.  بچه رو سقط    ا یداد.    ماتوم یاولت  هیاون 

 ”.شهی اون ازم جدا م ای کنمیم

طب  و“ هم  گفت   عتای تو  ب  یبهش  موقع  و   رونیکه  در  رفتن 

 ” ببنده؟

بهش فکر   یقبل گفتنش حساب  ی ول“زد.    یلبخند کوچک  آنیل

 ”.نبود ی ا کردم. کار ساده 
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 قا ینازه. باهوش هم هست. دق  یل یخ  یکه نبوده. چارل  مطمئنم“

 ” .ورق بزنه یک  دیبا دونستیم

 ی لبه    ی نوک انگشت شستش را رو  آنی ل  ”بود.  یخوب  تبادل“

 ”منه، نه؟ ی بچه  یدونست  ینم“. دی قفسه کش کی

 ” .نه“

 ”.ی که واسش کتاب خوند  ممنون“

 ” .نداشت یقابل“

 ” .برم دی با“. گرشیدست داد دست د ک یرا از   فشیک

 ” .کنمیم  ی رو واست بسته بند  کتاب“

 ” .دهیانجامش م جوئل“

تکان نخورد. شوگربث   شیهمه هنوز هم از سر جا  نیبا ا  یول

تو   ی. هرچآنیل   رونی ب  زشیبر“تحمل کند.    توانستی نم  گرید

 ” .ذهنته رو بگو
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کل  خوامیم  فقط“ به  تو  که  بگم  زد  یبهت  صدمه  و    ی آدم 

 ” .ریفاصله بگ انی. از رایکنی کار رو م نیا ی هنوزم دار

از خودش دفاع کند    کرد یبث داشت فکر م  شوگر نه.   ایکه 

  ی از آن جا دور شده بود. شوگربث کتاب دفن   گر ید  آنی ل  یول

جا   خوره یم  نیزم سر  گذاشت  نگاه  شیرا  ماش  یو   نیبه 

  .انداخت ینییتز

 کرد،یفوت م  ییمقوا  واناتیح  ی رو   یداشت به آرام  کهیدرحال 

  ی زندگ   نگل یتیدر جنگل نا   شدیکاش م  ی در دلش آرزو کرد ا

 .مدت کوتاه  کی ی کند. فقط برا

سپر  ی   هیبق به سرعت  از ظهر  د  ی بعد  و شوگربث    گر یشد 

برگردد سر چ گرفت    میبخش کودکان. تصم  دمانینتوانست 

  .بعد از بستن مغازه  ی کار را بگذارد برا نیا

 .زدی زنگ م  نیبه کال دیکه با یعنی نیا بدبختانه،

60 
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  ؟یدون مراقبت کناز گور   نطورایتا حدود ساعت نه، ا  شهیم“

 ” .کشهیمن کارم طول م 

 ” .بندهیم ش یمغازه ساعت ش  ؟یچ واسه“

م  نیکال  دانستیم  شوگربث بهانه جور  را    کردیداشت  او  تا 

ول   ی پا  شتریب دارد  نگه  نم  یتلفن  مقابل   یواقعا  در  توانست 

. جوئل منو  رمیمن االن مد “گفتن خبرش به او مقاومت کند.  

 ”.کودکانگذاشته سر بخش کتاب 

 ”خواست خودش اون کار رو انجام بده، نه؟ ینم پس“

 ” .دگاههی جور د هی نمیا“

 ”؟یدونیکودکان م اتیراجع به ادب یچی ه“

 ” .خروار خروار“

 ”نابود، ها؟ نقدیا“

 ” .رم یگی م ادیمن زود  بختانهخوش“
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 ی سرش را برگرداند و از گوش   نی کال  ”خبر خوب،  هی  قی رف  یه“

امشب   یمامان“.  دیرسیتر به گوش م  فیضع  شی دور شد، صدا

و پورن   م یمست کن  میتونی. مم ییخونه. فقط ما پسرا  اد یم   رید

 ” .م یتماشا کن

 ” .ما پسرا “. دیخرناس کش شوگربث

 ” .معلوم فاعل“

خودش را   کردیکه داشت قطع م   یوقت  ”.ایهست  یخل  عجب “

رفتار کامال    کیسرزنش کرد.    ن یبه دو کردن با کال  کهیبابت  

 .زی آم ادیاعت

داشت   ینیو  ابان،یخ  ی در آن سو  یکتابفروش  ی روبه رو   درست

  ر ی. شوگربث نگاهش کرد. در چند روز اخبستی مغازه اش را م

 رفت یخورده بود که م  ینیگاه چشمش به و  یشوگربث گاه و ب

  .آمدیدرون مغازه اش و م
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چ  دید  کباری داشت  تغ  ی جلو  نیتریو  دمان یکه  را   ر یی مغازه 

در    یخوب  ی   قهیسل  ینیکه و  کردی . شوگربث اعتراف مدادیم

 .داشت دمانیچ

به شوگربث بزند.   ی تا سر  ستادیا  یدم کتابفروش  روزید  یجیج

که شوگربث از او در مورد    یوقت  یاما ساکت و مغموم بود، حت

  .نزد یحرف ادیهم ز دی* پرساشگاثیبی ب دیجد پیت

  ی   هیروح  ی پدر و مادرش رو  ییجدا  زدیحدس م  شوگربث

را    انیناهار، را  کی گذاشته است. همان روز نزد  ری تاث  یجیج

  .گنج گذشته شد ی که وارد مغازه  دید

ج  به ام  یجی خاطر  شده  که  دو   دوار یهم  آن  که  بود 

  ی چراغ ها دنی اختالفاتشان را حل و فصل کنند، اما حاال با د

باال آپارتمان  م  ی روشن  نظر  به  به   دی رسی مغازه،  ماجرا  که 

 .حل نشود های سادگ نیهم
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مشغول    یرا نابود کرد. مدت  نیشوگربث بالکل تمرکز کال   تماس

درحال  انویپ و  شد  رو  کهی زدن  را  انگشتانش    ی داشت 

به    ی ای خودش باز  الیدر خ   دیکشی م  دیوسفاهیس  ی هاهیکالو

 ی در وجود شوگربث باق  یمبهم  زیچچ یراه انداخت که در آن ه

 .نمانده بود

بود؟   ده یبود، مگر ند  دهیرا د  اشی که تمام نقاط مخف  نیکال 

چش  را  او  بود،  کرده  صداها  دهی لمسش  گلو  ییبود.  از   ی که 

 .شناختیحسش را م شناخت،ی را م آمدیم  رونیشوگر ب

باشد،   نی کال  ی معاشقه رو  نیبود که ح  ن یشوگربث عاشق ا 

وقت  ز  ییهااما   دتر یشد  شیهاارگاسم  دیخوابیم  رش یکه 

کالشدیم که  داشت  دوست  شوگربث   دنیبوس  نیح  نی. 

طرف برگرداند و با دست آن را ثابت گلوگاهش، سرش را به 
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درست مثل برگ گل حساس بود   شیهانه ینگه دارد. نوک س

 .کردی م  زدهجانیاو را ه   شیداشتن بازوهانگه  ثابت و گرفتن و  

معما  ی درازا  اما کال  ییهر  کرد،    نیکه  کشف  را  پاسخش 

بود   ماندهیندانسته باق  ی. و تازه کلشدندی م  دای پ  گری د  ی هزارتا

حال نتوانسته  تابه  وقتچیکه اصالً هنوز سروقتشان نرفته بود. ه

تخت خودش   در  با شوگربث   ایبود  در دوش حمام خودش 

  .باشد

رو  خواستی م  دلش را  بخواباند،   زیم  ک ی  ی شوگربث 

  ز یم  ی لبه   ی را رو  ش یهارا بازکرده و پاشنه   شی پاها  کهی درحال

م دلش  است.  رو   خواستی گذاشته  را   ک ی  ی دسته  ی شوگر 

 شکی ب  نی باال. عاه آره.. کال  اوردی مبل خم کند و باسنش را ب

 .خواستی را م یکی نیا
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امشب سرش را گرم    نکهیا  ی جدا کرد. برا  انوی را از پ  خودش

  از ین   ”م: آهنگساز مشهور“   نیاز چوپ  تریکیزیف ی زی کند، به چ

 .داشت تا دوباره با شوگربث معاشقه کند ازیداشت. ن

کل  کیتار  سرسرا بود.  دوباره    دیشده  سپس  زد،  را  چلچراغ 

وقت کرد.  و    کشنبه ی  یخاموشش  عشق  از  حرف  شوگربث 

  ی شوکه شد. اما حاال که مدت   یحساب  نیزده بود کال  یعاشق

کند،   ی را بازنگر  ش یهاتوانست حرف   نیزمان گذشته بود و کال 

  .دیرسی قدرها هم ترسناک به نظر نمآن  گریفکرش د

هم   فقط مثل  داشت  م  ی ادیز  شهیشوگربث  . کردی بزرگش 

شان واقعاً داشت  تمام کردن رابطه   ی برا  اشنانهیبتالش کوته 

کال درم  نیحرص  کالآوردی را  شوگربث   نی.  ماتم  به  نسبت 

شوگربث    مالحظهیب همسر  مرگ  از  ماه  چهار  تنها  نبود. 

ولگذشتیم کما   امت  ی.  در  را  آخر عمرش  ماه  هوپر شش 

 شد یبود. پس واقعاً نم  ماریهم بها قبل از آنو ماه  ردک  ی سپر

 .کندیم انتیاش خو خاطره  ادیگفت که شوگربث دارد به 
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خود او هم آرام نبود. اما   ده،یکه او ترس  کردیدرک م   نیکال 

خود شوگربث هم متوجه    کرد،ی نگاه م  یاگر به اوضاع منطق

برا   شدیم اآن   ی هردو  ی که  که  است  الزم  را   نیها  مرحله 

 .تجربه کنند 

حس   نیا  ن یو کال  د یرسیبه نظر م  ی خال  یلیبدون او خ   خانه

پ  خوب  اصالً  هم  نوشتنش  روند  نداشت.  دوست    ش ی را 

 ین یتا با و  رفتیم   دیمثل سابق بود، شا  زیچ. اگر همهرفتینم

  یکاف  ی اندازه خودش به  ینیدر موردش صحبت کند، اما آالن و

 .داشت ی ری درگ

و  ی جدا  آن،  شوگربث، محافظه   ی ادیز  ینیاز  اما  بود.  کار 

نظر    ی ر ینظیب  ییتوانا و  مطلب  اصل  سر  برود  که  داشت 

 .د یبه او بگو پردهی را ب اشیواقع
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 کهنیا  ی صبح با جوئل تماس گرفته بود، در ظاهر برا  امروز

اما در حق  کی  ی درباره   خواستی م  قتیکتاب سفارش دهد 

 .رد یخبر بگ   دشیکارگر جد

عاشق  “ جوئل گفته بود    ”ن،یمعدن طالست کال  هیشوگربث  “ 

چه قدر اهل کتاب و کتاب    شهی. اصالً باورت نمهیکتاب فروش

 ”.خوندنه

باورش م  البته از قبل متوجه شده بود که شدیکه  . خودش 

.  داردی اش برمخانه را از کتاب   ی متنوع  ی هاشوگربث چه کتاب

 ”نه؟ ،یهست یخب پس ازش راض“

چند    نی. اکردمی که فکرش رو م  ی زیاز اون چ   شتر یب  یلیخ“

 که نیجور کردن واسه ا  ی ابهانه  هیتمام مردم شهر    ریروز اخ 

ب  هی نم  انیسر  چون  و  ب  خوانیمغازه.  نظر  به   انیفضول 

سعخرنی م  ی زیچ  هیاشون  همه  من  به   کنمیم  ی.  خودم 

خ  ی های مشتر اونا  برسم،  م  یلیزن  ولدنیآزارش   ی . 
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  ی زی هر چ  تونهیبه خودش. م  سپارمی مرد رو م  ی های مشتر

که حاضرم قسم بخورم    ییاون پسرا  یرو به پسرا بفروشه. حت

 ” .ستنی اهل خوندن ن ی اصالً سر سوزن

 ” .شنومیم  نویحالم اخوش“بود  دهیلب غر ریز  نیکال

  

61 

تا فکر  نیکال به سمت آشپزخانه  بکند.   ی رفت  به حال شام 

 ن ی چظرف ته   کیرا مجهز کرده بود.    زرشیفر  یشوگربث حساب

  دمان یچ   رییتغ  ری درگ  ی قدربرداشت. البته که خود شوگربث به

  .بردی م  ادیکه اصالً غذا خوردن را از    شدیها ممچه بخش بچه 

و   داردیبرم  ی زی چ  یشکالت  کیهم بماند،    ادشیاگر    یحت  ای

م را  عادت  گذاردی اسمش  مشمئزکننده   اشیی غذا  ی هاشام. 

و هرچند   داد؛یخودش نم  یسالمتبه   یتیاهم  چیبودند. اصالً ه
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پختش واقعاً آشپز شهر است اما دست  نیگفت بهتر  شدیکه نم

 .کردیم بتاز خودش مراق هان یبهتر از ا د یخوب بود و با

و درش را محکم بست.   ویرا فروکرد درون ماکروو  نیچته   ظرف

 ی قهرمان  ی ه داشت مثل مردهارا ک   قتیحق  نی با تمام وجود ا

که به دنبال کشتن اژدها و نجات شاهزاده خانم قصه هستند، 

 .گرفت  دهیناد

با او بهم زدن. ارواح عمه اش. واقعاً شوگربث فکر کرده بود به  

 هاست؟ی سادگ نیهم

فکر که شوگربث پشت خط   نی با ا  ن یزنگ خورد و کال  تلفن

بارش   ز یبه خاطر بزدل بودن چ  یاست آن را برداشت تا حساب

 .کند

 …شوگربث پشت خط نبود اما
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م  یکس در  به  کتابدیکوبیداشت محکم  دو   یفروش.  حدود 

سر    ی سختقفسه را به  نیساعت قبل بسته بود. شوگربث آخر

  .هل داد و اخم کرد  شیجا

قفجابه   با از  تا  چند  کردن  بود   ستادهیا  ی هاسهجا  توانسته 

را ساده   یدسترس بدبختانه مجبور  به بخش کودکان  تر کند. 

موردعالقه  بخش  بود  را   ی هاکتاب  یعنیجوئل    ی شده  شعر 

 .دیشنیدرشت م  یکم  دیفردا صبح با  یعنیتر کند که  کوچک

 ی دستانش را تکان داد و به سمت در ورود  ی رو  گردوخاک

لک شده بود.   اشکسره ی  یکوتاه و صورت  یرفت. لباس بافتن

لکه  دواریام بتواند  تمبود  را  برا  زیاش  در    ی کند.  کردن  کار 

 .لباس مناسب نداشت یکاف ی اندازه به یفروشکتاب 
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دارم “. شوگربث داد زد  دادیهمچنان داشت صدا م  ی ورود  در

طرف آن   ی که مرد  دیرد شد. د  هانامهی ز بخش زندگا   ”!امیم
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درشتستادهیا  شهیش مارک    کلیه.  لباس  چهارشانه،  و  بود 

اش چهره   ی رو  ن یخشمگ   اریبس  یبود و حالت  دهیورساچه پوش

.  دنوجوان، قلب شوگربث به تپش افتا کیداشت. درست مثل 

 ”واال؟حضرت “رفت و آن را باز کرد. با قفل در ور 

را  توجهیب  نیکال سرش  پشت  شد.  وارد  شوگربث   ی حه یبه 

 ” ه؟یک الیدال“جا ماند. از گوگرد به یمیمال

 ”.من ی گربه “آب دهانش را قورت داد.  شوگربث

بدونه چرا دو روزه که بهش    خوادیتو م  یجالب. گربه  چه“

 ” .ی زنگ نزد

 یلگد بزند در کون خودش. برا  کی  خواستیدلش م  شوگربث

  یخط همراه خودش قطع شود شماره   کهیدرصورت  اط،یاحت

به   ن یکال  ی خانه شماره را  به    ی اضطرار  ی عنوان  بود  داده 

و   تغ  ادشیموسسه  را  آن  که  بود  که “دهد.    ریی رفته  تو 
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 نیتراگه کوچک   نی خدا قسم کال  ی ندبه خداو  ش؟ینترسوند

 ” …که ناراحتش کرده باشه  یباش  زده یحرف

بود محکم   ده یچی پ  لیرا که دورش فو  نیچظرف ته   کی   نیکال

با “.  شخانی پ  ی رو  دیکوب م  دیچرا  ناراحت  اونم    کردمیاونو 

انرژ  کهیوقت جمع   میداشتم  تو  کردن  ناراحت  واسه  رو 

 ” کردم؟یم

 ” به تو داره؟ یماجرا چه ربط نیا اصالً“

 ”.یمآمآن گهیتو م به“

 م: رنگ پرچم “  ی و آب  دیقرمز، سف  نیسرزم  ی تو  ی . داریمامان“

ا  یکنیم  ی زندگ  ”کایآمر ما  حرف   ییکایآمر  نجایآقاپسر. 

 ” .میزنیم

  

کال  اما کال  نینتوانست حواس  کند.  پرت  به   نی را  را  کمرش 

دست   ه یتک  شخانیپ و  به   ستاد،یا  نهیسبهداد  کرد  شروع 
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که   -اشی راحت  ی هااز کفش   یکیپشت سرهم نوک    دنیکوب

  ه ی صداش شب“.  نیبه زم  -شده بودندجال داده   ینقصیبه طرز ب

 ”.زدی حرف م رزنی پ هیها نبود. مثل دختر بچه 

برگردم سرکارم، پس    دیمنه. حاال من با  ی دختر خونده  الیدال“

 ” .دا-تا

 ” .سالشه  کیوگفت چهل بهم“

 ”.ست یساله ن کیو. چهل کننیم جش ی گ هاعدد “

قلب شوگربث استوارتر    ی هااز تپش   یلیخ  یل یخ  ن یکال  نگاه

تماس“بود.   مانندپچ  یتلفن  ی هااون  م  ی پچ  با   دمیشنیکه 

 ” بود، نه؟ الیدال

 ” .زدم یام حرف منباش. داشتم با معشوقه احمق“

63 

تو   بهم“ بروکد  یمکان  ی گفت  اسم  . کنهی م  یزندگ  لیبه 

تو  نکهیبعدازا کردم،  سرچ  درباره   یکم  نترنتیا  ی قطع  اش 
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ا تو  نیکردم.  تو  رو   ا یقضا  چوندنیپ   ی استعداد  من  هنوزم 

 ” .کنهی متعجب م

واسه  .  چوندمیرو نپ  یچیکه ه  شه یم  ی امن چندهفته   ،یه“

 ” .چشمام ضرر داره

ظرف   شی ابرو  ی تا  کی آمرانه    نیکال شوگربث  برد.  باال  را 

  ش یرو  یومینیآلوم   لیرا که آورده بود برداشت و فو  ینیچته

از الزان  طرفک ی را  زد.  پخت  دست  ی آماده   مهین  ی ای کنار 

  .چنگال گذاشته بود  ک یظرف  ی باال نیخودش. کال

خوب غذا   ی نخورده بود. بو ی ز یکل روز را  چ  باًیتقر شوگربث

م  دیبا آب  به  را  اشتها  انداختی دهانش  عوض  در  را   شی اما 

دختر امتِ.   الی. دالستین  یمهم  زی واقع چ“داده بود.    ازدست 

با   خ  یذهن  ی هایینارسا  ی سر  هیاون  اگه  شد.   ی لیمتولد 

پنجاه   ،ی کنجکاو چند  کیواون  و  ک  ن یسالشه   ی تو  هساله 
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هستم    ی. اونجا خوشحاله. من تنها کسکنهیم  ی زندگ  لیبروکد

 ” .بود نیماجرا هم ی که واسش مونده. همه 

 ” .است نهی پرهز یلیخ یمجتمع خصوص  ک ی لیبروکد“

را که قصد خوردنش را نداشت، بلند   ینیچظرف ته  شوگربث

سمت   به  رفت  و  جا  یکیکرد  مخصوص    ی هاگاه یاز  دنج 

صندل  زیم  کیکه    یخوانکتاب  دو  داشت.   یو  کوچک 

معموالً آوردن غذا “چنگال را جلو برد.    نشستی م  کهی درحال

واسه تو   میخونه ممنوعه اما حاال داربه درون کتاب   یدنیو نوش

 ” .میشی قائل م نااستث

باالخره دارم کارهات رو “به سمت شوگربث جلو رفت.    نیکال

 ”.فهممیم

  نکه ی. اما فقط واسه اخورمیباشه، اصرار نکن خودم م  باشه“

گشنگ  از  م  یدارم  به   ”.شمی هالک  را  خودش  زور  شوگربث 

 .مجبور کرد که شروع کند به خوردن
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 ی برا  ی چه جور پدر  یول  ،ی دونم که عاشق اون مرد بود  یم“

متک   ی نده یآ و  معلول  پس   ی ز یربرنامه   اشیدختر  انداز  و 

 “ کنه؟ینم

نارضا  وقتچ یه با نشان دادن  نداشت  خودش    ی هایت یامکان 

  ش ی مال  طیشرا“کند.    انتیامت به او خ  ی هایبرنامگی در مورد ب

من واقع “در دهان گذاشت.    ی گرید  ی زور لقمه به   ”بود.  ده یچ یپ

اگه فقط خودم   ی. حتکنمیدرست م  ی اخوشمزه   ی اهایالزان

 ” .بگم  نطوریا

نقاش  نهیهم  ی برا“ اون  دنبال  انقدر  قطعهیهست  یکه   ی . 

طال و    د یچشمت دنبال خر  وقتچ ی. هنهی پازل هم  ی گمشده 

با نبود.  خودت  واسه  ا  دیجواهرات  زودتر   نو یخودم 

 ” .دمیفهمیم

  

64 
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مگمی م  ی جد“ فکر  واقعاً  ا  کنمی .   ی نیچته   نیبهتر  ن یکه 

 ” .حال پختمهست که تابه

تو به اون پول “ داد.    هیها تکاز قفسه  یکیدستش را به    نیکال

  ل یبروکد  ی تو  ال یاز دال  ی نگهدار  ی هانه ی هز  یتا بتون   ی دار  ازین

بخش از داستان    نیا  ی تا بتونه اونجا بمونه. تو  ی رو پرداخت کن

 یاون  الهه   گهیمگه نه؟ تو د   یست ین  یمنف  تی شخص   گهیتو د

زهرآلود  ی هرزه  فقط    ی بلوند  م  بهکه  فکر    کنه یخودش 

  ی که حاضر  یهست   ی ری و فق  چارهی قهرمان ب  نجای. تو ایستین

 ” .آدم بدبخت فدا کنه  کیکمک به  ی برا زوی همه چ

 ”؟ی بخور  نیاز ا ی خواینم ییخدا“

 ”؟یبهم نگفت یچی ه  چرا“

را گول بزند.   نی کال  توانستینم   نیاز ا  شتریب   گرید  شوگربث

نداشت که بهت    یلیدل“فروکرد.    نیچچنگال را محکم درون ته 

 ” .بگم
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 ”نبود؟ یخوب  لیدل میهم بود ی که ما معشوقه تیواقع نیا“

  ی . و من هر کار یزمان ماض“.  د یپر  یصندل  ی از رو   شوگربث

 ”.کنمیمراقبت از خودم الزم باشه م ی که برا

که   میاونقدر ضخ   وارید  هیدور خودت،    وارید  هیساختن    با“

بب   کسچ یه رو  از   یبه نظرت معن  نه؟ینتونه پشتش  مراقبت 

 ” نه؟یخودت ا

  وار ید  هی  ینی که کل وقت آزادش رو صرف آجرچ  یاون  ،یه“

ن  کنهیم  دیفرنچمنزبرا   یپشت  اطیح  ی تو حاال  ستمیمن   .

یحرف بزن  شتری خصوص ببه  ی استعاره   نیراجع به ا  ی خوایم

… ” 

در مورد تو،    یشوگربث. ول   وارهید  هیفقط    وارید   هی  ییوقتا  هی“

گذاشتن   دائم  هیحدومرز  زندگهیشغل  تو  تو یکنینم  ی .   .

 ” .یکنیم  ی رو باز یزندگ



753 
 

. شخانیشوگربث رفت به سمت پ  ”سرم شلوغه، کار دارم.  من“

 .به دنبالش روانه شد نیکال

سرسخته   ی قدرزن که به  هی  ،یساخت  ی مواز  تی شخص  هیتو   “

.  کننیراجع بهش م  ی چه فکر  هیکه بق  دهینم  ت یکه اصالً اهم

خودش رو    یتی شخص   ی هازن انقدر مغروره که تمام ضعف  نیا

دقت کن   نیو به ا  - نهیفقط نکته ا  زنهی جار م  ایتو صورت دن

که   ییهاضعف  نی ا  -اوج نبوغ توئه   ی نشون دهنده   نیچون هم

 ی قیحق  تی به شخص  یربط  چیه   ننیدم در تا همه بب   یگذاشت

 ”قیتشو ق،یتو نداره. تشو

کردن    شوگربث صاف  معطوف  را   ف یرد  کیحواسش 

 ” .نداره قتیحق نیا “مارک کرد. بوک

اولش دل  پس “ از  برا  تی واقع  لیچرا  نقاش  دایپ  ی رو    ی کردن 

 ”؟یچرا منو کنار گذاشت ؟یبهم نگفت
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  ی م یهمچون تصم  قاًیراه بدم؟ دق  میتو رو تو زندگ  دیبا  چرا“

  ه یمن داشته باشه؟ فقط چون بازم    ی برا  تونهیم  ی اده یچه فا

  د یمنو به قدوم مبارکش منور کرده با  یاومده و زندگ  گهیمرد د

که فقط   گهیمرد د  هیکنم؟    انیتمام روح و روانم رو براش عر

نه ممنون.    یول  ،متشکرم  یلیزدن به منه؟ خ  بیقصدش آس

 ”.رونیحاال برو ب

  گر ید  یکیکه انگار باز در  کردیبه شوگربث نگاه م   ی جور  نیکال

 ی نحو  نیاز امتحاناتش مردود شده. اما شوگربث داشت به بهتر

  اش ی و اگر سبک زندگ کردیم  یزندگ آمدیکه از دستش برم

 .خوش نبود، پس چه بد  نیبه مذاق کال

برداشت  نیکال قدم  شوگربث  سمت  چشمان به  به  باال  از   .

 ی در نگاهش مهربان  ،یشگی تکبر هم  ی جاشوگربث نگاه کرد، به 

بود.    نتریالعاده فوق …“ گفت    یآرامبه   نیکال”…تو“نشسته 

 ” .ییایزن دن
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جشن   ی درست مثل همان ملکه  خواستیدلش م  شوگربث

حل شود. در   ن یکه سابقاً بود، برود و در آغوش کال  یدانشگاه

عوض، پشتش را صاف کرد و دستانش را محکم کنار بدنش 

 ” .من سرم شلوغه، کار دارم“نگه داشت. 

آه  نیکال در.    ی با  سمت  به  رفت  و  کرد  رها  را  شوگربث 

  ت یدر بود، برگشت  با جد  ی ره ی دستگ  ی دستش رو  کهی درحال

ماجرا تموم نشده. هر    نیدلم، ا  زیعز“به شوگربث نگاه کرد.  

 ” .فکر کن  ی خوایم ی جور

به   دیازنظرش محو شد، بعد دو  ن یصبر کرد تا کال  شوگربث

شده بود اما عمراً  تنگ   اشنه یسمت در و آن را قفل کرد. س 

 .ختیریاشک م ی گریمرد د  ی اگر بازهم برا

ته   درحال  نیچظرف  و  برداشت  قدم  دو  کهی را  مغازه  رتادور 

لقمه  زدیم برا  ی اچند  گوردون،   ی برا  ال،یدال  ی خورد. دلش 
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شده که مصمم بود به درون قلبش راه ندهد،تنگ   ی مرد  ی برا

  .بود

لذت کار کردن از سرش    گریباالخره برگشت سرکار د  کهیوقت

ها شد. اما بود. ساعت ده مشغول خاموش کردن چراغ   ده یپر

نظرش   ابانیطرف خدر آن ی زیمغازه چ ی به جلو دیرس یوقت

 .را جلب کرد

انعکاس    جورکی   دیشا  کند،یم  الیدر ابتدا فکر کرد که دارد خ  

نگاه کرد،    ترقی دق یباشد. اما وقت  ابانیخ  ی هااز  چراغ   ب یعج

 .حبس شد نهینفسش در س 

گنج گذشته   ی مغازه   ی دوم آپارتمان باال  ی طبقه  ی پنجره   از

 .آمدیم رونیداشت دود ب 

 استن یریاوش#
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 هفدهم  فصل
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دود  شوگربث ب  ی به  پنجره  از  کرد.    دیتراویم  رونیکه  نگاه 

 .آن باال بود ینیها روشن بودند. وچراغ 

به    دیپر  شوگربث و  تلفن  تماس “   911به سمت  تلفن  ها  م: 

ازآن که به اپراتور اطالعات الزمه را  زنگ زد. پس   ”ی اضطرار

از   پس  کرد.  قطع  را  تماس  رو  ک ی داد  از  تامل،   ی لحظه 

 ی دوخت را برداشت، قفل در را باز کرد و تند  ن یماش  شخانیپ

 .ابانیرفت به آن سمت خ

به سمت پنجره    ”!ینیو“.  آمدیم  رونیهمچنان داشت ب  دود

 ”؟ی شنوی صدام رو م ین یو“. دی داد کش

اما در   د یکش  یسرک   ن یتریو  ی پنجره   ی . از ورادینشن  یجواب

را محکم    رهی. دستگشدینم  دهیاز دود د  یاول نشان  ی طبقه

وقت  و  داد  به   یتکان  را محکم  منگنه  و  رفت  نشد، عقب  باز 

شد به    ل یشکست و تبد  یمنی ا  ی شه یسمت در پرت کرد. ش

 .گرد کوچک ی هزار تکه 
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بو  یوقت شد  فروشگاه  وارد  را    یفی ضع  ی شوگربث  دود  از 

  ی ن یو“رفت به سمت عقب فروشگاه.    ”!ینیو“استشمام کرد.  

باال قو  ی بو  ”؟ییاون  به    تری دود  خورد  چشمش    ک ی شد. 

م  یچوب  ک یبار  ی پلهراه  طبقه  رفتیکه  سمت  دوم.   ی به 

 ” !ینیو“. دادیمرگ م ی بو اش ی با آن طراح یلعنت ی پلهراه 

 ی نیو  هیکه اصالً شب  یفحش  کیبعد    د،یشن  یتق  ی صدا   اول

 ” !زنگ بزن  ینشانش ی به آت“نبود. 

 ”!ن ییپا ا ی. بزدم“

 ” !نه“

ت  شوگربث شا  ز یگوش  تا  صدا  دیکرد   ی رهایآژ  ی بتواند 

 ی را بشنود اما هنوز زود بود. با اکراه دستش را رو  ینشانآتش 

 .ها باال رفتگذاشت و از پله  لهیم



759 
 

پله قرار داشت، سه تا که بعد از راه   یکیتنگ و تار  ی راهرو  در

  ف ی مه دودآلود خف  جورکی  ی. از اتاق وسط شدیم  دهیاتاق د

 ” ؟ینیو“. ی. شوگربث رفت به سمت در وسطآمدی م رونیب

 ” !نجامیا“

 یبی ترک  ،یمیقد  یداشت، به سبک  ی دراز بود و سقف بلند  اتاق 

اطراف گاز   ی هیکوچک. از ناح   ی آشپزخانه  کی هال و    کی از  

ب وآمدی م  رونی دود  با    ینی.  رو  ی حوله  کیداشت   ی حمام 

از زبانه    ی . هرچند که هنوز خبردیکوبیم  اشی کنار  نتیکاب

کنترل  شعله   دنیکش تحت  ابداً  اوضاع  اما  نبود    محسوب ها 

 .شدی زود از آنجا خارج م دیبا ی نیو و شدینم

م  ی مرغ سوخار  داشتم“ باال  ینیو  ”-که  کردمیدرست   ی از 

  نجا یتو ا“انداخت و شروع کرد به سرفه کردن.    یاش نگاهشانه

 ”؟یکنی کار م یچ

 ”برم؟  ی خوا یم“
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 ” .یکنی کار م یچ ستیمهم ن برام“

 ” .ی بسوز جانی بذارم هم  دیبا“

 ” .رون ی برو ب پس“

 ”.نکن اموسوسه“

دستمال   کی ودسته  و  گرفت  آتش  . د ی کش  نیه  ین یسفره 

حوله   ینی و  کهیوقت رو  ی داشت  را  مآن  ی حمام   د،یکوبی ها 

کف برداشت و شروع کرد به    ی را از رو  ی پادر  کیشوگربث  

شعله  داشتند    ییهازدن  در    ی وارید  میتقو  ک یکه  را 

. چشمانش دیبه گوش شوگربث رس  ری آژ  ی . صداگرفتندیبرم

 .تر شده بود سخت  دنیو نفس کش هافتادبه آب 

حاال که    دی. باآدیداره م  ینشانش ی است. آت   دهی فای کارا ب  نیا“

 ” .رونیب میبزن میتونیم

وقت  نه“ نمنجایا  انیب   یتا  آت   تونمی.   ی برسه طبقه  ش ی بذارم 

 ” .نییپا
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عت  مغازه از  بود  تقر  لیبدیب  ی هاقه یپر  شوگربث   باً یو 

 .باًیرا درک کند. تقر ین یو توانستیم

@Oceans_group 

67 

بهم بگو: لطفاً “.  نتیدر کاب   ی رو  دیبا کف دست کوب  شوگربث

 ” .شوگربث بمون و به من خنگول کمک کن 

 ” !حوله“

در    ییشوظرف  ی حوله   کیکه    دی موقع برگشت و دبه  شوگربث

آتش را    ی افتاد. با پادر  نیزم  ی که آتش گرفته بود رو  یحال

رو بهم پس    ی د ی د  ی دهایمروار  ای“سرفه.    ریخفه کرد و زد ز

و در رو هم روت    کنمیولت م  جان یبه خدا قسم هم  ای  ی د  یم

 ” .کنمیقفل م

 ” .الخیب“
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  د یرسیتر به گوش مواضح  هار یآژ  ی شده بود. صدا  ترظ یغل  دود

تصم شوگربث  و  میو  که    سک یر  یکاف  ی اندازه به  ینیگرفت 

چابک به جلو   قدمکی  گوشه،کیرا پرت کرد    ی کرده بود. پادر 

دستانش    انیرا م  ینیحرکت بازوبند گردن و  کیبرداشت و با  

 .قفل کرد

 ”؟یکنیکار م یچ ی دار“

 ” .تموم شد  مذاکره“

 ” !کن  تمومش“

 ” .دنی رس گه ید هانیشو. ماش خفه“

 .کشان برد به سمت درشوگربث او را کشان 

نم  چیه  من“ م  شکیب   ینیو  ”!آمیجا  چون   کردیورزش 

اما و خر زور   کیقد    ینیهرچند که شوگربث قدبلندتر بود، 

 .داشت و شروع کرد به جدا شدن
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  ی زاگروسک  ی را که از سا  ی زیتم   ی از ترفند ها  یکیشوگربث   

 .درون راهرو دیرا کش ینیگرفته بود را زد و و ادی

 ”.یشکنیدستم رو م ی ! دردم اومد. دارآخ“

و  شوگربث و  داد  ادامه  رو را کشان  ینیبه کارش  از    ی کشان 

 ” .شکنمشیباش منم نم یدختر خوب“برد.  نییها پاپله

 ” !کن بس“

 ” .تو ببر  صدا“

کرد و از   ی پلکان، شوگربث اشتباه  نییبودند پا  دهیرس  باًیتقر

کرد برگردد   یسع  عیسر  یلیخ  ینیفشار دستش کم کرد. و

بهپله   ی باال اما  بود که   یکاف  ی اندازه ها؛  استشمام کرده  دود 

توانست    شیهاواکنش  تر شوند و شوگربث   گر ی د  بارک یکند 

در   ی باز  وچلانقدر خل“بازوانش را دور گردنش حلقه کند.  

 ” !ارین

 ” !کن بذار برم ولم“
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را مهار    ینیو  تواندی م  گریچه قدر د  دانستیواقعاً نم  شوگربث

اول خوشبختانه  موقع   ینشانآتش   نی ماش  نیکند.  همان 

ودیسررس متوجه   ی نی.  تقال  هم  از  دست  باالخره  و  شد  اش 

 .دیکش

که مردم داشتند   ند یدر شکسته شوگربث توانست بب  انی از م 

 ت یجمع  کیو متوجه شد که    شدندی م  ادهیپ  شانیهان یاز ماش

 .اندکوچک آنجا گردآمده 

پا   شی برا  ی رینظیمتوجه شد چه فرصت بدر همان لحظه    و

 ی در مقابل وسوسه  تر ف یآدم شر  کی داده. قبول داشت که  

فکر استفاده از    یحت  نیمثالً کال  کند؛یفرصت مقاومت م  نیا

و در همان لحظه متوجه شد چه فرصت    کرد؛یآن را هم نم

  .پا داده  شی برا ی رینظیب

که    قبول شر   کیداشت  وسوسه  ترفیآدم  مقابل   ن یا  ی در 

فکر استفاده از آن   یحت  نیمثالً کال  کند؛یفرصت مقاومت م
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هم که اصالً و ابداً؛    ینی. وطورن یهم هم   انی. راکردی را هم نم

آتش چندان جد نم  ی اما  نظر  ه  دیرسیبه  ا  کدامچ یو   ن ی از 

در لذت    ار  ی خاص شوگربث کر  رینظی ها استعداد بمترسک 

 .بردن از لحظه نداشتند 

@Oceans_group 
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کام  هانشانآتش  از  به   دندیپر  رونیب  شانیهاونیبا سرعت  و 

سمت در شکسته روانه شدند. اما قبل از آنکه به در برسند، 

پا و  ش یشوگربث  و  کرد  دراز  ازآنجا  ینیرا  انداخت.   که یی را 

بافکر فرد  ذاتاً  آن   ی شوگربث  از  قبل  وبود،   ی رو  ینیکه 

 .او را گرفت فتدیشکسته ب ی هاشهیش

که همان   ینشانشوگربث خطاب به دو آتش   ” گرفتمش!  من“

زد.   داد  شدند  مغازه  وارد  نم“لحظه  بتونم   کردمیفکرشم 
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 ی خدا   یول  -تُن وزنشه  هی  -نیی پا  ارمش یها باز پله   ییتنهابه

 ” .ما بود  ی بزرگ و مهربون مراقب هردو

  ”-یچ ی دار یکنیم فکر“

 ست ین  ی ازین  “.  ی نیدهان و  ی رو  دیدستش رو کوب  شوگربث

شوگربث با   ”.رهی ات بگ. ممکنه دوباره سرفه زمی عز  یحرف بزن

حالش خوبه.   “پله را نشان داد.  راه  ری ها، مسنشاندست به آتش 

 ” .رونیب برمش یخودم م

. شوگربث دیایها از دوستش جدا شد تا به کمکش ب از مرد  یکی

برا را  کوتاه  ی دستش  رو  یمدت  و   ی از  برداشت،    ینیدهان 

به و  یااندازه فقط  بتواند چندکلمه  ینیکه  بلغور کند.    دوباره 

ولکشهی! راحت داره نفس منیبب“ باال خ  ی.  اون   ی لیاوضاع 

 ” .ناجوره

ها  برگشت به سمت دوستانش و سپس شتاب از کنار دختر   مرد

 ی رواده یکشان برد به سمت پرا کشان  ینیرد شدند. شوگربث و
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داشت با   ینینبود، چون و  یاز مغازه که اصالً کار راحت  رونیب

م قوا  د  زمی عز“ .  دیجنگی تمام  امان  گهیحاال  د  یدر   گه یو 

م  زیچهمه  به  ی صدا  ”.شهیخوب  درست   ی   ازهاندشوگربث 

تماشا جمع شده    ی که برا  یکوچک  ت یبلند بود تا جمع  یکاف

امکان    یول  رمیمن حاضر بودم قبلش بم “بودند بتوانند بشنوند.  

. و اصال هم  ی نداشت که تو رو اون باال تنها ولت کنم تا بسوز

از    گهی بار د  هیفقط    ی پس اگه جراتش رو دار  ستم،یقهرمان ن

 ” .من تشکر کن

را بلند کردند   ین یآمبوالنس با سرعت آمدند و و  ی هان یسیتکن

. گرفتیداشت گاز م  گرید  ینی موقع بود، چون وکه واقعا به

که حاال در لباس   ،ییکو  نی. دالدی شوگربث باعجله عقب کش

شده بود که کالس   یتر از وقتجذاب  یلیخ   سی افسر پل   کی

آمد   ی دتن   کرد،یچهارم در سالن مطالعه دست در دماغش م

 .شوگربث شیپ

 ”ن؟یی پا ی رو آورد ی نیو ییخودت تنها شوگربث؟“
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نفر وسط   هینجات جون    ی پا  یوقت“متواضعانه گفت    شوگربث

 ” .زنهی ازش سر م ی ا العاده خارق  ی باشه، آدم کارها 

که ورژن   ی . زنکردی جروبحث م  ها ن یحاال داشت با تکنس  ینیو

  س یمأموران پل  تر از الورن رنک بود از پشت سرتر و چاق مسن

 ” جا چه خبر شده؟ نیشوگربث ا یه“دست تکان داد. 

متوجه   رونی ب  ومدمیم  یفروشداشتم از کتاب  یالورن. وقت   یه“

  ا ی   ادیبر م  یاز دستم کمک  نمی تا بب  ورن یا  دمی دود شدم و دو

و سع  ینینه.  تمام  شجاعت  با   یجلو  کردیم  یداشت 

بودم و    یکینزد  نیحالم که ا. فقط خوشرهیرو بگ  ی سوزش ی آت

 ” .تونستم کمکش کنم

  رونیرو ب   ینیو  یداشت  یوقت  “الورن در جواب گفت    ”عجب،“

 ” .باشه هوشی ب اومدیبه نظر م ی آوردیم

اورژانس سرش را   نی . از کنار تکنسدیحرفش را شن   نیا  ینیو

 .به شوگربث انداخت ی آلودآورد و نگاه خشم  رونیب
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گفت    ی تند  شوگربث جواب  دود   ی ادیز  یکمیاحتماالً  “در 

 ”استشمام کرده بود

شانس آورد که    یلیخ  ینیو“دوم نگاه کرد    ی به طبقه  نیدال

 ” ی بود نجایتو ا

 ”کرد ی کار و م نی هم طیشرا نیا ی تو  یهرکس“

ها شروع کردند ها بود. باالخره دود دکتر   ری هنوز هم درگ  ینیو

داشت تماشا   تی جمع  ی هیشدن. شوگربث همراه بق  دیبه ناپد

ها  نشاناز آتش   یک ینگذشته بود که    ی ادی. هنوز مدت زکردیم

گرفت که    می. شوگربث تصمین یو رفت به سمت و  رونی آمد ب

 یالحظه   رستد  یزدن است؛ ول  میج  ی فرصت برا  نیحاال بهتر

.و بژ رنگ درست پشت .امی ب  کیرفت،    نش یکه به طرف ماش

 کهی پابرهنه درحال  انیترمز. را  ریزد ز  ینشانآتش   ی هاونیکام

  د یبه پا داشت پر  نیو شلوار ج   ی خاکستر  شرتی ت  کیفقط  

 .رونیب
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  کهیی. ازآنجادی و او را به آغوش کش  ینیبه سمت و  دیدو  انیرا

م شوگربث  داشتند  فاصله  باهم  متر  سه  از   توانست یکمتر 

 .دیپرس  انیرا  ”حالت خوبه؟“را بشنود.   شانی هاحرف ی همه 

  س شری –مرغ سرخ کنم  کردمیم  سعی  داشتم  من–من  آره،“

 رون .  شد  پرت  حواسم  خورد  زنگ  تلفن  …شده بود و    ضیمر

 ”.داغ کرد. من چه قدر احمقم ی ادزی

بود    ی جار  انیرا  ی که در صدا  ی احساسات  ”واقعاً متأسفم.  من“

را کند که  فکر  مورد چ  انیباعث شد شوگربث  در   ی زی دارد 

از آتش مهم عاشق   ی . شوگربث مردهازندیحرف م  ی سوزتر 

را  دهیرا د  ی ادیز و   یخوانبا مشخصاتشان هم  قاًیدق  انیبود، 

 .داشت
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پزشک  یکیشوگربث    حواس را از  حالش  داشت  که  ها 

وقت  د،یپرسیم شد.  برا  یپرت  او    گرید  بارک ی  ی داشت  به  

چنددق  دادی م  نانیاطم است،  خوب  حالش  از    ی اقه یکه 

باالخره    کهیرا از دست داد. وقت  ینیو و  انیرا  نیب  ی مکالمه 

 ک ی  انیکه را  دی باز کند، درا از سر خودش    نی توانست تکنس

اش کنار زد و  دودگرفته   ی گونه  ی را از رو  ینیو  ی موها  ازطره  

  اصن   من  …زدم  روزیکه د  ییها حرف “ شده    رهی به صورتش خ

 ” .نبودم جدی 

 .سرش را تکان داد یفیهمراه با لرزش خف  ینیو

آتش   کی نمنشآنجوان  شوگربث  جلو.   شناختشیکه  آمد 

  ن،یخانم گلنتا  نیشد  یبه خاطر دود دچار خسارت مال  یکل“

  ان یرو کرد به سمت را  ”باشه.  ن یبدتر از ا  یلیخ  تونستیاما م

داد   نشان  را  شوگربث  شستش  انگشت  با  شانس    ی لیخ“و 

. اون  دیسر رس  سادهیکه اون طرف وا  یکه اون خانم  نیآورد
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پا  نیگلنتا  نمخا آورد  بود نیی رو  ممکن  کمکش  بدون   .

 ”.بشه ی جد  ی هاب یخانمتون دچار آس

برده،   ادیشوگربث را از    یمدت کوتاه  ی که معلوم بود برا  ینیو

مرد آتش  اخم  ادشیبه    زیچنشان همهبا حرف  و    ش ی هاآمد 

 ”شوگربث؟“عقب  دیچرخ  انیدر هم شد. را یحساب

شوگربث را  ی دهانش را باز کرد، کامالً  آماده بود تا پته ینیو

دوباره برگشت و او را به    انیآب. اما همان لحظه را  ی رو  زدیبر

انگار   ”که حالت خوبه؟  مطمئنی  …من  ی خدا“ .  دیآغوش کش 

 ی االن برگرد  نی هم  دیبا“راحت نفس بکشد.    توانستیکه نم

د و  زیچهمه  گهیخونه.  شده  هینیتموم  د  چی .   ی اگه یراه 

 ” .ی ندار

  ی نیاز خودب  ی اذره   نیترکم  یقصد پز دادن نداشت، حت   انیرا

که    دیدیوضوح م. اما شوگربث بهشدینم  افتیهم در رفتارش  

ناراحت به    قاًیعم  کهی شروع کرد به فاصله گرفتن. درحال  ینیو
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  اهش یبه عقب برداشت و با انگشتان س  یقدم   د،یرسینظر م

هنوز. نه تا   هن“را پشت گوشش جمع کرد.    شی از موها  یکم

 ”.می هردومون مطمئن باش کهیوقت

که از شدت احساسات گرفته    ییبا صدا  انیرا  ”مطمئنم.  من“

 ” .انقدر مطمئن نبودم  امیتو زندگ وقتچ یه“ بود، ادامه داد 

  مت یدستش را جلو برد و با مال  ینیو  ”حالم.من برات خوش  و“

 ”.گهید یکمیفقط “ا نوازش کرد  ر انیرا ی گونه

به    ینی عشق و  توانستیاز همان فاصله هم شوگربث م  یحت

را  انیرا انگار خود  اما  به  انیرا حس کند،  نبود.   ی جا متوجه 

آرام جو عقل در کله  کیکه    یکه مثل هر آدمآن اش دارد، 

الزم داشت به او بدهد، شروع کرد    ینیرا که و  ییشود و فضا

 ی برا  ی اگهید  ی جا  چیخونه. ه  ی برگرد  دیبا“به فشار آوردن.  

 ” .ی موندن ندار
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. شوگربث با خودش فکر کرد ستادیمنقبض و ناراحت ا   ینیو

از جلبک   یگاه  توانندیهم م  ا یدن  ی مردها  نیبهتر  یکه حت

  .تر باشنداحمق 

 ”.مونمی تو مسافرخانه م“گفت  ینیو

م   آالن“ تجارته،    ییگردهما  زبانی آرون   آد؟ی م  ادتیتاالر 

 ”.ها چند هفته است که رزرو شدنمسافرخونه ی همه 

شد.   انینما  ین یو  ی در چهره   ی از نگران  ی آثار  ” رفته بود.  ادمی“

 ” .کنمی م دایپ  یراه هیمن  -هیمن “

پ  یراه  هیبعداً    یتون  یم“ ایکن  دایواسش  در  فاصله،   نی. 

 ” .خونه ی که برگرد خوامیم

 ” …لطفاً انیرا“

 ” .هیتنها راه منطق نیا“

د “  دیکش   ادیفر  ینیو خونه  برگردم  آالن   وقت چ یه  گهیاگه 

  ”!میشی درست نم
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ه  “  کرد    انیرا  ”.میندار  یمشکل  چیما    گهید  ینی“اصرار 

 ” .میندار

و  “ ادامه داد    ی تر آرام   ی با صدا  ی نیو  ”م،یهنوزم مشکل دار  ما“

 ” .میدرستشون کن دیبا

 ” .پس فقط امشب رو برگرد“قصد کوتاه آمدن نداشت    انیرا  اما

.  دیرسی به نظر م  رکردهیتله گ  کی که در    یوانیمثل ح   ینیو

احساس ب  ی همان  را  او  شوگربث  بود  شده  باعث    ندازد ی که 

کار کامالً متفاوت   ک یکه    کردیحاال داشت مجبورش م   ن،یزم

دهد.   اصالً    ی کار  کی انجام  قبل  ی اندازه بهکه    فی ک   یکار 

 .نداشت ف یکه ابداً ک ی نداشت. کار

ول  شوگربث در عوض    یبه خودش دستور داد که دور شود، 

شن  ی صدا را  زدن.    دیخودش  حرف  به  کرد  شروع    ی م “که 

شروع   ”…یدونی م  ی نی  …  یتون  یم“خفه شو ابله.    ”…یتون



776 
 

بار  به سرفه کردن، چند  داد.    اشنه یس  ی کرد  ماساژ  آرام  را 

 ” .دود“

هم حرف نزن. فقط راهت   گهید  ی کلمه  کینگو.    گهی د  یچیه

  .رو بکش برو

شوگربث حس کند   شدیها باعث مآن  ی حوصلهیب  ی هاچهره 

ترها. دستش را  وسط بحث مهم بزرگ   ده یاست که پر  ی ابچه

رو من    شیپ  ی ایب   …امم…یتون  یم“  شیگلو  ی گذاشت 

فردا رو ،   هی  ی اگه مجبور شد   ای  …امشبه رو  ه ی. فقط  ینیو

 ” !یلعنت  ،هرچی اصن.. …از اون نه شتریب …یول

@Oceans_group 
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خودت    یبود. الک  یخوب  یچه شوخ“خنده.    ریزد ز  انیرا  ”تو!  با“

 ” .شه یهمخونه نم یکیبا تو  ینیرو خسته نکن. و

  .شنیتر ماحمق  شهیتر مگنده کلشونی ه  یهرچ  مردا
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آره. متشکرم. “گفت     یخنث  ی او با چهره   یبه آرام  ی نیو  ”باشه“

 ” .امیم

الوار زده باشد    کیبا    یشد که انگار کس  ی جور  انیرا  ی افهیق

 ” !اون شوگربثه ده؟ یعقل از سرت پر“ در سرش. 

  ”.ه یاون ک دونمیخوب م  خودم“

 اضافه کرد:  ی کامالً عاد  ی افهی ق کیو بعد، با 

 ” .که جونم رو نجات داد هیهمون“ 

تمام تالشش رو به کار بست تا متواضع جلوه کند.   شوگربث

 ” .نبود یواقعاً کار خاص “

لبان  ینیو داد    یبا  بهتر  “به هم فشرده جواب  مطمئناً خودم 

 ” .بدم ص یرو تشخ تشیاهم تونمیم

ها  آن   ی که انگار هردو  ی ها نگاه کرد، طورآن  ی به هردو  انیرا

 ” .کنمیمن اصالً درکتون نم“اند. داده عقلشان را ازدست
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ا  کهن یا  محضبه“ م   نجا ی کارت  شد   ”.ی ایب  یتونیتموم 

خونه تا   رمی من دارم م“ادامه داد    ی نیشوگربث خطاب به و

 ” .کنم  میها رو قاچاقو

ا  کی از  بعد، پس  تا    یجی به ج  ی سر  انیرا  کهن یساعت  زد 

با الکل   یدنینوش  کی پ  کینشده، اول    داریمطمئن شود که ب

  ف ی تعر  شیزنگ زد تا ماجرا را برا  نیو بعد به کال  دیباال نوش

 .کند

 

  ”که هردوشون سالمن؟  یمطمئن“  دیبار سوم پرس  ی برا  نیکال 

 ی بر  شهیاز امشب خبر داره. م  یک  یآره. ول  ،ی سوزش یآت   از“

ناراحتم که به   ین یاز دست و  ی قدر به  ؟یبهشون بزن  ی سر  هیو  

 ” .برم کش یخودم اعتماد ندارم که نزد

 دم ی واست انجام م  ی بخوا  ی اگه ینکن. من هر کار د  فکرشم“

وقت  یول اون   یتا  به  نداره  امکان  که هردوشون سالم هستن 
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نزد با  کیخونه  اونا  حل   دیشم.  رو  مشکالتشون  خودشون 

 ” .کنن

کارش فقط از    ن یرو حل کنه. ا  ی زی ه چقصد ندار  شوگربث“

 ” .برگرده خونه  ی نیکه نذاره و  نه یاش ابود. نقشه  یسر بدجنس

  یکس  حال،نیدرع   ی مورد شک داشت. ول  نیدر ا  قتاًیحق  نیکال

م م  دانستیچه  چه  شوگربث  مغز  که   یگفت“.  گذردیدر 

 ” رو نجات داد ؟ ینیشوگربث جون و

  - که ازش ممنونم  دونهی که به من گفتن. خدا م  هیزی چ  نیا“

با  یول شوگربث  چرا  م  دیآخه  انقدر   زی چهمه  داد؟ ینجاتش 

ا  هیاست،    ختهیرهمبه زندگ  نی لحظه  بودم که خر  رو    یمن 

 ” .که خر منو گرفته هیزندگ  نیگرفته بودم، حاال ا

 ”.شهیبهتر م  یفردا همه چ مطمئناً“

 ” .حرفت درست باشه نیا خوادی دلم م واقعاً“
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مجبور بود دائماً به خودش    نی از قطع کردن تماس، کال  بعد

که   ستین  ی ازیو ن   دهیند  ی اکند که شوگربث صدمه  ی ادآوری

خانه  به  کالیچدرشکه   یبرود  حضور  م  نی.  باعث   شد ی تنها 

  .شوگربث حس کند که مجبور است با دو نفر سروکله بزند 

  ی جلو  ینی که بنز و  دینگاه کرد و د  رونیاز پنجره به ب  نیکال

 خانه پارک شده است. رو برگرداند.

م  دلش  نامرتبش.  خواب  تخت  به  خورد   خواستیچشمش 

  ی روتخت  انیدر م  ده یکش  ییباشد: با پاها  نجای الن ااشوگربث  

 .انددراز شده  نیطرف کالکه به یستانو د  خته،یرهمبه

 ی هابود، تمام بخش   دهیرا فهم  الی دال  ی ماجرا  نیکه کال  حاال

تناقض داشتند، کنار هم جا گرفتند.    گریکدیشوگربث که با  

ز اصول  ینشوگربث  با  شخص   یبود  و  و    کدستی  یتی محکم 

 استوار.
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زنان  آنان  قد  یاز  روزگاران  در  م  میکه  مردان   شدندیباعث 

کفش    کی با    هااده شاهز  ا یها بروند باال  قصر   واریاز د  یمعمول

 .گرید ی ابروند به در خانه  ی ادر دست از در خانه  ی بلور

م  یکس  چه را  مثل   یکله شق  ی گراواقع   کی   کردی تصورش 

 شود؟   ی افسون شوگربث کر جور نیخودش ا

  خواهد ی م  قاًیکه دق  دیفهمیم  د یشده بود، و حاال باافسون   یول

 .کار کنداحساس چه نیبا ا

یک   برداشتن  برای  وینی  که  بود  مطمئن  تقریبا  شوگربث 

یک  پس  خانه،  برنگشته  شخصی  وسایل  و  لباس  چمدان 

کوچکتر   اتاق  در  را  لباس  یکدست  همراه  به  تمیز  مسواک 

گذاشت. امشب اصل حال و حوصله ی روبه رو شدن با دشمن 

مام سریع، رفت درون  خونی اش را نداشت، پس بعد از یک ح

 .تخت خوابش

بدبختانه صبح روز بعد نتوانست از دیدن وینی اجتناب کند. 

کمی بعد از ساعت هشت صبح، صدای وینی را شنید که داشت 
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از پله ها پایین می آمد. شوگربث شیر آب آشپزخانه را بست  

 :و بدون آنکه به او نگاه کند، وینی را مخاطب قرارداد

دارم و دوریتو هرکدوم رو خواستی واسه صبونه  پبلز میوه ای  "

 "بردار

 » وقتی دارم میرم مغازه سر راهم یه چیزی میگیرم «

  “انتخاب درستی بود “

انداخت و  به وینی  نگاهی  از روی شانه ی خودش  شوگربث 

بعد کرکر خندید. خودش از قبل خوب میدانست که تیشرت  

ه ی خودش به  ماتریکس قدیمی سای و شلوار راحتی پاره پور 

وینی نمی آیند ولی واقعا فکرش را هم نمیکرد که تا این اندازه 

 “ چه تیپ خوبی “برایش گشاد باشند. 

وینی طبق معمول، بزرگی به خرج داد و دم به دم شوگربث  

 نداد. 

از زیر میز     “مشکلی نیست  “با لحن خشکی گفت گوردون 

د. دندان هایش  بیرون خزید تا نگاهی به مهمان تازه وارد بینداز 

 را به وینی نشان داد و رفت به سمت اتاق پذیرایی. 
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 "اینکه دیشب بهم اجازه دادی اینجا بخوابم متشکرم از"

این کمترین کاری بود که از دستم بر میاومد، مخصوصا بعد  "

 " از نجات دادن جونت و این حرفا

 این حرفش باعث شد وینی از کوره در برود. 

 و انداختی ممکن بود بهم آسیب بزنیوقتی اون جوری من " 

" 
 " تا ریسکی در کار نباشه، خبری از سود هم نیست "

 "ریسکش مال من بود"

 " و همین باعث میشد نشه از خیرش گذشت"

 " همیشه فقط باید خودت مرکز توجه باشی، مگه نه؟ "

 " بذار این جور بگم که من فرصت هامو رو هوا میزنم"

 " یه رو و صدالبته فرصتهای بق"

 "؟ کسی تا حاال بهت گفته که اصل جنبه ی شوخی نداری   "

 " همه چیز که شوخی نیست "

اصل هیچی واسه تو شوخی هست؟ یا این حالت صورتت که  "

 "انگار چوب دستی قورت دادی همیشگیه
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 "عصا اصطالحش ‘عصا قورت دادن’ هستش"

 "بله که تو درستش رو میدونی خرخون"

 در اتاق پذیرایی گوردون شروع کرد به پارس کردن.  

 "ساکت "

و بعد تازه شوگربث متوجه شد که علت پارس کردن گوردون   

شوگربث  میکوبید.  ورودی  در  به  داشت  کسی  که  بود  این 

باز کند. جیجی   را  ا در  و رفت  بیرون  داد  باخشم  را  نفسش 

تی که  پشت در ایستاده بود، در حالیکه یک شلوار جین و ژاک

وجود   با  حتی  داشت.  تن  به  بودند،  خودش  ی  اندازه  واقعا 

 .موهای در هم گره خورده اش، واقعا بانمک به نظر میرسید

 "؟ داشتین دعوا م یکردین"

 "سالم بچه"

نوجوان   دخترک  بیرون.  زد  آشپزخانه  از  فشنگ  مثل  وینی 

دوید به طرف مادرش و او را ناشیانه در آغوش گرفت. برای 

را در میان    یک لحظه، او  وینی چشمهایش را بست و صرفا 

نظر   به  کرد،  رهایش  باالخره  وینی  وقتیکه  فشرد.  بازوانش 
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میرسید جیجی خجالت زده شده. روی زانوهایش نشست تا  

 گوردون را نوازش کند.  

 "سالم پسره. دلت واسم تنگ شده بود"

گوردون غلتی زد و به پشت خوابید تا بگذارد جیجی شکمش  

اند. درحال یکه جیجی داشت شکمش را میخاراند، سگ  را بخار

نگاه خصمانه ای روانه ی وینی کرد. جیجی نگاهی به لباس 

 های مادرش انداخت و چینی به بینی ا ش انداخت  

 "مال من نیست زشته"

 "امروز یکشنبه است چه قدر زود بیدار شدی  " 

فکر میکنم حس شیشم بهم میگفت که یه مشکلی پیش  "

 "اومده 

 برای بار آخر گوردون را نوازش کرد و بعد از جا برخاست.   

 "بابا بهم گفت که چی شده گفت میتونم بیام اینجا"

 "جیجی واسه صبونه تست فرانسوی دارچینی دوست داری؟"

 .شوگربث پرسید و برگشت به سمت آشپزخانه  

 " آره "
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شد   کفری  بالفاصله  دوریتو   "وینی  صبحانه  گفتی  من  به 

 "داری 

 " ی بابا، از یادم رفته بوده البدا"

شما دو تا    "بارقه ای از امید در چش مهای جیجی درخشید  

 "؟ اآلن دوستین دیگِ

شوگربث خودش را مشغول تخم مرغ ها کرد و گذاشت وینی 

 " دوست نیستیم، نه "جواب این سؤال را بدهد. 

هنوزم از همدیگه متنفرین مگه    "پیشانی جیجی چین خورد.  

 "؟ نه

 برای خودش یک فنجان قهوه ریخت.   و

از هیچکسی متنفر    "سرکار خانم مادر ترسا جواب داد   من 

   "نیستم 

صدای  با  را  اش  خنده  کرکر  صدای  کرد  سعی  شوگربث 

 .شکستن تخم مرغ ها پنهان کند

نمیشدم  " متنفر  ازش  هیچوقت  داشتم  یه خواهر  من    " اگه 

 جیجی کنار در نشست روی زمین تا گوردون بتواند برود در 
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 .بغلش بنشیند

 "ما خواهرهای عادی نیستیم   "

 وینی در حالیکه داشت پشت میز مینشست گفت 

 " خواهر ناتنی"

 "باباتون که یکی بوده "

 " ولی باهم بزرگ نشدیم"

اگه من میفهمیدم که یه خواهر ناتنی دارم خیلی خوشحال "

 " میشدم، حتی اگه با هم بزرگ نشده باشیم هم فرقی نمیکرد 

 "من از تک فرزند بودن متنفرم "

 " بله، و ای نرو حداقل صدبار گفتی "

انداخت.   به مادرش  نگاه مالمتگری  نمیفهمم    "جیجی  اصال 

 " چرا باید انقدر ازش متنفر باشی

 "  جیجی، این ماجرا هیچ ربطی به تو نداره"

می که  موقتی  بود، صلح  برقرارشده  نوجوان  دختر  و  مادر  ان 

آشپزخانه حاکم شد بر  تمام شد. سکوت سنگینی    ;همینجا 

سکوتی که فقط ناله های سرخوش و مالیم یک سگ باست 
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را  آن  بود،  کیفور  هایش  گوش  شدن  مالیده  از  حسابی  که 

 .میشکست

شوگربث همزن فنری را چند باری به آرامی زد به لبه ی کاسه  

 اسفنجی تلوال. جیجی قصد داشت مادرش را  ی قدیمی طرح

در نقش آدم بده ی قصه بگذارد و شوگربث را تبدیل کند به  

مظلوم قصه. که یعنی وقتش رسیده بود شوگربث واقعیت را  

به او بگوید. به خودش یادآوری کرد بعد از حقه ای که دیشب 

سوار کرده بود به وینی یکی بدهکار است. سعی داشت با این 

ودش را آرام کند. خیلی خب. بیشتر از یکی به وینی  فکر خ

 .بدهکار بود

حقیقتش اینه که من عمال زندگی مامانت رو به یه کابوس  "

 "  تبدیل کرده بودم عسلم

جیجی دست از نوازش گوردون کشید تا به شوگربث نگاه کند.  

 "؟ چی کار کردی "

 " هر چیزی که به فکرم میرسید  "
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شوگربث روی بریدن لبه های نان متمرکز شد تا مجبور نباشد   

 به هیچکدامشان نگاه کند.  

مامانت خجالتی بود و منم با استفاده از همین کاری میکردم "

بقیه ی بچه ها خراب بشه. هر وقت کسی میخواست   پیش 

بزنمش. باهاش دوست بشه من یه راهی پیدا میکردم تا بهم  

ی   دفترچه  بار  یه  حتی  میکردم.  اش  مسخره  سرش  پشت 

همه   برای  بلند  بلند  و  کردم  پیدا  داشت  که  رو  خاطراتی 

 " خوندمنش

 "من باور نمیکنم"

این زودی   به  بخواهد  بود که  این حرفها  از  وفادارتر  جیجی 

 ایمانش را نسبت به خاله ی تازه اش از دست بدهد 

 "نمیکنه  حتی کلی ویلمن هم همچین کاری  "

 " باور کن  "

شوگربث یک تکه کره را انداخت درون تابه. یادش رفته بود   

زیر گاز را روشن کند، کره همان جور سفت و بدقواره روی 
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تابه باقی ماند. شوگربث یک حوله برداشت و دستش را خشک 

 .کرد. بعد برگشت و به هردوی آنها نگاه کرد

ته بود، نمیشد حالت  وینی ماگ قهوه را در میان دستانش گرف

 .چهره اش را تشخیص داد

سال آخرم بدترین کاری که توی عمرم در حق کسی مرتکب "

 " شدم رو، با مادرت انجام دادم 

شوگربث به جیجی خیره شد چون نمیخواست به وینی نگاه 

 کند. 

 "  مامانت توی یه نمایش برای مدرسه شرکت کرده بود"

 وینی از روی صندلی اش بلند شد. 

 "  هیچی دلیل واسه گفتن این حرفها وجود نداره"

 شوگربث جوابش را داد 

 "اینا بی آبرویی های منن، نه تو  "

او. شاید  نفع  به  امتیاز مثبت  برگشت سر جایش، یک  وینی 

 خود وینی هم مثل شوگربث به این نتیجه رسیده بود که دیگر 
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ای دفن شده ی گذشته را بکشند وقت آن رسیده که عقد هه

 بیرون 

 " کل هیکلش رنگی شده بود "

 شوگربث ادامه داد 

پس میدونستم که بعد اتمام نمایش باید بره توی رختکن و  " 

خودش رو تمیز کنه. صبر کردم تا وینی فرصت کافی داشته 

باشه که بره زیر دوش، بعد یواشکی رفتم داخل و کل لباسهاش  

له ها و هر چیزی که باهاش میتونست  کردم. کل حو  رو قایم

 "خودش رو بپوشونه

شوگربث تقریبا انتظار داشت که وینی کی بار دیگر اعتراض 

 .کند، اما او فقط لیوانش را در بغلش گرفت و به جلو خیره شد

 جیجی گفت: 

اینکه به اندازه ی بلندبلند خوندن دفترچه ی خاطراتش بد  "

 "نبود 

 " هنوز تموم نشده"
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گ ای  جیجی  با چهره  اما  وینی  کرد،  بغل  را محکمتر  وردون 

 .ناخوانا نشسته بود

 "من همراه یه سری پسرا بودم "

 شوگربث ادامه داد 

رختکن "  توی  برن  دارن  جرئت  اگه  گفتم  بهشون  من  و 

دخترونه. یه جوری رفتار کردم که انگار یه شوخیه. اونا خبر  

 ”اخلنداشتن که مادرت درون رختکنه، پس باهام اومدن د
 
 

 ی کوچک آشپزخانه را در دستش فشرد.  حوله شوگربث

 “ بابات هم یکی از اون پسرا بود “

های گلویش تکان  جیجی آب دهانش را قورت داد، ماهیچه

 " ؟ بابا دیدتش “خوردند. 

 شوگربث سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد.

آره. و مامانت از همون موقع عاشق بابات بود. وگرنه تا این    "

اما مامانت خیلی دوستش داشت و واقعا اون .حد بد نمیشد

 ”روز تحقیر شد
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 "؟ چرا چنین کار وحشتناکی کردی  "

شاید بهتر باشه این تیکه رو تو  “شوگربث به وینی نگاه کرد.  

 “ توضیح بدی 

خودمم  " وقتی  بدم  توضیحش  چراشو  چطور  هیچوقت 

 " نمیدونستم ؟

 وینی با لحن خشکی گفت 

 " البته که میدونستی "

 " هیچ دلیلی نداشت  "

ی شرعی بودی تو  تو همه چیز داشتی تو بچه  ”وینی تشر زد 

 "ی واقعی داشتی یه خانواده

تازه مشهورم بودی  پس واسه چی انقدر   "جیجی اضافه کرد  

 "؟ حسودی میکردی 

 .وینی میدانست چرا، اما قصد به زبان آوردنش را نداشت

 " بابام مادرت رو دوست داشت، ولی من رو دوست نداشت  "
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داد   زور"شوگربث جواب  به  اون  که  اینه  میتونست   واقعیت 

  تحملم کنه. من همه اش میخندیدم، نمرات بدی میگرفتم، و 

 "همیشه بهش دستور میدادم و یه چیزی میخواستم

 "حرفت رو باور نمیکنم"

منافت کرد    بچه هاشونم، حتی وقت   "جیجی  باباها عاشق 

 " هایی که اونا خرابکاری میکنن 

همه ی باباها شبیه پدر تو نیستن بابای من کتکم نمیزد و "

 اینا. فقط دوست نداشت اطراف من باشه. اما عاشق بودن پیش 

 " مانت بود و همین باعث شده بود من از وینی متنفر بشمما

کرد خاموش  را  آن  زیر  و  گاز  سمت  به  برگشت   .شوگربث 

 خودش میدانست که هنوز هم گذشته برایش دردآور است. 

با وینی" باهم میدیدم، یه جور خاصی  اونا رو    هر دفعه که 

نبود. من   انقدر خوشحال  پیش من هیچوقت  بود.  خوشحال 

همین نمیتونس برای  کنم،  تنبیه  قضیه  این  بابت  رو  اون  تم 

 " وینی رو مجازات میکردم
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جیجی به سختی آب دهانش را قورت داد، داشت سعی میکرد 

 ماجرا را درست کند 

درک نمیکنم که چرا "میکنن.   نوجوونا کارای احمقانه زیاد   "

 "اون قضایا هنوزم باید انقدر اهمیت داشته باشن

 "  حق با توعه "

 "نباید مهم باشن "شوگربث گفت  

وینی همچنان بدون اینکه کوچکترین زحمتی برای کمک به 

داد   ادامه  سکوت  در  اش  قهوه  نوشیدن  به  بدهد  خودش 

شوگربث روی تست های فرانسوی تمرکز کرد. باالخره، جیجی  

بلند شد، اخم کوچکی  از جایش  را کنار گذاشت و  گوردون 

 نقش بسته بود. روی پیشانی اش 

 " ؟ توی دبیرستان بابام رو از مامانم گرفتی "

 "  این یکی رو دیگِ من نکردم"

 " ؟ اون واسه یه مدت طوالنی دوست پسرت بود، درسته "

تا وقتیکه بریم دانشگاه. بعدش من واسه یه پسره ی دیگِ  "

 ولش کردم. یه پسره که حتی نصف بابات هم خوب نبود. ولی 
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آخرش خوب شد چون اگه من به بابات    باید قبول کنی که

 خیانت نمیکردم، اون وقت مامان و بابات هیچوقت با هم آشنا 

 "نمیشدن و تو هیچوقت به دنیا نمی اومدی 

 "اونا مجبور شدن ازدواج کنن. مامان باردار شد "

شوگربث به وینی نگاه کرد. حالت چهره ی وینی طوری بود  

حالتی که گه گاه در    که انگار در عوالم دیگری سیر میکند،

 .مدرسه هم دچارش میشد

گفت ازدواج    " جیجی  که  نمیشم  احمق  انقدر  هیچوقت  من 

 "نکرده باردار بشم 

 شوگربث جواب داد:

با کسی    " سالگیات  تا سی  نیست  قرار  شما  صدالبته، چون 

  "رابطه داشته باشی 

چیزی شبیه به طرحی از یک لبخند روی لبهای وینی نشست، 

 اما جیجی متوجه مزاح قضیه نشده بود. 

 "حاال، میخوای، ینی بازم بابا رو از مامان بگیری؟"

 "نه "
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که    پیشخوان  روی  کوبید  محکم  آنچنان  را  دستش  وینی 

 لیوانش لرزید.

 "نه جیجی. اون همچین کاری نمیکنه "

جیجی به سمت مادرش جابه جا شد، به طرز تقریبا محسوسی 

بود تر شده  انداخت درون   .آرام  را  نان های تست  شوگربث 

 تابه. 

عسلم من حتی اگه بخوام هم نمیتونم پدرت رو از مادرت "

 "دا کنم.  اون عاشق مادرته، عاشق من نیست ج

 جیجی که هنوز نگران بود به مادرش نگاه کرد  

متوجه نمیشم چطور بهش اجازه دادی اون همه کارای بد "

 "بکنه؟ چرا از خودت دفاع نکردی؟ رو باهات

نظر   به  ابهت  با  به طرز عجیبی  لباسهای گلوگشادش  در آن 

  "پا چلفتی بودم من دست و " میرسید.  وینی جواب داد

 جیجی باحالتی خردمندانه سر تکان داد. 

 " هنوز قدرتت رو قبول نکرده بودی "
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من اصل نمیدونستم که قدرتی دارم باید میدیدش جی. چه "

قدر خوشگل بود، چه قدر با اعتمادبه نفس بود. موهاش عالی 

یه  بود.  بینقص  همیشه  آرایشش  بود،  عالی  لباساش  بود، 

اشت که باعث میشد وقتی میخنده همه خندهی بینظیری د

بخوان باهاش بخندن. وقتی شوگربث یه جایی حضور داشت 

ممکن نبود هیچ چیزی کسل کننده باشه. وقتی وارد یه اتاقی 

 "میشد، نمیتونستی به هیچکس دیگه ای نگاه کنی

هنوزم همینطوریه  " مردم همه "جیجی گفت    "یه جورایی 

 "  اش بهش توجه میکنن

 " ه یادتون نرفته من هنوزم همینجا ایستادمهی ، اگ "

گفت  نمی   "شوگربث  نگاه  بهم  هیچکس  پریش  از  خارج  و 

 " کنه

 "من واقعا شک دارم به این حرفت"

داد   ادامه  برات عادی شده که    "وینی  انقدر  تو  اینه  موضوع 

 "نمیشی دیگِ متوجه اش

 نگاه چموشی در چشمهای جیجی نشست.
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شوگربث من فکر میکنم که تو باید عذرخواهی کنی. و مامان   "

من فکر میکنم شما باید ببخشیش چون شوگربث دیگه اون 

 " طوری نیست

 " به همین راحتیا هم نیست"

 شوگربث گفت تا وینی دوباره آدم بد داستان نشود.  

 " بین ما وجود داره من متأسفم ولی سالهای زیادی دشمنی  "

گریفین کری    " چهره ی وینی نشسته بود    ردی از لبخند روی 

 " واقعا منو بیشتر دوست داشت

 " مامان! این حرفت بدجنسیه"

 "خب، واقعا داشت"

داد    به شوگربث حسودیم    "وینی جواب  ولی من همچنان 

 " میشد چون اون دیدی رو داشت

باور کن، اینا اصل قابل   تو هم مامان بزرگ سابرینا رو داشتی"

اون  مقایسه   بود.  یه ستاره ی سینمایی  مثل  دیدی  نیستن. 

قشنگی  ی  خنده  یه  بینظیر،  و  بود  و   خوشگل  اون  داشت. 

تا مادر و   تا دوست صمیمی بودن  شوگربث بیشتر شبیه دو 
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نبود، سیویلوها  یا  پدرت  با  شوگربث  اگه  پیش    دختر.  حتما 

دیدی بود. همه میدونستن که نباید واسه شنبه صبح ها جلسه  

برنامه ی   چون دیدی و شوگربث همیشه با هم دیگه  ای بذارن

جوزی و پیشی ها رو نگاه میکردن. وقتی باهم بیرون میرفتن  

فرنچمنزبراید رد    همه اش در حال پچپچ بودن. اگه از جلوی 

و  نشستن  جلویی  حیاط  توی  دوتایی  که  میدیدی  میشدی 

مامانبزرگ سابرینا فقط  چایی میخورن و غیبت میکنن. من و

 "ستیم اعصاب همدیگه رو بهم بریزیممیتون

 " مامانبزرگ اآلن مهربون تره"

چون پیرتر شده. وقتیکه من بچه بودم اون فقط حوصله ی "

 "یه نفر رو داشت و اون پدرم بود 

وقتی وینی به گریفین میگفت پدر شوگربث میلرزید. در عین  

 . حال قبول داشت که وینی حق این کار را دارد

 "میخوای چیکار کنی ؟پس حاال "«
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یا فکر    "جیجی گفت  باشین؟  از هم متنفر  هنوزم میخواین 

میکنین حاال که راجع به مشکلتتون حرف زدین بشه با هم  

 "دوست باشین؟ 

حداقل نه تا وقتیکه یه "شوگربث گفت    "احتمالش کمه    "

 "  نفری مرواریدهای یه نفر دیگه رو تحویل بده

 .کرد جیجی پرسشگرانه به مادرش نگاه

باید    "وینی گفت  "گردنبند مروارید دیدی دست منه  " اونا 

 ارث میرسیدن به شوگربث ولی نرسیدن و منم قصد ندارم

 " پسشون بدم

 "  کارت خیلی بد جنسیه"

 "؟ به اندازه ی بدجنسی کار شوگربث تو رختکن "

 " خب، نه به اون اندازه  "

جیجی برگشت به سمت شوگربث. شده بود مثل یک وزیر   

برقراری  برای  میکند  دارد سعی  که  کوچولو  خارجه ی  امور 

من فکر میکنم مامان به   "صلح بین دو کشور مذاکره میکند.
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داره حق  کردی  که  کاری  داره،   جبران  نگه  رو  مرواریدها 

 " هرچند که خیلی زشتش میکنن

گردنم " همیشه  که  همینه  برای  میان  بهم  هم  خیلی 

 "میندازمشون 

 " اونا منو زشت نمی کنن "وینی گفت 

باید خوشحال باشی که مامانم اونا رو نگه میداره. اگه تو هم  "

 " بندازی گردنت زشت میشی

 " موضوع این نیست "

 شوگربث گفت 

اصال بیخیال. من میدونم منظورت از    …موضوع اینه که  "

این حرفا چیه جیجی، زور الکی نزن. مهم نیست چه قدر تالش  

یچوقت مثل خواهرها نمیشیم. بهترین  کنی، من و مادرت ه 

 "بودنه حالت ممکن مودب

 "شاید. ولی، شوگربث، هیچوقت به این فکر کردی که..." 

 جیجی شانه ی مادرش را لمس کرد  
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زنده تو کل جهان هستیم که هم     من و مامان تنها آدمای   "

 " خون تو حساب میشن

،  حس قدیمی و خفقان مانندی که بارها تجربهاش کرده بود  

 گلوی شوگربث را گرفت. با تمام قوا تالش کرد تا خودش را 

 جمع کند.  

 "  زندگی همینه دیگه بچه"

 جیجی ناگهانی پرسید 

 "می شه گوردون رو ببرم به بابا نشون بدم ؟ "

  شوگربث گفت

 " تنها گذاشتنمون با همدیگه هم فایده ای نداره "

 "  فقط میخوام گوردون بابام رو ببینه"

 "؟ تستت چینون "

 " با خودم میبرمش "

یک برش تست از درون بشقاب برداشت، گوردون را صدا زد  

 .و چند ثانیه ی بعد هر دویشان از خانه رفته بودند بیرون

 وینی بلند شد و رفت به سمت قوری قهوه. 
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هیچوقت   " کنم  فکر  فقط  میکنی.  بهم حسودی  میدونستم 

 " نفهمیدم دقیقا چه قدر زیاد بوده

 "  یست به خاطرش انقدر شاد باشیالزم ن  "

تو زندگی زیاد از این لحظات بینظیر واسه آدم پا نمیده. دارم  "

 "مزه مز ه اش میکنم

با   بشقابش.  درون  گذاشت  تست  برشی  و  زد  لبخند  وینی 

 نگاهی خرده گیرانه تست را ورانداز کرد.

 " این قرار بود دارچین داشته باشه "

نه که مشغول خ" ورد کردن خودم جلوی حواسم پرت شد، 

 "  دخترت بودم

وینی مقداری سس روی تست ریخت و یک چنگال و چاقو 

برداشت. همانجا پشت پیشخوان ایستاده مشغول خوردن شد. 

به   باالخره  نمیرسید.  نظر  به  ازخودراضی  قبل  مثل  دیگر  اما 

 حرف آمد 

اگه مشکلی نداشته باشی میخوام یه چند شب دیگه هم اینجا  "

 " بمونم
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 "  خره دیر یا زود باید با رایان روبه رو بشیباال"

 " دیرتر"

 یک گاز دیگر به تستش زد.   

 " ؟ قضیه ی تو و کالین چیه "

 "  دارم بازیش میدم"

 وینی زد زیر خنده و بشقابش را گذاشت پایین 

 " دیوونه اش شدی "

 "  تو داری این رو میگی"

چه قدر   "وینی رفت به سمت پذیرایی و کیفش را برداشت.  

 " از دیدن وقتیکه کالین باهات بهم بزنه لذت ببرم

 "آره؟پس باید دید چطور میشه"

بسته شد محکمی  تق  با  در  زد،  نیشخندی  شوگربث   .وینی 

 پرید به سمت سس شیره ی افرا.

هاه، الکی مثل چه قدر خوبه که این دشمنی های قدیمی   " 

 " کنار بذاریمرو 

 



 « .»از اولشم شر بود  گفت کنانمویه بانو 

 قدیمیهای فاین طی ،  جرجت هیر

 

 فصل هجدهم 

به   حواسش  روز شوگربث  بود  یه مغاز  وآمدهایرفتتمام  گذشته«    . »گنج 

با    رغمعلی  ورودی  درب  روی  که  »بسته«  وصل شده    نوارچسبوجود عالمت 

نه    وحوش حول   .سیدری م  درون مغازه مثل یک کندوی زنبور شلوغ به نظر،  بود

نیم   و    یسروکله و  شد  جیجی رایان  سی  .پیدا  هم  بعد   کم کمها  و ویل کمی 

ر  رایان که یک شلوا   .یک وانت سرپوشیده از راه رسید،  کمی قبل از ظهر  .آمدند

صحبت ا  هد ایستاد و با مر  روپیاده مدتی کنار  ،  جین و لباس کار به تن داشت

مدتی بعد با  ،  زد بیرون  جیجی بعدتر    . را راهنمایی کرد داخلها  ن آ  سپس،  کرد

شاید باالخره اوضاع   .جمع شده بودند دورهموینی  یه خانواد .یک پیتزا برگشت

 . شده بود راهروبه ها ن در سرزمین گلنتای

امروز   وینی  یعنی  خان  گشتبرنمی که  که    .چیدرشکه   یهبه  نه  حاال 

  آن یی  روایرو  در مورد   چیزییک ،  اما بازهم  ؛بوده  راهشبهچشمشوگربث خیلی  

 . یامده بودبد ن شوگربثهم به مذاق    قدرهاآن روز صبحشان وجود داشت که 

و    یهکه چان  الغراندامیک زن   نزدیک شد  به پیشخان  مربع شکلی داشت 

،  پنسی تیمز؟  شوگربث  نهمگه  ،  »منو یادته  .را پاره کرد  شوگربثافکار    یهرشت

 «.کرونی یه خواهر بزرگ

 « ؟حالت چطوره .البته، »بله پنسی



ر تک خم شد کمی نزدی «.هشی م  »یه عفونت سینوسی داشتم که داره خوب

دار  یه »هم شهر  حرفمردم  دیشب  به  راجع  بکن  .ننزی م  ن  تو  ،  فکرشو  اگه 

ن بودبوداونجا  ممکن  اتفاقی  چه  بکشی  بیرون  رو  وینی  که  رخ    ی  وینی  واسه 

ونه بدون وینی مثل همیشه  تی نم  پریش  .وینی خیلی زن نازنین و مهمیه؟  بده

 «. ازت متشکریم  هم بدونی که چه قدر همست واخیم فقط .باشه

ناراحتی   با  تا    . شد  جاجابه شوگربث  که  بود  فردی  بیستمین  پنسی حداقل 

بود آ  اآلن  کن  فروشیکتابدم    مده  او تشکر  از  نزده    .دتا  را  زیرآبش  وینی  چرا 

پنسی؟  بود اینه که  واقعیتش  زیادی توش ،  »خب  چیزایی که شنیدین یکمی 

 « -–من .رم وینی رو بیرون نکشیدمقد  من اون  .اغراق شده

 « . تو یه قهرمانی .ه»اوه تمومش کن دیگ

شد  جوریک مثل  ،  جوئل  ناگهان ظاهر  پیشخان  کنار  شیطانی    . جن 

شوگربث »جایز  .»همینطوره  که  رسیده  گوشم  به  خوب«    یه حتی  شهروند 

 « .ن بدن بهتوا خی م شهرداری رو 

بود باخبر  ماجرا  حقیقت  از  که  کارفرمایش  به   . رفت  غرهچشم ،  شوگربث 

مغا بود  رفته  وقتی  روز صبح  جوئل    یه هم،  زههمان  برای  را  دقیق  را  اتفاقات 

بود کرده  شی   .تعریف  خیلی  جوئل  خندهده  ز  ک ولی  زیر  پنسی    کهوقتی  .بود 

 . و جلوی جوئل را گرفت  انگیزشی   هایکتابشوگربث رفت سمت ردیف  ،  رفت

فقط واسه این انجامش دادم که    .کل این قضیه قرار بود یه شوخی ساده باشه»

عصبی رو  وینی  و  سرگرم  چیزی  .کنم  خودمو  مردم  به  قصد  چون گینم  از    ه 

 «.ونه من منتظر اینم که بره به همه بگهدیم



استخدام تو بهترین کاری بود که تا ، »ولی خدایی شوگربث .زد قهقههجوئل 

انقدری    .نیست  یاهنندکم خیلی سرگر   کهاین و فقط هم واسه    حاال انجام دادم 

 « .میددی من آوردی من تو خواب هم مشتریکه تو تا حاال 

 « .از راه دروغ گفتن تماما  و »

شعر که    به بخشحواس جوئل پرت شد   « .هدی م  »هرچی که هست جواب

از روی خشم چین ش  ای محو شد و پیشانش  اه خند  .شده بود  ترکوچک حسابی  

 « ––اون ؟  کجان لنگستون هیو  هایکتاب » .خورد

داد  « .»مرده را  جوابش  سریع  بتونم   .شوگربث  تا  داشتم  نیاز  فضا  این    »به 

 «.کنم تربزرگ کودکان رو بخش 

»و اگه    .اشاره کردها  هبا انگشتش به قفس که نمرده«  جیووانی»خب نیکی  

 « .ونم چطوری باید تو روش نگاه کنمدی نم من فروشیکتابپاشو بذاره تو این 

نیکی واسه یه    هایانتخاب یکی از  ،  پی سیی سیم،  »من شک دارم که پریش

 «.الزم نیست هر چیزی رو که نوشته سه تا سه تا بچینیم  و ؛سفر رویایی باشه

 « .سفیدپوستاز دختر  المکیک »

اما وقتی دید شوگربث تمام    ؛جوئل تا خود عصر دست از غر زدن برنداشت

چند عنوان دیگر فروخته ساکت را به همراه    دفنی خرگوشهجدید    هایکتاب

 ؛منکی م  »به حال خودت ولت  جوئل با لحن محتاطی اضافه کرد  ، «»باشه  .شد

، گوئندولین بروکس هم به سرت بزنه   هایکتاب به  دست زدن    فکر اما اگه حتی  

 « .تویی که مرده محسوب میشی



نزدیک زمان    بهداشتند   مغازه  که  دشیم   بستن  شد  متوجه  شوگربث  و  ند 

است کالین  تماس  منتظر  خبر  شی ب  اآلن تا    . هنوز  گوشش    سوزی آتشک  به 

 .که نه ظاهرا ؟  یعنی حتی یکمی هم نگران نشده بود ؛رسیده بود

 « . »مهمون من جوئل گفت «.یمورخی م  اوسهک »امشب شام رو توی لی

من از اوناش نیستم که ،  وضع بدی پیش نیاد  کهاین جهت    صرفا ولی    .»باشه

 «.بذارم توی همون قرار اول بهم دست بزنی

 « .مردگی م  این یه بار رو دنبال یه خواهر .»کمتر واسه خودت نوشابه باز کن

 « .یاددی م حداقل یه شانس بهم»

 « .قرار نیست اتفاق بیفتن وقتهیچا هز چی سری »یه 

به    کهوقتی دیگر   بودند  کردرسیده  ثبت  را  سفارششان  و  هاوس  ،  ند لیک 

بودر  تیجد  ایشانهتصحب به    .شده    حرف   شانموردعالقه  هایکتابراجع 

جوئل های  ی شوگربث فضول  . جدیدهای  ه قدیمی و تجربای  ه اراجع به روی،  زدند

را کالین  مورد  ول جیب   در  وینی واب گذاشت  با  که  را  اتفاقات صبح  از  ی کمی 

 . بود تعریف کرد دادهرخ 

»ناراحتی چون وینی    .دردی نگاهش کردباهمجوئل  ،  وقتی حرفش تمام شد

 «.ونهمی نم بیشتر پیشت

 «.دقیقا نه  ، »خب

 «.همینه دقیقا »

خان به سمت  شوگربث  وقتی  خالری مش  ا هبعدتر  ورودی  جلوی  و  ش  ا ی اند 

کرد داشت،  پارک  جوئل حقیقت  که حرف  امیدوار ،  هاییجوریک   .متوجه شد 



وینی   با  برخورد صبحش  که  بود  یک    ساززمینهشده  برای  باشد    … جدیدی 

 .هرچی  حاال

او را آورده    تازگیبهکه یعنی کالین    گوردون به او حمله نکرد تا برود بیرون

جور کند و برود   یاهبهان  ست واخیم  شوگربث دلش  .چیدرشکه  یهبود به خان

  . اما جلوی این وسوسه مقاومت کرد ،  را بکوبد تا با کالین دعوا کندش  اهدر خان

بود کالین  با  کردن  دعوا  عاشق  بدون    .همراهشایی  هر عاشق حس    .شوگربث 

از    .اتاق  طرفآن هیچ نگرانی که نکند سیلی بخورد یا پرتاب شود   بدون ترس 

سکت  کهاین یک  باعث  دعوایشان  بشود  یهنکند  ، بودند  باهموقتی    .قلبی 

سرزندگی احساس  دوباره  سابق   کهاین اما    ؛ردکیم   شوگربث  الگوی  هامان 

بود مرد ک ؟  نه،  شوگربث  یک  چشمان  درون  را  خودش  انعکاس  وقتی  فقط    ه 

باهو  . نه دیگر؟  ردکی م  احساس سرزندگی  یددیم بودر  تش حاال  هرچند  ،  شده 

 . را پر نکرده بود ایشهی که خرد تنهای

تمام چی زندگایی  هز وزن  در  تا حاال  نشست روی  ،  بود  شدهخراب ش  ایکه 

بود    .بدنش نگه دارد  خسته شده  باال  را  اینکه سرش   که وقتیدرست    همآن از 

 که این خسته شده بود از تظاهر کردن به    .برود زیر پتو پنهان شود  خواستمی

  دائما  هسته شده بود از ضعفی که  ،  ندنک ی م  برایش مهم نیست بقیه چه فکری

:  س کردن این دردح ی ب  فقط یک راه بلد بود برای  و  ؛عاشق شود  دشی م  باعث

 .مست شدن

 .امیدوار بود این دفعه شکالت بتواند کمکش کند، رفت به سمت آشپزخانه

که   دید  را  ولوی شوگربث  خان  یتنهایبهرایان  پارک    چیدرشکه   یه جلوی 

رایان برای   و   ؛نبود  اینجاوینی    . فحش دادن  زیر لبی شده بود و شروع کرد به  



بود  یه الل  گلدستهوینی   آورده  ده شب کمی    .سفید  داشت که ساعت  قبول 

باشگاه اسپانیایی در کاسا    یه رفته بود جلس  جیجی اما  ،  برای گل دادن دیر بود

 .و خودش مجبور بود در ماشین منتظر بماند پهپه

کرد نگاه  ولو  به سپر  کرد عضل  . رایان  را    یشدهمنقبض های  ه سعی  پشتش 

ای هر رفتا  آنفکر کرده بود شاید وینی بابت    .نددشی من  بازها  ه اما گر،  آزاد کند

مغازه  یهزنند در  صبحش  داشت  ،  چهارشنبه  فقط  ولی  است  بخشیده  را  او 

های ت کردن خسار   وجور جمع چون موقع کمک به    صرفا   .دزی م  خودش را گول

بود  ،  در مغازه   سوزیآتش نکرده  بدرفتاری  رایان  با    این   اشمعنی وینی آشکارا 

او را    تنهاکه سعی کرده بود    هر بار  .که فراموش کرده یا بخشیده است  دشیمن

بیاورد زدهوینی  ،  گیر  خانه  وقت   .بود  دورش  به  کرد  دعوت  وینی  از  که  هم  ی 

 .وینی پیشنهادش را رد کرده بود ،  برگردد

صحبت بقیه  با  داشت    جی جی  کهوقتی،  دزی م  لبخند  دائما   ردکی م  وقتی 

روی سرش های  هکال را  بود  بلندبلند شت  ا ذگی م  قدیمی  کارگرانی ،  خندیده  با 

داشتند طبق تمیز  یهکه  را  با    دزیم  ند حرفردکی م  باال    شوخی   ویلوهاسیو 

باعث شده بود دهان رایان   همآنلبخند زد که هم  باریک به رایان فقط    .ردکیم

  ولی حاال    .وینی توجه نکرده بود  لبخندهایرایان هیچ به  ،  تا امروز   .خشک شود

بعد  آیم  آهسته  ایشهد لبخن  دانستمی و  نرمی  یند  چهربه  در  ش  اه کل  را 

 .گیرندبرمی

کم بابت  رایان  از  بودهای  ک وینی  نکرده  تشکر  هم   باریک حتی  ،  امروزش 

بود نچرخیده  برش  و  او  .دور  به  سابق  این    گفتمی   وینی  با  را  خودش 

به کمک کردن و    ردکی م  اصرار  همآنرای  طبیعتا   . نیندازد  زحمتبه ها  یتمیزکار



 ردکی م  کار خودش را ول  .مثل پروانه دورش چرخیدن  ردکی م  بعد وینی شروع

بیاورد قهوه  رایان  برای  او،  تا  و  هواخیم  سیدر پی م  از  نه  یا  بخورد  چیزی  د 

  قدرها آنولی این وینی جدید    .فتریم  حسابی روی اعصاب رایان راه  درمجموع

نبود شیرین  عوض    .هم  با    شقکله در  و  وسوسه    قدریبه و    نفساعتمادبه بود 

 .نست به چیز دیگری جز معاشقه با او فکر کندواتی من که رایان کننده

در   را  از چند دقیقه  بیشتر  بود که مدتی  باری  اولین  امروز  متوجه شد که 

خبر    جاتعتیقهوینی به    یههرچند که از میزان عالق   .مغازه سپری کرده است

  ؛و بس  تانسدیم  تفریح برای یک زن پولدار   جور یک در نهان مغازه را  ،  داشت

امروز را  ،  اما  با  ها  نآ  د و در مورد نکی م  جا جابهوقتی دید وینی چطور وسایل 

و  ،  دنزی م   جی حرفجی  است  وینی در کارش خبره  قدر  تازه متوجه شد چه 

 . احساس شرم کرد

روی  ا  هه الل شدصرا  پیاده  و  گذاشت  را    چیزیهیچنست  واتی من  .ندلی 

بپرسد    کهاین از  ر  تبعجی شوگربث  کجاست از  کند،  وینی    اما  ؛تصور 

بزند  ویلوهاسی به    ست واخیمن که  ،  دیگر  باریک   .زنگ  کرد  صبح   آن فکر  روز 

استشوگربث   افتاده  اتفاقی  چه  وینی  داشت  جیجی   .و   کهوقتیولی  ،  خبر 

 . ساکت شد کامال رایان سعی کرده بود از او حرف بکشد 

گ مرود  در  رایان  شدها  ل نظر  برشان    . عوض  ماشین  درون  از  و  برگشت 

ر  تم نسبت به رایان کمی نر،  شتاذگیم  را برای وینی جاها  ن شاید اگر ای  . داشت

، ل تعجبا خودش را بزند و در کم  همسر تا مخ   ردکی م  رایان باید تالش  .دشیم

از چالهمآنرای   . هم فکر ناخوشایندی نبود  قدرهاآن  . مدآی م  خوشش ها  ش یشه 

 .دانتظار نداشت که وینی او را به چالش بکش وقتهیچ صرفا 



یک پیراهن مردانه به تن داشت که ،  یش لخت بودپاها  .شوگربث آمد دم در

را پوشانده بود باسنش  زیر  بهای  هوم،  کشیدهای  ها پ  آن  .تا  م ریخته و طالیی 

زیبایی دبیرستان مست    یه ملککه    فتگی م حالت مخمور صورتش خیلی واضح
شهو  .کرده شوگربث  هم  رایان  تریننگیزات هنوز  که  بود  اما  شیم  زنی  ناخت 

که   چیزی  احساس  اآلنتمام  بود   ردکیم   رایان  خاطر ؛  پشیمانی  به  پشیمانی 

باید به   کهوقتی  همآنکردن به شوگربث حرام کرده بود    بافکرچهارده سالی که  

 . ردکیم ودش توجه همسر خ

بیرونها  ه شوگربث الل از دستش کشید  یعنی  ،  فرانسوی:  ]م؟  »پوق موآ  .را 

 « .چه قدر شیرین [؟برای منه

حتی فکرشم نکن که بری بهش بگی من واسه تو    .»اینا مال وینی هستن

حرف  . آوردمشون جدی  شوگربثنزی م  دارم  مسخره   .م  و  شوخی  این  از 

 « . کافی به ازدواج من آسیب زدی یاندازهبههمین االنش هم  .نداریمات هیباز

 « .دیگه ه نفردازه گردن ینی م رو ا هر بازم یه نفری داره تقصی، »عاعا

 . حق با شوگربث بود

داشت جوری  ،  انگشتانش را پیچید دور بازوی رایان و او را کشید درون اتاق 

،  مرد من،  »تو  .بزرگ شکالت است  یهکه انگار یک جعب   ردکی م  به رایان نگاه

کرده  دقیقا  تجویز  برام  دکتر  که  هستی  دارم  .همونی  نیاز  چیزی  به  که   من 

 «.حواسم رو پرت کنه

اما شوگربث دورش    ؛رایان برگشت تا برود «. »برو یه جا دیگه دنبالش بگرد

شوگربث   «.رایان  لطفا »  .پشتش را چسباند به در و راهش را سد کرد،  چرخید



ایان  ر ای  هو روی بازای  هو م   .را نجوا کردها  ن آ،  کلمات را ادا کند  کهاین از    بیشتر

 « . فقط یکمی دیگه بمون .»من درگیر مقابله با اهریمن الکل هستم .سیخ شد

 « ؟ »مست کردی

قاضی هوشیارم یه    حساب به  رو   خوردن  زیادی   شکالت  اگه  البته  … »مثل 

 « .اما زیاد مطمئن نیستم بتونم هوشیار بمونم ؛نیاری

 «.م وینی رو ببینمواخیم من فقط، »ببین شوگربث

 « . م فراموش کنم چه قدر به یه پیک نیاز دارموا خی م  »و منم فقط

 « .»خب برو بخور

پیک    متأسفانه» قبنکیمن  کفایت  وقتهیچیه  و  با  ،  بدونم  کهاینل  ه  دارم 

 « .مقصری م  ونهخیروی پیشخان م زیرم لباس

 « .الزم نیست نگران باشی، هیچ پیشخانی نیست اینجا »از اونجایی که 

رایان کمر  دور  پیچاند  را  دستش  کشید  .شوگربث  عقب  تند  اما ،  رایان 

چسبید محکم  بودشوگربث  کردن  ،  »خب  .ه  مست  بدون  من  چطوره  پس 

 « ؟رو نشونت بدم زیرم لباس

او  کهوقتی به  چسبید  در،  شوگربث  پیچید  های  هشان  .رایانبینی    عطرش 

ولی صدایش  ش محکم گرفت  را  نبود  قدرهاآنوگربث  محکم  »داری چی   .هم 

 «؟ینکی م کار

 «.سال گوهی داشتم  .ماه خیلی گوهی داشتم  .»فقط یکم آرامش نیاز دارم

او و پای عریانش را کشید روی قوس    یهرا چسباند به سینش  اه شوگربث گون

رایان پای  رایان  .ساق  بودیم  چطوری  دوتا؟  »یادته  سیر   .ما  هم  از    یادته 

 « .یمدشیمن



 « .»این مال خیلی وقت پیشه  .گ شده بودرایان تن یهسین

با چش نقرهای  م شوگربث  چش  یاهآبی  شبیه  به  های  مکه  بودند  همسرش 

 «.لطفا   .»من رو پس نزن  .رایان نگاه کرد

این لحظه را داشت  رایان قبال رویای او  ،  دیدن  به  را  شوگربثی که خودش 

 . د تا رایان دوباره قبولش کندنکی م  د و به او التماسنکی م عرضه

»فقط یه   شوگربث زمزمه کرد  ،«مگی نم  »اگه تو به کسی چیزی نگی منم

 « ؟مگه چه عیبی داره .امشب

بود را  طوراین وقتی شوگربث داشت    . رایان شق کرده  به  می م  خودش  الید 

اما  ،  شق کرده بود؟  این واکنشی نشان دهد  غیرازبه  توانستمی   چطور،  تن رایان

 .لحظهیک نه حتی برای  .وسوسه نشده بود

ت با  شانرایان  زد  ایشههحکم  کنار  را  شوگربث  قاطعانه  و  گرفت  »من    .را 

 «.عیبش اینه  .عاشق زنم هستم

 « ؟م زاهدی بودی توچه آد،  »عجب

نداره قضیه  این  به  ربطی  هیچ  منه  .»زهد  دنیای  کل  بهش   وقتهیچ  .زنم 

 «.منکی من خیانت

 «.»پس گورت رو از اینجا گم کن

خواست به او بگوید دیگر  ،  دل رایان به حال شوگربث سوخت  یاهبرای لحظ

اها  ی باز  جوراین برای   بزرگ شده  ن  ؛ستزیادی  رایان کسی  بتواند  وباما  که  د 

 .کوتاه سری تکان داد و بعد از در رفت بیرون .دیگری را نصیحت کند

نسیم ماه مارس در  ،  مدآی م  جلوی خانه پایینهای  ه داشت از پل  کهدرحالی 

یک نفس ،  را زمین گذاشت  پایش  کهوقتی  .موهایش پیچید و بهمشان ریخت



درختان به آسمان  های  ه سرش را کمی عقب داد و از ورای شاخ،  عمیق کشید

شد خیال   صرفا شاید    .خیره  چنین ،  ردکیم  داشت  که  باری  آخرین  اما 

 .لبخند زد .شفاف و درخشانی را دیده بود به خاطر نداشتهای هستار

بست،  چیدرشکه  یه درون خان به سمت  رفت   ی هنصف  یهشوگربث شیرجه 

ولیاورهای  تبیسکویی کاناپه  روی  که  بودئویی  کرده  خرچ    .شان  خرچ  داشت 

پلورخیم  بیسکوییت از  وینی  و  کالین  دنبالش  به  و  گوردن  که  پایین ها  ه د 

 .آمدند

بود  چینمه  واقعا  » الزم  پرسید «؟ کاری  از    اشبینی  کهدرحالی ،  کالین 

 . بود  خوردهچین ناراحتی  

بپرس خانم  بیسکوییت   «. »از  یک  و  داد  تکان  وینی  به  را  شوگربث سرش 

 .دیگر در دهانش چپاند

بود شده  خیره  در  به  چهر،  وینی  بودش  اهحالت  فکر  در  »ناراحتش    .غرق 

 « .کردی

کالین یک انگشتش را گرفت  «.سر من چه بالیی آوردی  کهاین از  »بگذریم  

وینی روانی هستی جلوی صورت  یه  بستر   .»تو  ببرنت  ، لعنتی  .کننت  ایباید 

 « .کنمت ای باید ببرم بستر من

وینی خالی   را سر  بتواند خشم خودش  تا  نادیده گرفت  را  کالین  شوگربث 

بیسکوییت  کهدرحالی  « !بسه  دیگه »  .کند هنوز  داد  ور خی م  داشت  »این    .زدد 

داشتم  ،  امشب  آورخجالتازی  سهصحن بهت  که  بدهی  هرچی  مهر  روی 

تا اون جایی    .هدینم   اون به من هیچ اهمیتی  .اون مرد عاشقته  .دز  هشدپرداخت 



م من  به  تو ،  ربوطهکه  و  شدیمحی ب  من  تو    .ساب  ، ینکی من  فکر   ور جاین اگر 

 « ؟افتاد .دیگه برام مهم نیست

 .سر تکان داد  پرتیحواس وینی با 

از ده دقیقه قبل ش  ا ه سروکل،  مدآ ی م   کالین پشت سرش  کهدرحالی ،  کمتر 

پنجر بود  پیداشده بود که  به شوگربث گفته  و    گیرکرده  خوابشاتاق  یهو  بود 

داشت احتیاج  کالین  به کمک  باز کردنش  برای    .برای  هم    لحظهیک شوگربث 

 . تا دردسر بسازد  اینجارا آورده بود  کالین    صرفا وینی    .را باور نکرد  ایشهف حر

فرنچمنزبراید این دو در  پیتزالخی،  گویا  برای شام  بودند  ی دوستانه    و   ؛ خورده 

 ؟نه، دشی م چه قدر هم که این اتفاق باید باعث دلگرمی

رفتار کردی« وینی  حی ب  »تو خیلی به در    کهدرحالی یا  بود  همچنان خیره 

 « .»قشنگ خودت رو انداختی جلوش زمزمه کرد 

 « . متوجه بود کامال رایان ، و ببین  »من مثل یه مار دورش پیچیده بودم

 « …»اوهوم 

رایانشوگربث   دنبال  برود  و  بردارد  را  وینی کیفش  بود  ،  در عوض  .منتظر 

الل گلدان  و  های  ه وینی  برداشت  را  روی  نگیز  ال لبخندی خیا  کهدرحالی سفید 

 .روانه شد  پلهراه به سمت ، صورتش نقش بسته بود

داد تکان  سر  و  کرد  نگاه  وینی  ناپدید شدن  به  داره    .شوگربث  خانم  »این 

 «. هنکی م بدجوری ناز

آشپزخونه گفت  ،«»بیا  درست سا »و کالین  داغ  شکالت  فنجون  یه    ت 

 «.منکیم



اما   «.امشب سیرم کنن کافی نیستن  کهاین دنیا هم برای  های  ت»کل شکال

 .به هرحال پشت کالین به راه افتاد

 « ؟دواخیم  »انقدر دلت الکل 

»نه    . شوگربث فکر کرد،  ردکی م  در مدتی که کالین داشت در یخچال را باز 

 «.کالفه و  ؛ماهفقط خست

بودن خیلی گوهه بو کرد «.»زاهد  را  با شک شیر  را درون    آنبعد  ،  کالین 

از کابینت بیرون کشید،  یک شیرپز »حاال    .بعد یک قوطی کاکائوی قدیمی را 

 «؟هاتهالکلی بودی یا اینم یکی از اون اغراق  واقعا 

حد   از  بیشتر  یکمی  که  بگم  اینطور  بودم  راهبهچشم »بذار  کردن    . مست 

نوشاب اولین  که  باالخره    یهروزی  که  بود  روزی  دادم  سفارش  رو  الکلم  بدون 

 « .شروع کردم به دوست داشتن خودم

 «؟هشی م »و این چند وقت قبل

کنم مالقات  رو  امت  اینکه  از  قبل  اون  .»درست  از  قبل  کردن  ،  تا  مست 

 « .زندگی بود هاییبحران من برای تمام  حلراه 

 «.ینکیم با قند مست، الکل جایبه »حاال 

 « . چربی رو فراموش نکن  .»و چربی

شعل کند  یه کالین  نگاه  شوگربث  به  تا  برگشت  بعد  کرد  تنظیم  را   .گاز 

یشم نگاه  آرام  انداختش  ای جریان  سوزش  به  را  شوگربث  این    .پوست  »زیر 

 «؟پیرهن ورزشی چیزی تنته

 « .بته»ال

 . استفهام برد باال یهکالین یک ابرویش را به نشان



نکند به خودش گفت که هم جوابی  بودن،  شوگربث  بد  بود  اما  ذاتش    . در 

 . «سفید خاله تلوال   دارگل زیرهای لباس

عاق  ایر  تلباید  که  بی مها  ن از  بگذارد   یاه خبر  سرربهسود  کالین    . چون 

شدکال  هایلب باز  ظریفی  لبخند  به  به  ر  تم آرا ،  ین  همیشه   وجوی جست از 

به   شوگربثرا در بدن   کوچی از شوکای هن نگاهش جریا .ادامه داد ش ای چشم

انداخت خوش   .راه  کالین  به  داشت  قصد  ،  شتذگی م  حسابی  از  شوگربث 

ما تا  و  های  گبرگشت  کند  یهکاسقهوه  پیدا  را  لباس    .شکر  مرود    دار گل در 

هم پوشیده   رنگ آبییک شورت مایوی    .هم راستش را نگفته بود  کامال سفید  

 .بود که کمی شل و ول شده بودند

پ و  گاز  روی  شیرپز  بین  کالین  بودای  هاتمرکز  نوسان  در  با    .شوگربث 

بو  به   ؛دشی م  تنش فضا هر لحظه بیشتر،  دسکوتی که در آشپزخانه حاکم  اما 

اذیت آی م  نظر دارد  فقط شوگربث است که  کالین   .دوشی م  مد  ؟ فتری من  چرا 

تا  ؛  اددیمن  باالست هم به شوگربث امنیت  یهوینی طبق  کهاین حتی دانستن  

شوگربث دیگر آماده بود از  ،  داغ شدهای  ت شکال  کالین مشغول ریختن   کهوقتی

 .ز جا پریدا  هم  تقریبا ، باالخره کالین زبان باز کرد کهوقتی  و  ؛جا بپرد

چطور دیشب جون وینی رو نجات    کهاین مردم شهر دارن راجع به    یه »هم

 «.ننزی م دادی حرف 

بیفته  ترشدرست » تکل زدم که  یه  در  نزدیک  وقتی رسید  بعدم ،  اینه که 

 « . کشون بردمش بیرون تا همه فکر کنن من نجاتش دادمکشون

 « .»آفرین کالین لبخند زد و ماگش را به سالمتی شوگربث باال برد 

 « .»دیگه زیادی دور و بر من گشتی



 «.»چه قدر جالب که وینی هیچی به من نگفت

 «.هنکی م داره بر علیه من مهمات بیشتری جمع .»زیادی خبیثه

از جیبش بیرون کشید «.همینه  البد  »پس را  با    .کالین موبایلش  شوگربث 

شوگربث    .گوش داد،  کالین کمی صبر کرد  .شماره گرفتنش را تماشا کرد  اخم

وینی امشب رو    .منم کالین،  »رایان  .را شنید  گیرپیغام صدای محو یک ماشین  

شوگربث  خونمی م  پیش  گذاشته  رو  ماشین  ولی  حرف   . من  یهونه  باهات    فدا 

 « .منزیم

خوای بهش  می ردکی م  شوگربث داشت با اخم نگاهش  . تلفنش را قطع کرد

 « ؟مگه نه، بگی من سرکارش گذاشتم

فکر ولی  برانگیزه  وسوسه  رو  نکی م  »خیلی  کار  این  خودش  وینی  بذارم  م 

 .شوگربث شدای هاکالین مشغول تماشای پ، دیگر باریک  «.انجام بده

 « .»تمومش کن

 « ؟ی باهام بهم بزنیواخیم، »پس تصمیمت قطعیه

لرزش  « .مطلقا » را در صدای خودش حس    شوگربث یک  کوچک و عجیب 

 .کرد

نزدیک  او  به  قدم  نباشه  الزم ارم  و»امید  .تر شدکالین یک  ولی  ،  به گفتنش 

فک حتی  سرم   مجبورتبخوام    کهاین ر  من  به  هم  کنی  عوض  رو  نظرت    کنم 

دیگر «.هنزیمن قدم  این    .یک  از  و  بریتانیایی  شرافت  و  عادالنه  بازی  »قوانین 

 « .حرفا

 « …»کالین



هستم  اآلنمن  ،  »البته آمریکایی  یه  دس «.دیگه  روی    ایشهت کالین  را 

  . گذاشت  جابه  هایشدست شوگربث کشید و حسی از زندگی در مسیر  ای  هو باز

 « .ما مردم خشنی هستیم، های »و ما ینک

  شروع شوگربث فرصت نکرد چیز دیگری بگوید چون کالین   «… »اوه کالین

زبان کالین را  ،  او را جواب بوسید،  شوگربث به او اجازه داد  و   ؛کرد به بوسیدنش

عوض در  و  کشید  دهان  فرستاد،  به  کالین  کام  به  را  خودش  با    .زبان  کالین 

 . دست برد و از زیر پیراهنش لمسش کرد  .شوگربث را باز کردهای ن زانویش را

 « ی»خیلی خوب شوگربث زمزمه کرد  هایلب کالین روی   ،«شوگربث، »خدایا

پوست   به  بود  رسیده  هم  شورتش  روی  از  حتی  کالین  دست  گرمای 

که    .شوگربث بود  کرده  مغلوبش  جوری  داشت  کالین  به  که  نیازی  احساس 

ضعف حس  .ردک ی م  احساس  نست  واتی من  دیگر  شوگربث   و  ؛بود  ضعف،  این 

م من دی نم  »بهت اجازه   .کالین را پس زد « .»نه  .همچون چیزی را تجربه کند

من   .م کالینگی م  جدی  .رو به یه جور چالش جنسی واسه خودت تبدیل کنی

 « .ونیتیم اثبات کنیی  واخی م  چون  صرفا یه مانع نیستم که از روش رد شی 

پیش نرم    یههمین چند ثانی  تنهاکه    هاییلب کالین خمار شد و  های  م چش

 « ؟ی نکی م »پس این فکریه که راجع به من   .جمع شدند، بودند

مالید را  خودش  بازوی  و  ،  شوگربث  کشید  موهایش  الی    آرامی به دستی 

ر  دادسرش  تکان  به طرفین  نیستی  نه»  .ا  یه شکارچی  ولی    .تو خشن هستی 

 « . قصد آسیب زدن به من رو نداری



اونم  ،  بندازم  زحمتبهچرا من باید خودم رو واسه صدمه زدن بهت    .دقیقا »

م فردا  اروفقط امید  .یدی م  خودت داری انقدر خوب این کار رو انجام  کهقتیو

 « .حال و هوات بهتر شده باشه هستیم  که پیش هم

 « ؟ »فردا

  قطعا    .رو بگردی  چیدرشکه   یه م انبار و خوننکی م  »بهت قول دادم کمکت

 « ؟با ساعت ده موافقی .فراموشش نکردی

،  دشی م  بد محسوبهای  ه سپری کردن صبح در مشایعت کالین خدای اید

نیاز داشت  شوگربثاما   نیست کالین چه فکری در سرش    و  ؛به کمکش  مهم 

اجاره،  دارد او  به  بوس  اددی من  دیگر  شودهای  ه با  رد  شوگربث  روی  از    . بیشتر 

 « . »ساعت ده  »باشه« شوگربث جواب داد

نداشت  معموال    جیجی  دوست  را  کلیسا  وق   . زیاد  های ه موعظها  تبعضی 

بودند خوب  مدرس،  کشیش  هم  امروز  و  بود  باحالی  آدم  میفر  روز    یهپدر 

شد جذاب  حدی  تا  نداشت  قدرهاآنولی  ،  یکشنبه  دوست  را  انجیل  ؛ هم 

و  د  نندهکت ناراحهای  ت قسم  ازحدبیش خاطر  ،  جیجی   ازنظراشت  به  باید 

سر    کهاین   اصال اما امروز صبح    ؛ترف گیم   قرار   سالبزرگ ندی  به خشونت در رد

چون درست قبل از شروع مراسم  ،  ر را زدند برایش اهمیتی نداشتبیحیی پیغم

 . مادرش نشسته بود روی صندلی کنارش

تا  واتی م  ست واخی م  دلش   جیجی  دهد  تغییر  را  جایش  تا  کند  فکر  نست 

از باالی سر وینی ها  ن آ  وجود   این   با  .رست کنار پدرشد،  وسط بنشیند  مادرش 

نگاه کردند و لبخند زدند ت تشخیص بدهد  نس واتی من  جیجی هرچند    .به هم 

از   یا  بود  واقعی  که  هایی  ل مد  آن لبخندشان  حضور    ترهابزرگ بود  خاطر  به 



حین  .نددزیمها  هبچ اجرادر  داشت  سخنرانی  که    زور به   جیجی ،  دشی م  ی 

  کوچولو که یک دختر    هاییوقتآنجلوی خودش را گرفته بود که درست مثل  

 .را نبندد ایشهم مادرش نگذارد و چش یهبود سرش را روی شان

مزخرف بلومینگدیل را به تن کرده  های  ن این بلوز و دام  امروز حتی یکی از

بعد در    یهد هفته وا خی م  هنوز مطمئن نبود   .کند  حال خوشبود تا مادرش را  

بپوشد چیزی  چه  فکر،  مدرسه  این  به  داشت  این  خیب  که  رد کی م  اما  یال 

دیروز شوگربث به او گفته بود که تیپش برای یک    . مدل گاث شودهای  سلبا

  جی جی بود باعث شد  ده  ز  ااما جوری که حرفش ر،  کالس هشتمی عالی است

 . خودش باشد کهاین  جایبهد نکی م فکر کند انگار دارد رفتار بقیه را کپی

ولی  ،  شام باشگاه زبان اسپانیایی  یهدیشب با گوئن و جنی رفته بود به جلس 

پدرش   و  گرفتار  قدریبه مادر  چیزی  های  یدرگیر  هنوز  که  بودند  خودشان 

از   دیشب  به  بودند  جیجی راجع  در  ها  نآ  کهاین از    جیجی   .نپرسیده  دیگر 

اگر کمی در مورد    دشی من  اما بد ؛  بود  حال خوش ند  ردکیم ن  کارهایش فضولی 

نشان عالقه  اواخر  جیجی   .مادرش  مخصوصا   .نداددی م  کارهایش  داشت    این 

نیستردکی میال  خهم که    قدرهاآن که شاید مادرش    ردکی م  فکر   و   ؛ه کامل 

درایی  هز چی چی  که  از  بدتر  خیلی  بود  کرده  تجربه  که  ایی  هزدبیرستان  بود 

 .ردکی م تجربهداشت  اآلنوینی 

صحبت  دوستانشان  با  تا  ماندند  بیشتر  کمی  مادرش  و  پدر  مراسم  از  بعد 

با   زیاد  اما  نزدند  یکدیگرکنند  سمت    کهوقتی  .حرف  به  افتادند  راه  باالخره 

 . از قصد عقب ماند جیجی ، پارکینگ 

 « .ممنونمها ه شنید که مادرش گفت »بابت الل



 ؟ پدرش برای مادرش الله گرفته بود

 «.پدر جواب داد »وقتی دیدمشون یاد تو افتادم

 .آفرین بابایی

 « ؟ چرا؟ واقعا »

 .ه چیز احمقانه بگهاالنه که بابا ی  .اوه اوه

 « .مثل تو  .اونا خوشگلن کهاین »برای 

 .درون پارکینگ  جاهماندرست  . نزدیک بود باال بیاورد جیجی 

سخ  به  مادرش  نظر  جیجی یری  گتاما  به  و  گونآی م  نبود  که   ایش ههمد 

مطلب  .باشند  شدهسرخ  اصل  سر  رفت  و  کرد  استفاده  فرصت  از   . پدرش 

بخوریممی شام  هتل  توی  امشب  اینا  وحوشحول ؟  خوای  اگه  ؟  هفت  البته 

 « .نداری یاه دیگ یهبرنام

 .رفت جیجی نفس کشیدن از یاد   یاه برای لحظ

 « .»هتل جای خوبیه  .چند لحظه طول کشید تا جواب بدهد

 !آره

یه پروژه داره که باید تحویل   جیجی؟  مشکلی نداره،  فقط خودمون دوتاییم

 «.بده

 . واسه دو هفته دیگه

 « .باشه .خب .اوه

باشه واخی م  »اگه همراهمون  اونم    روی   عصر  امروز  بتونه  شاید  …ی 

 « .کنه کارش اهپروژ

 .در دلش دعا کرد مادرش حماقت نکند جیجی 



 « .مشکلی نیست نه»

 !آفرین مامانی

دوست    جیجی   .پدرش در صندلی جلوی بنز را باز کرد و مادرش سوار شد

همراهشا مادرش  خانهداشت  بیاید  کردنش  ،  ن  راضی  برای  تالشی  پدرش  اما 

 . ان داددر را پشت سر مادرش بست و دست تک، فقط لبخند زد .انجام نداد

هرچه  ؛  به اتفاقاتی که افتاده بود فکر کرد  جیجی در مسیر برگشت به خانه  

»ازش    .صدای رادیو را کم کرد،  باالخره  .دشی م  بیشتر نگران  ردکی م  بیشتر فکر

 « ؟راجع به مغازه بپرس 

 « ؟ »چی

حرف زدن    .سازش راجع به مغازه بپر،  »وقتی امشب با مامان رفتی بیرون

ازش    .نه،  چه قدر پول درمیاره  کهاین نه در مورد    .در مورد مغازه رو دوست داره

ونه  دیم  از کجا  کهاینه چی تو ویترین بچینه و  یرگیم  بپرس چطوری تصمیم

بخره باید  نشون  .چیزا  جورایناز    .چی  که  واست   واقعا ه  دی م  چیزایی  کارش 

 « .مهمه

 « .جواب داد »باشه آرامیبه رایان 

بود پوشیده  که  هم  هرچی  نه،  »و  یا  جدیده  لباسش  نپرس  همیشه    .ازش 

ه و تو باز  وشپیم،  یه چیزی رو که هزار بار تا حاال تنش کرده  .سیر پی م  ازش

 « ؟سی این جدیدهرپی م ازش 

 «.منکی من ور کار »من این 

 «.ینکیم  »همیشه این کار رو

 .دشی م لحنش داشت تمسخرآمیز، رایان گفت «؟هم هست یاه »چیز دیگ



از    واقعا    .بازم بهش بگو خوشگل شده  .دوست داره راجع به کتابا حرف بزنه»

 « .شاید بهتره بهش بگی چه دندونای خوشگلی داره  و ؛این حرفت خوشش اومد

 «.هاخانمنه ، ننزی م هاب»این حرف رو واسه اس

 «. ی به من بگه دندونات قشنگن من خوشم میاد»اگه یه پسر

 « ؟تموم شد .منکی م از دندوناش تعریف .»باشه

نپرس ازش  شوگربث  مورد  در  چیزی  مشکالت    .»بابایی  سری  یه  هنوزم 

 « . دارن

 « . »باور کن قصد پرسیدن ندارم

صبح    تانسدیم  جیجی  دیروز  که  اتفاقاتی  مورد  در  بود    دادهرخ پدرش 

یشان اربکه در دبیرستان  ایی  هز راجع به چی   ردکی م  فکر  داشت  .کنجکاو است

 . بود آورخجالت اما گفتنش زیادی  نهیا بگوید باید خبر دارد   دادهرخ 

ماکینگ ستوا خیم  تازه بلوار  درون  بپیچند  در  ند  کالین  لکسوس  که  برد 

شوگربث هم  ،  »هی  .دست تکان داد  جیجی   .مخالف از کنارشان گذشتجهت  

 «.همراه کالین تو ماشینه

 «.»خدا به کالین رحم کنه

 



او 

 شیرین استاو 

 فصل نوزدهم

 گروه ترجمه سپیدار 

@SEPTrans 

 



 

 

 

 

 فریاد زد »ریچارد اآلنه که بزنمت!« 

نقصش را ببیند.  های سفید و بیتوانست دندانتر شد، حاال میلبخند ریچارد پهن

 کنم از پسش بربیای.« »عزیزم، فکر نمی

 جورجت هیر، قرنتی 

 فصل نوزدهم

رسید، های تبلیغاتی نوشابه رژیمی پپسی به نظر میآگهیشوگربث مثل یکی از 

شوند.  برداری میهایی که در یک پمپ بنزین وسط بیابان فیلمیکی از آن ویدیو

، تاپ نافی و یک کاله  تفنگیلولهشلوار  ؛آمدشوگربث داشت به سمت ماشین کالین می 

رفت، می طرفآنو   طرفایندر هنگام راه رفتن کمرش حصیری گاوچرانی پوشیده بود. 

هایی زیادی  ، زیادی الغر با پاقدبلندبود: زیادی  غیرعادییک زن زیبا که از نظر ژنتیکی 

رقصیدند. بازوانش با  اش میهای صاف بلوندش با حالتی نرم اطراف شانهکشیده. مو

نش آویزان بود. خیلی خوردند و یک کت لی از دستاحالتی موزون کنارش تاب می 

 انباری، کالین به عرق کردن افتاده بود. هبرسند ب کهاینتر از قبل

 »امروز صبح خیلی ساکتی.«

کالین ماشین را خیلی سریع پارک کرد، پیاده  ملعونی واسه گفتن ندارم.« چیزهیچ»

که کلید  ازآنجاییهای شکسته رد شد و رسید به در. از روی آسفالت طمأنینهشد و با 



را از   چیزهمهبایستید و دوباره  جاهمان پالنگهیکدست شوگربث بود، کالین مجبور بود 

های کشیده و موزونش و حالت خیال و مواج شوگربث، پااول تماشا کند. قدم زدن بی 

تنگش  یتنهنیم ها گذاشت، بود. وقتی پایش را روی پله ورییکایستادنش که کمی 

تر رفت و سوراخ نافش چشمک زد. تا وقتی شوگربث پایین شلوارشرفت. کمر باالتر 

 »بده من انجامش بدم!«بود.  شدهغرققفل را باز کند، کالین در موجی از شهوت 

 »جیز، مشکلت چیه؟«

  سؤال کالً درنتیجهرسیدند هرزه بودند، که به فکر کالین می هاییجوابتمام 

شوگربث را نادیده گرفت. در عوض یک جفت دستکش کار انداخت روی دست شوگربث  

انتهایی انبار اشاره کرد. »قراره امروز درست و مرتب این کار رو انجام بدیم،  به بخشو 

 کنیم.«از عقب شروع می

 تو بگی.«  یچهر»

اما حاال   ؛رسیداوایل که شوگربث برگشته بود به پریش، خسته و درمانده به نظر می

تر شده بودند. کالین  درخشید و موهایش پریشاننبود. صورتش دوباره می طورایندیگر 

دش وجود وکه خ؛ هایشان دوباره او را زنده کردهدوست داشت فکر کند که معاشقه

اش را به او بازگردانده بود. بود که شکوفایی پرکردهشوگربث را با اکسیری جادویی 

شما مردا چه  فکرش را بشنود.  یدربارههای شوگربث زخندتوانست پومی تقریباً

 گید. دروغایی که به خودتون نمی

کنی این جعبه رو  ون جا وایسی حضرت واال، یا بهم کمک می اخوای کل روز رو می  »

 کنم؟« جاجابه

 کنم تمرکز کنم.«»لعنتی، شوگربث دارم سعی می 



خیره شدی. یا اون دیوار لعنتی رو بکوب یا »روی چی؟ پنج دقیقه است به اون دیوار 

 بیا به من کمک کن.«

 «دی. »زیاد از حد فحش می

 فحش نیست. یه جور اصطالحه.« لعنتی»

شناخت و  ها را میکه کالین ساختمان ازآنجا اما  ؛کرده بود رو ترشتمام صبح کالین 

به کمک کالین نیاز توانست بگذارد برود. دانست، شوگربث نمیمی وسازساخت در مورد

اگر امروز هم  و ؛بود پیدا کند دررفتهخودش  زیردستداشت تا بتواند چیزی را که از 

 های کالین الزم تا داشت تا آرام شود.، به نیش و کنایهگشتندبرمیخالی دست

جعبه را کنار زد. »یه سقف تازه   رسه، بد نیست.«م که به نظر میه اهاونقدر اینجا»

اسکلتش سالمه. تلوال  عمالًهم در اثر رطوبت دیده. ولی  هاییآسیبسری  خواد. یهمی

 رو بازسازی کنه.« اینجاحق داشت. یکی باید 

 »به من نگاه نکن. من حتی پول ندارم فرورفتگی سپر ماشینم رو درست کنم.« 

زنی؟ شورای شهر باید حداقل در موردش فکر  »چرا با وینی راجع به انباری حرف نمی

 کنه.«

 به حرف من یکی گوش کنه.« عمراً»شورای شهر 

 خواد.«شک پول زیادی می»درست کردنش بی

آورد، داشت این کلمات را بر زبان می کهوقتیولی حتی  »اینجا یه خرابه است.«

برای  فروشیکتابی . تصویری از یک مغازهبست نقشتصویر شفافی در ذهن شوگربث 

های راهنمایی و یک ، چراغبازیاسبابهای اتوری، قطاری مینیکودکان، با یک کلبه

 های نمایشی. شوگربث آه کشید.واگن پر از لباس



 »مشکل چیه؟« 

  اینجاکودک توجه کنه. به نظرت  هایکتابخواست جوئل بیشتر به فروش »دلم می 

هم پول بازسازی  خواستشد؟ البته حتی اگه می ها نمیعالی واسه بچه فروشیکتابیه 

 رو نداره.« اینجا

کودک بهش  فروشیکتاباما مساحتش خیلی بیشتر از اونیه که یه  ؛»مکانش عالیه

 نیاز داشته باشه.«

دانست این فکر از کجا به شوگربث نمی بشه.« تأسیس شاپکافی»نه اگه کنارش یه 

ال رفت. شوگربث  تر به شوگربث نگاه کرد و ابروهایش با مغزش آمده بود. کالین دقیق

هم زیادی  رؤیابافیها حتی برای چرخید و رفت به سمت عقب انبار. بعضی چیز

 غیرممکن بودند.

مخازن را بررسی کرد و از هر فرصت ممکن  هایبخش زد،ها میکالین با تقه به دیوار

 رود به زیرشیروانی.برای غرولند کردن استفاده کرد. بعد از مدتی گفت که می 

 «دونستم اینجا یکی داره. نمی»

لحن   همانکالین داشت با  ؟«قرارگرفته»دقیق فکر کردی باالی سقفش چی 

»فکر کردین کرد. آورد صحبت مینیشداری که شوگربث از دوران دبیرستانش به یاد می

خواین ی اسمزی دریافت کنین خانم کری یا میکه قراره این اطالعات رو از راه جاذبه

 بو باز کنین؟«لطف کنین و کتا

شد. کالین رفت روی میز قدیمی و  فروشیبلیتشوگربث پشت سر کالین وارد اتاقک 

را که باالی سرش قرار داشت زد کنار. وقتی شوگربث  وداغاندربیک پنل دسترسی 

تماشا کرد که چه قدر راحت کالین خودش را از منفذ باال کشید، موجی از تمنا در  



بدنش و همه در یک حرکت سیال  یبقیهناپدید شد، بعد  اشوجودش پیچید. اول سینه

ت را چسبیده به خودش حس کند، قدرایندیگر  باریکخواست و آسان. شوگربث می

 . تردرون خودش. رفت عقب

رسید.  تر شده بود و سردتر به نظر میکالین پنج دقیقه بعد دوباره ظاهر شد، کثیف

 بریم بیرون.« اینجا از»هیچی. بیا 

ها،  باشد تا حین گشتن اتاق چیدرشکهی شوگربث امیدوار بود که وینی در خانه

اما وقتی در را باز کردند گوردون آمد جلو. کالین  ؛را ایفا کند گیر ضربه جوریکنقش 

رسیدند به استودیو صبر  کهوقتیجوید. ی شوگربث را میهم چنان داشت خرخره

 دم.«اش رو انجام میشو! خودم بقیه خیالشیب. »سرآمد شوگربث به 

کالین پالستیک را کشید.   . نه که تا اینجا خیلی خوب انجامش دادی.«حتماً»

را روی هم سایید و تماشا کرد. کالین نردبان را کنار گذاشت. زیر   هایشدندانشوگربث 

که روش  شد  خوردهترکی چرمی یک جفت چکمه وارسیروکش را نگاه کرد. مشغول 

ها را دیده  گشت آن وقتی داشت استودیو را می قبالًهای رنگ. شوگربث پر بود از لکه

 بود.

 ذاشت.« شوگربث گفت. خواست برگرده اونا را جا نمی»اگه نمی

 دونه؟«»کسی چه می 

ها را برگرداند سرجایشان زیر نیمکت چوبی. شوگربث به تلوال فکر کرد، کالین چکمه

بر مبنای   صرفاًشان شد که زندگیهایی میزن گریبان گیرایی که به حس تلخی 

 کردند.ها تعریف میشان با مردرابطه



در استودیو.   کردنقفل جزبهجایی برای گشتن نمانده بود، کاری نبود  سرانجام دیگر

 شوگربث.« متأسفم»من 

، اما حاال با این دارندنگهکالین حساب کرده بود تا او را سرپا های شوگربث روی کنایه

کرد. »ست ال وی* ]م: فرانسوی به  آرامش خودش را حفظ می زوربهلحن کالین داشت 

 معنی زندگی همینه دیگه[، فکر کنم.«

 کنم.«»یه فکری می تری ادامه دادکالین با لحن مالیم ،»یه چند روز بهم زمان بده«

 مشکل خودمه، نه تو.«»این 

 »بازم.« 

که سر راه ایستاده بود   طورهمانشوگربث دیگر آن اطراف نماند. در عوض کالین را 

سعی داشت به خودش یادآوری کند  درها کرد و برگشت درون خانه. در حین بستن ر

بتوانند امروز نقاشی را پیدا کنند تیری بود در تاریکی. نباید به  کهایناز اولش هم 

 داد امیدوار بشود.خودش اجازه می

ایش پر بود از هی وینی پیدا شد، دست هنوز پنج دقیقه نگذشته بود که سروکله

های خرید. گوردون بهش دندان نشان داد و وینی از کنارش رد شد. »این سگه کیسه

 خطرناکه؟«

که فقط از من و تو   اینجاتوانش را جمع کرد تا بتواند جواب بدهد. »تا  شوگربث

 خوشش نمیاد.« 

 داری؟«»برای چی یه همچین حیوونی رو نگه می

 ده فروتن باشم.«»بهم یاد می



ین حاال تمومش مغره رفت. »هکرد چشموینی به گرودونی که هنوز داشت غرش می

 کن.«

لوی در ورودی آشپزخانه را بگیرد. حاال وینی عقب کشید که ج  قدریآنگردون فقط 

جی  »به جی  وینی گفت ،رد شود. »رفتم یکم خرید کردم« گوردونمجبور بود از روی 

 عیبی نداشته باشه.« امیدوارم. اینجاگفتم واسه ناهار بیاد 

 .« دوست دارمجی رو  »نداره. من جی

هم وینی را اذیت نکرد. موقعی که داشت  ذرهیکی پشت حرف شوگربث حتی کنایه

خواند. شوگربث به خریدهایش نگاهی آواز می زیر لبکرد، می جاجابهها را خرید

های گیاهی و سالم، حتی یک جعبه شکالت چیپسی نعنایی هم  غذا اشهمهانداخت. 

 ی تازه گذاشت.ی زبالهنبود. سطل زباله را خالی کرد و درونش یک کیسه

 رسی.« وینی گفت » ناراحت به نظر می

 »ناخنم رو شکستم.« 

خواد کمکت کنه دنبالش بگردین. »به خاطر اون نقاشیه نه؟ کالین گفته بود امروز می

 انگار چیزی پیدا نکردین.«

 ها رو حساب کنی.« عنکبوت کهاینمگه  ،نه»

 خوای چیکار کنی؟«»حاال می

ای باشگاه کانتاسای تلوال حرف زدم. ببینم شاید دونم. شاید برم دوباره با اعضنمی »  

 ای داشته.«یه معتمد دیگه



بود که بیشتر مردم ازش دوری   جوعیب قدرآننشنیدم.  بارهدراین»من چیزی 

 دماغی شده باشه.« اش عاشق همچون گند  شه یکی مثل لینکلنکردن. باورم نمیمی

گفت وقتی یه دختر بوده خیلی بابام میی بوده باشه. طوراینکنم همیشه »فکر نمی

 بود.«  طبعشوخ

 فقط یه بار شوگربث، دوست دارم بشنو بگی بابامون.«»بابامون. 

»شاید بهتره یه دور اخبار هواشناسی رو چک کنی. آخرین باری که چک کرده بود، 

 هنوز جهنم یخ نزده بود.«

 شه؟«یکننده نماین میزان از عوضی بودن بعد از یه مدتی خسته»

 دونی.«»تو بهتر می

 »من عقیده دارم کار رو باید داد دست کاردان.«

کلی سرشان گرم  صورت بهبرای مدتی به همین روند ادامه دادند، بهم توهین کردند و 

 حساببهخوشایند  پرتیحواسی شوگربث این یک کنندهشد. بعد از صبح ناراحت

بودن، باعث شده بود نیش و   مدارقانونسال یک شهروند محترم و های آمد. سالمی

ها را با  اما در عوض وینی آن  ؛باشد وپاشکستهدستهای وینی نسبت به شوگربث کنایه

اما باالخره آرام گرفت رو روی ساالد تمرکز   ؛گفتآورده می ایمان شور یک فرد تازه

 کرد.

از خاک بشوید و به دالیال تلفن بزند. بعد از   تنش را و شوگربث رفت طبقه باال تا سر

خواهد بنویسد ولی ها به فرنچمنزبراید نگاهی انداخت. کالین گفته بود امروز میاین

 کرد.بیرون بود و داشت روی دیوار کار می



یک جن کوچک آشپزخانه به گوشش  زیر لبیوقتی برگشت طبقه پایین صدای آواز 

ی قدیمی طرح اسفنجی تلوال.  وینی با سرخوشی به کاسه خورد. »پاستای اورزو.«

جی  کنم. جی بهش اضافه می اآلنهای کاج و آوکادویی که ، گوجه، میوهپزآب مرغتخم »

 شه.«عاشق این ساالد می

دیگه حواس خودش را پرت  شوگربث تصمیم گرفت که با به راه اندختن یک دعوای 

میری اگه به خاطر کار دیشبم ازم تشکر کنی. اگه اون زحمت اضافی رو به  کند. نمی

 کردی شوهرت مجنون منه.« دادم هنوزم فکر میخودم نمی

اما وینی خودش میدان نبرد را انتخاب کرد و یک جواب حسابی به سمتش روانه کرد  

 »با کالین رابطه داری، نه؟«

 ذارم.« من چنین خبری رو با بدترین دشمنم درمیون می مثالًی »آره، الک

دونستم یه چیزی بین شما دوتا وجود داره. ولی باالخره با  شب مهمونی می همان»

هایی هست که فکرش جای  شدی. کالین از اون مرد روروبهحریف هم قواره خودت 

 درستی قرار داره.« 

 رستش تا مال اون.«»در حال حاضر فکر منه که نشسته سر جای د

وینی چاقو را محکم فرو کرد درون یک گوجه.  باشه.« طوراین شک دارم  حقیقتاً»

 کنه.«باهات ازدواج نمی وقتهیچخوای فریبش بدی، »مهم نیست چطور می

 خوام باهام ازدواج کنه.«نمی »  

رو از  »اگه این مرده یه انگشتر الماس بهت نشون بده، واسه گرفتنش حاضری دستش 

 جا بکنی.«

 خواد فکر کن.« شوگربث شانه باال انداخت. »هرجور دلت می



اش، حال بازی را خراب کرده است. وینی گوجه را  آمد با لحن جدیبه نظر می

گذاشت پایین، دستش را با یک حوله کاغذی پاک کرد و به پیشخان تکیه داد. »جدی 

 هستی، مگه نه؟« 

 ن داد.سر تکا تائید ینشانهشوگربث به 

کشد، حسابی اشتباه کرده بود. برقی از کرد با این کار وینی عقب می ولی اگر فکر می

کنی. برات های وینی درخشید. »داری یه سربریده دیگه جمع می خشم واقعی در چشم 

ات اضافه کنی. کالین  خوای اونم به مجوعهبینه. فقط میمهم نیست که کالین آسیب می

 شده که اصال متوجه نیست چه اتفاقی داره میوفته.« ات شیفته قدرآن هم 

کنم باهاش کات  »کامال هم متوجه است. از پنج شنبه شب تا حاال دارم سعی می 

 مونه.«کنم، ولی آقا کات شده نمی

کنم. برای چی  این حرفش حسابی وینی را متعجب کرد. »حرفت رو باور نمی

 ؛فرنچمنزبرایدهصاحب . اون باهوشه . …موفقه، خوای باهاش بهم بزنی؟ اون پولداره، می

ترین مرد کل پریش محسوب میشه. اگه کل شوهرای سابقت رو یه  رایان، جذاب  جزبه و

 ون بهتره.«اشهمهجا جمع کنی، بازم شخصیت کالین بایرن از 

 جی قراره کی بیاد؟«»فقط از دوتاشون. گفتی جی 

همدیگه   دوروبریدم شما دوتا ت جذاب نیست. من دا»سعی نکن بهم بگی که بر

 کنین.«چطوری رفتار می

 شو، باشه؟« خیالشبی »

 »وای وای. نکنه زدم به خال؟« 

 شوگربث فقط توانست سر تکان دهد.



که باعث شد وینی به فکر فرو برود، برگشت و دوباره مشغول ساالد درست کردن شد.  

دقیقه گذشت و بعد یک  اش را نوشید. یک ی سرد شدهشوگربث یک جرعه از قهوه

جی رو باردار  ی دیگر هم. باالخره، وینی چاقو را پایین گذاشت. »من از قصد جی دقیقه

 شدم.«

از اون  مطمئناًباعث شد خفه شود. »این  تقریباًقهوه پرید تو گلوی شوگربث و 

 خبرایی نیست که بخوای با بدترین دشمنت در میون بذاری.« 

اش را شکست.  را زد به لبه کاسه و پوسته پزآب غمرتخم یک   نیست.« احتماالً»

کردم بدونه، ولی »چهارده سال تمام سعی کردم کارم رو واسش جبران کنم. فکر نمی

از   تکهیک ی نگفت. فقط گذاشت تنفرش بیشتر بشه.«چیزهیچ وقت هیچ و ؛دونستمی

اش نشد. »عجب زوجی بودیم. اون در  افتاد پایین اما وینی متوجه مرغتخم پوسته 

برای جبران مافات حس  ازحدبیشزجر کشید و منم با تالش  منشانهبزرگسکوتی 

کردم. بعدش تمام مشکالت ازدواجمون رو انداختم گردن تو. پس  گناهم رو آروم می

 ستیم؟« وقتی پای من و تو وسط میاد شوگربث، کدوممون آدم بدتری ه

 »از منم نپرس. من تو قضاوت کردن خوب نیستم.«

 »ولی به نظر میاد خودت رو حسابی قضاوت کردی.« 

 ایه.« »آره، کار ساده

اش ناخوانا را از درون کاسه بیرون آورد. حالت چهره مرغتخم پوست  تکهیکوینی 

 من قدرتم رو از دست دادم.«  گفتجی بود میبود. »اگه جی

 گیری.«داری حسابی پسش می  اآلن»ولی 



 وینی لبخند زد. »رایان امشب منو به شام دعوت کرد.«

 خره الزم نیست بهش بدی.«چون یه پسری واست استیک می صرفاً»

 مونه.« »اینو یادم می

به  جی، گوردون شروع کرد به پارس کردن. این دفعه یک شلوار جینبا رسیدن جی

میس پوشیده بود. »بابایی دوباره حسابی از دست  همراه یک تی شرت مارک اول

 . مگه چیکار کردی؟«اینجا خواست اجازه بده من امروز بیام شوگربث عصبانیه. نمی

شوگربث بتواند جوابی بدهد وینی گفت »بیا ببین توی ساالد چی   کهاینقبل از 

 ریختم.«

کرد  جی خودش را هالک می جی دستی به سر گوردون که داشت زیرپای جی جی

آوکادو.  و ؛تا ساالد را ببیند. »پاستای اورزو! چه قدر خفن طرفآنکشید، بعد رفت 

گوجه برداشت که باعث  تکهیک اشبا همان انگشتان سگی ها، باشه؟«توش مرغ نریزی

 شد وینی یک سکته ناقص بزند.

اش را آب کشید. »خب دیگه شما دوتا رو به حال خودتون  شوگربث ماگ قهوه

 ذارم.« می

 جی گفت. جی  ،»نرو«

خواست کمی زمان خصوصی به آن  شوگربث می »یه سری کار دارم باید انجام بدم.«

 چشمان وینی نشست.دو بدهد، ولی باز همان نگاه مغرور در 

جی. من ای هستش، جی مالحظهات واقعا چه موجود بیتونی ببینی خاله»حاال می

 ده.«ده؟ نه نمیدرست کردم، ولی مگه اهمیت می  مزهخوشبرای خودمون یه ناهار  



وینی متوجه شود چه قدر حس قبول شدن خوب بود، پس    خواستشوگربث نمی

کنم پس فکر مسمومیت می جاجابهی آخر بشقاب هامون رو »باشه، ولی لحظه گفت

 غذایی رو از سرت بیرون کن.« 

 »شما دوتا چه قدر عجیبین.«

ده دقیقه بعد هر سه نشسته بودند پشت میز چوب گیالسی درون پذیرایی. ساالد، 

دار قدیمی تلوال را که درونشان چایی شیرین ریخته بودند، روی های طرحها و جامرولت

 میز چیدند.

جی از  جی  خوای بپوشی؟«»تصمیمت رو گرفتی که امشب واسه قرارت با بابا چی می

 مادرش پرسید.

 شام بخوریم، فقط همینه.« امشبخوایم »قرار نیست. من بابات می

 های شوگربث رو قرض بگیری.«لباسره یکی از تکنم به»من فکر می

 رم دیدن پدرت!«های شوگربث نمی»با لباس

شه. مال شوگربث از لباسای خودت »فقط یه بلوزی، چیزی. بابا متوجه نمی

 ترن.«جذاب

»حاضرم یکی از این ماکسی پارچه ریون رو که   شوگربث اضافه کرد ،»فکر خوبیه«

ارزان قیمت[ خردم با اون کت کاشمری مارک زمستون قبلی از تارگت ]م: یک فروشگاه 

 ی پیش تنت دیدم عوض کنم.«نیمن که هفته

 کنه اعصابت رو خراب کنه، مامان.«» باز دوباره داره سعی می



اش را مخفی کند. »بچه جون اگه هی بزنی تو ذوق من،  شوگربث سعی کرد خنده

 کنم.«بیرونت می

 ت میاد دنبالش. تو آرایشش کن شوگربث.«هف»بابا ساعت جی خم شد نزدیکتر. جی

 کنم.«وینی توپید »خودم آرایش می

 »شوگربث آرایش چشم رو بهتر انجام میده.«

جی نگاهی انداخت و اضافه  شوگربث به جی  »درسته. آرایش چشم رو خوب بلدم.«

 تر کنم؟« کرد »مو رو هم خوب بلدم. نظرت چیه این مدل موی جدیدت رو یکم مرتب

 »باشه.« 

از قبل قصدش را داشته  کهاینهای دیگری کشیده شد و بدون مسیر صحبت به چیز

را  اشدخترخواندهها گفت، البته مشکالت اقتصادی باشد، شوگربث در مورد دالیال به آن

 قلم گرفت. 

 قدرآنآدم  یفرزند خونده کهاین»یکمی چندشه، نه؟  جی دماغش را چین دادجی

 پیر باشه؟« 

وینی لبخند زد و با مالیمت پشت دست دخترش را لمس کرد »عشق چیز عجیبیه  

متوجه بشی که کی میاد سراغت و چه قدر قراره درگیرت  وقتهیچتونی جی. نمی جی

 کنه.«

 حداقل در این یک مورد، شوگربث و خواهر ناتنی خبیثش موافقت تام داشتند.

بادی داده بود به دیوار البی در بار هتل پی  کالین نشسته بود و پشتش را تکیه

کرد با مست کردن شدید حس عذاب وجدانش را از بین ببرد.  ممفیس. داشت سعی می



بادی شروع شده بود اما  دلتا، از البی هتل پی  پی سیسیمیها مکی گفتند که جنوبی

سال، هر   پنجبرای بیشتر از بیست و هایش شهرت داشت. مکان بیشتر به خاطر اردک

روز صبح راس ساعت یازده، یک دسته اردک وحشی از روی یک موکت قرمز رنگ، قدم 

آمدند و تمام روز را به شنا کردن زنان و هماهنگ با آهنگ »کینگ کاتن مارچ« می 

ها موقع  عصر بود. اردک اآلنکردند. ولی البی سپری می سفیدرنگی مرمی درون فواره

عصر رفته بودند. نورپردازی کم برای البی ایتالیایی طرح رنسانس با آن کف مرمری، 

ای طرح دار و اثاثیه موقر قدیمی مثل یک فیلتر سپیا عمل کرده بود.  سقف شیشه

مایل رانندگی کند، برای کالین کار عادی  وپنجشصتبه هدف مست کردن  صرفاً کهاین

تمام عصر آن روز  کهاینآمد و بعد از خوشش می بادیاما کالین همیشه از پی  ؛نبود

خواست کرده بود، می دیوارچینینوشتن سنگ گذاشت و  جایبه اعصاب خورد کن را 

کرد اینجا یا هرجای دیگر، بنابراین یک ساک برای سفر یه . فرقی نمییکجاییبرود 

 بود بیرون.  فرنچمنزبراید زدهاش بست و از شبه

 »کالین؟« 

های قرمز درگیر حس تنفر از خودش بود که متوجه نشد یک زن جذاب با مو یقدربه

ای بود که کالین های قوی و کم افادهبه او نزدیک شده. کارولین بردموند یکی از آن زن

ی  قدربهبود و متمدن؛ و  باهوشین رولشان نهایت لذت را ببرد. کابایست از همراهیمی

پس   …کالین بایرن ایدئالنباشد. زن  خواهزیادهدرگیر شغلش بود که از نظر احساسی 

هم به  باریکحتی  اآلنچرا از پنج ماه قبل که برای آخرین بار او را مالقات کرد تا 

 کارولین فکر نکرده بود؟

 کند. »سالم کارولین. حالت چطوره؟« پرسیاحوالاز جا بلند شد تا با او 

 این نمیشه. کتاب جدیدت در چه حاله؟«»بهتر از 



پرسیدند. اگر  ها میاین یکی از آن دو سوالی بود که مردم بیشتر اوقات از نویسنده

رفت کشید که کارولین میکرد تا به او ملحق شود، طولی نمی کالین از او دعوت می 

هاشون رو از ها ایده خواست بدونم، نویسنده»کالین همیشه دلم میدوم.  سؤالسراغ 

 کجا میارن؟« 

 دزدیم.ما اونا رو می

 از اعوالم ماورایی.

 …یک انبار متروکه اطراف تولسا هست که

ایستاده به   طورهمان قدرآن هایی نداشت؛ پس کالین هیچ نیرویی برای چنین صحبت 

حرف زدن ادامه داد که کارولین خودش متوجه شد و رفت. پیانیستی که پشت  

گرشوین تغییر داد. کالین   به بار نشسته بود موزیکش را کوچک موجود در گرندپیانوی

 کهایناش را تمام کرد و چهارمی را سفارش داد. تا قبل از ی ویسکیسومین پیاله

اش را بکوبد، کالین همیشه افتخار در ورودی خانهی شوگربث پیدا شود و سروکله

کند. ولی محدود می شدهچاپ را به صفحات کاغذ  رمانتیکشتمایالت  کهاینکرد به می

توانست به شوگربث اجازه  نمیتوانست از همچون زنی دور بماند؟ یک مرد چطور می

کردن از رابطه که   وفصلحلنه تا زمانی که برای بدهد پریش را ترک کند. نه هنوز. 

 احتیاجداشتند. به زمان ها نداشت، یک فرصت مناسب میی تصادف قطارکمی از صحنه 

خواست به خودشان زمان بدهد. در عوض تصمیم گرفته بود  داشتند، ولی شوگربث نمی

 فرصتش پیش آمد فرار کند. این اشتباه بود. کهاین محضبه

کرد و راجع به به دور انبار نگاه می کهوقتیی آرزومند شوگربث افتاد د چهرهکالین یا

زد. شوگربث متعلق به پریش بود. بخشی کودکان حرف می فروشیکتابتبدیلش به یک 

 از این شهر بود. بخشی از کالین بود.



کرد ها ر کارهنیمهتر شد. نوازنده پیانو موسیقی گرشوین را احساس گناه کالین عمیق

اش را تمام کرد، اما الکل هم  . کالین نوشیدنیهوگی کارمیخائیل  و رفت سراغ

 توانست احساس گناهش را از بین ببرد.نمی

 به او نگفته بود. چیزیو هیچبود  پیداکردهامروز نقاشی شوگربث را 

  در مورد سؤالبه وینی توجه نکرده بود. از وینی کلی  اآلنبیشتر از  وقتهیچرایان 

مند باشد.  گفت عالقه هایی که وینی میآمد که واقعا به چیزمغازه پرسید و به نظر می

رایان از او تعریف کرد: از موهایش، از اندامش، از جواهراتش، محض رضای خدا حتی از  

هایش تعریف نکرد که واقعا برای وینی هم تعریف کرده بود! اما از لباس هایشدندان

شوگربث را پوشیده   وداغاندرب تور داروینی تاپ کشی یقه ضربدری جالب بود؛ چون 

بود به همراه یک دامن آبی تیره که به خاطر یک جنون آنی قدش را تا وسط ران کوتاه  

شبیه یک روسپی لباس بپوشد حس جدید و جالبی بود، اما وینی  کهاینکرده بود. 

رسید رایان ند؛ از اینکه به نظر میدوباره چنین تیپی بز بعداًخواست دلش نمی الزاماً

 ی باز و دامن کوتاهش ناراحت است، خوشحال بود.اندکی به خاطر یقه

برد. ولی نبرده  ها از عصر لذت می باید بیشت از این احتماالًبا وجود توجهات رایان، 

ای میانشان وجود داشت، هیوالیی که حاصل نیرنگ خودش و  بود، چون هنوز هم سایه

کرد که انگار  ت. جوری رفتار میفگرتنفر رایان بود. رایان کامال این هیوال را نادیده می

ی گذشته به سمت وینی شلیک کرده بود، که هفته آلودیخشمو   هفروخوردهای حرف

شان باشد  شناس احساسی رابطهباستان کهاینگفته نشده بودند. وینی اما از  وقتهیچ

 بنابراین این مشکل را بیرون نکشید.خسته شده بود، 

 ها خوبن؟«رایان پرسید »صدف

 ان.«»خوشمزه



هایی که رایان دیشب به شوگربث گفته بود وینی از او انتظار احساسات بعد از حرف

 طرفآناما رایان با پیشخدمت گپ زد، برای باب ورهیس که  ؛داشت، انتظار حرارت

هایی حرف زد که هیچ  سالن بود دست تکان داد، از شراب تعریف کرد و با وینی از چیز

آمد رایان اصال تحت تاثیر یکی از آن  به نظر نمی کهآناهمیتی نداشتند. بدتر 

های الکتریکی کوچک های شهوتی که بالی جان وینی شده بود باشد؛ جریانجریان

افتادند: وقتی صدای رایان را رش را نداشت اتفاق می ای که وقتی اصال انتظاکنندهشوکه

از پشت تلفن شنید، یا او را پشت فرمان ماشینش دید، یا امروز صبح در کلیسا حین  

ی شهوت که کنندهدعا که دست رایان به دست خودش خورده بود. یا آن جریان مسخ

ه بود، آن یکی چه زدهای شوگربث را پس زد تن وینی را آتشدیشب وقتی رایان دلبری

 معنایی داشت؟

 کنی!داری به سکس فکر می فقطتو 

گفت که شوگربث را خوردند و قهوه سفارش داند. یک روز باید به رایان می شامشان

 نقش بازی کرده بود، ولی نه هنوز.

ی هیوال همراهشان تا درون ماشین آمد. وینی خوب  رایان حساب کرد، سایه

  راحتیبهها بود که تر از این حرفکه عادت هالی رفتاری ازدواجشان عمیق  دانستمی

تغییر کند، برای همین چندان امیدی به امشب نداشت. همیشه وینی بود که جلو  

ورزید و رایان بود که  شد. او بود که عشق میآمد و رایان بود که به جلو کشیده میمی

 تمایلی به بازی کردن این نقش نداشت.اما وینی دیگر  ؛کردعشقش را تجربه می

برد  رفتن به سمت بلوار ماکینگ جایبهرایان ناگهانی پیچید. وینی متوجه شد که 

 «. چیدرشکهی خوام برگردم به خونهمی»روند. ی جنوبی شهر میدارند به سمت حاشیه

 در جواب، رایان قفل اتوماتیک در را فعال کرد.



شد. »داری چی کار شوکه نمی قدرایندر گوش وینی  زداین کار می جایبهاگر 

 کنی؟«می

 رایان جوابی نداد.

توانست از درون یک ماشین در حال حرکت بپرد کارش بیشتر نمایشی بود، وینی نمی

های نمایشی چیست، اما یک  خواست از رایان بپرسد هدفش از انجام این کاربیرون. می

 وجود داشت که باعث شد وینی صبر کند.  یزی در مورد حالت سخت صورت رایانچ

یی مثل یک تیغه از روی صورت روروبهوقتی وارد بزرگراه شدند، نور چراغ ماشین 

های شهوت از وجود وینی گذشت. وینی بدون رایان عبور کرد. یکی دیگر از آن جریان

 خوام برگردم.«جدی باشد گفت می کهآن

گلنتاین مودب و مهربان، وینی را نادیده گرفت انگار که اصال  رایان جوابی نداد. رایان 

 حرفی نزده باشد.

س بود و هنوز فصل دریاچه رفتن ررفتند به طرف دریاچه، اما تازه ما داشتند می

هایش را بغلش جمع کرد صبر کرد ببیند چه اتفاقی قرار  شروع نشده بود. وینی دست

 حس عجیبی بود. است رخ بدهد. تا این اندازه منفعل بودن

شد عبور کرد. بعد هم از ورودی ی ایمی و کلینت منتهی می ای که به کلبهاز جاده

های لوازم  . مغازهآنجارفتند ساحل اسپروس رد شد، جایی که برای شنا و گردش می

ماهیگیری هنوز برای فصل جدید باز نکرده بودند. لیک هاوس و قایق ناهارخوری را هم 

تر جنوب دریاچه نزدیک خلوت به بخشه دقیقه گذشت. دیگر داشتند نادیده گرفت. د

رسید رایان مسیر را بلد آمد، اما به نظر میبه این اطراف می ندرتبهشدند. وینی می

 باشد.



وینی نتوانسته بود مسیر باریک و بدون تابلویی را که رایان پیچید درونش را ببیند. 

 –– توانست حدس بزند دارند کجانمی

رفتند تا آبجو بنوشند و  ها در دبیرستان میویلویی که سی جاهمانی الیستر. دماغه

 را ببوسند. پسرهایشاندوست

 زمزمه کرد »اوه خدای من« 

خواست اش خودش تنهایی آمده بود اینجا؛ فقط میمدتی بعد از گرفتن گواهینامه

توانست می سختیبهبا یک پسر نرفته بود. وینی  وقتهیچببیند چه شکلی است ولی 

 نفس بکشد.

ی کوچک قرار داشت. از سه جهت درختان بلند آن را انتهای مسیر یک دماغه

را  اینجا داریبخش ،زمانییکپوشانده بودند و انتهای آزادش به سمت دریاچه بود. 

چیز زیادی باقی نمانده بود. رایان ماشین را خاموش کرد.   اآلنسنگفرش کرده بود اما 

وینی آب دهانش را قورت داد و مستقیم به جلو خیره شد. نور ماه مثل شیر ریخته شده 

 بود روی دریاچه.

 ها رو قفل کردم.«رایان یادآور شد »در

خشکش و به سمت رایان نگاهی انداخت. »به  هایلبوینی زبانش را کشید روی 

 گم.« انم میمام 

گی.« به صندلی پشتش تکیه داد با چشمانی نیمه بسته و حالتی رایان گفت »نه نمی 

کردی. چی جوری پرسه اینجا چیکار میکرد. »اگه بگی ازت می مغرور نگاهش می

 کنه؟« اتدستمالیخوای بهش بگی به رایان گلنتاین اجازه دادی می

 »مگه قراره چنین کاری بکنم؟«



ی باز توری  راین انگشتش را سر داد زیر یقه شه، نه؟«باید ببینیم چطور می»پس 

 های شوگربث رو نپوش.«لباسش. »دیگه لباس

 »شناختی اینو؟«

پوشیدی.  خواست اون بلوز آبی ابریشمی رو میها هم کور نیستم. دلم می »انقدر

ات رو از تونم سوتین همونی که همرنگ چشماته. یا اون ژاکت بافتنی صورتی که می 

زیرش ببینم. یا اون لباس زردی که دفعه قبلی که رفته بودیم ممفیس پوشیدی. پاهات 

 توی اون لباس خیلی خوشگل شده بود، دوسش داشتم.«

  کهاینکرده زبانش را بند آورده بود، چه برسد به توجه می شهایرایان به لباس کهاین

های وینی، به کرده. رایان دستش را برد پشت شانهمیها نگاه به پاهایش درون آن لباس

 او را بوسید. عمیقاًطرفش خم شد و 

تواند نمی وقتهیچکرد که دیگر تمام وجود وینی ذوب شد. چند هفته قبل حس می

های تنش را پاره کند و یورش ببرد خواست لباسهوس را تجربه کند. حاال دلش می

 سمت رایان.

 اما هرگز دنبال نشده بود. ؛متجاوزهمیشه 

 خوام امشب تا اخرش پیش بریم.«وینی گفت نمی  ،»منو ببر خونه«

رایان انگشتش را از گلوگاه وینی کشید تا زیر تور مشکی لباسش. »واقعا فکر   »نه؟«

 تونی جلوی من رو بگیری؟«کردی می

چ حرکتی برای پایین هایش ولی وینی هیدامن کوتاه وینی جمع شده بود تا باالی ران

 تونم جیغ بکشم.«کشیدنش نکرد. »اگه بخوام می



رایان انگشتش را گیر یکی از  خوای جیغ بزنی.«»پس باید مطمئن شم که نمی

اش کرد. بند سوتینش را هم گرفت و بعد هردو را کشید پایین و یکی از های یقهدوبنده

ی  وهایش کشیده شد روی گونههای وینی عریان شد. رایان خم شد به جلو، م سینه

  نااز درد زد. رای ی ریزینالهی وینی را گاز گرفت. وینی وینی؛ دقیقا باالی نوک سینه

یی را که گاز گرفته بود محکم مک زد و بعد آرام فوتش کرد. »حاال بگو ببینم، وینی  جا

 خوای بری اینو واسه مامانت تعریف کنی؟« دیویس، می

شد به شهوت مذاب. پاهایش کمی باز ، داشت تبدیل میمردمی جاهمانوینی داشت 

 «…خیس شده بود. »اگه تمومش نکنی شورتشکرد، هایش درد میشدند. سینه

 »اوه، من قرار نیست تمومش کنم.« 

، بلکه وشوهریزنهای رایان دوباره شروع کرد به بوسیدن وینی. نه از آن بوسه

  شلواریجورابشدن بود و پر از آب دهان و زبان.  الیدستمهای خیس که مال بوسه

ها بخار گرفته  وینی غیب شد. شورتش هم. رایان زیر لباسش عرق کرده بود. شیشه

را  انگشتشند. رایان مچ یکی از پاهایش را برداشت، پایش را تکیه داد به داشبورد و دبو

کرد، شروع کرد به خوردن وینی فرو کرد درون وینی. وینی ناله زد. رایان سرش را خم 

 و وینی را به یک ارگاسم طوفانی رساند.

شناخت. بار دوم وینی برای یک پسر نوجوان حشری، رایان خوب بدن یک زن را می

  داشبورددستش ارضا کرد. وقتی حال وینی سرجا آمد پایش را از روی  یباپاشنهرا 

 کشید.میبرداشت و به رایان نگاه کرد. رایان تند تند نفس 

 زیپ شلوارش را باز نکرده بود.



وینی برای تغییر این شرایط تالشی نکرد. در عوض دامنش را کشید پایین، عجب  

 ایی بود، یک سلیطه واقعی.عوضی 

 ها باز شد، صدای رایان خش گرفته بود. »بریم یکم هوا بخوریم.«قفل در

ی برای راین نکرده بود، باید بعد از کاری که رایان برای وینی کرده بود، کاری که وین

 داد. »خیلی سرده.«کمی نرمش به خرج می

 گم، من بهش نیاز ندارم.«تونی کت اسپورت منو بپوشی؛ جدی میمی»

 »باشه.« 

 بیرون آورد. قوهچراغراین خم شد روی وینی و از درون داشبورد یک 

بود گفت »شما   بودنش به کار بسته  حوصلهبیاش را در وینی با لحنی که تمام سعی 

 پسرای پیشاهنگ.«

تنش بود، نه شورت. پاهایش را سر داد درون  شلواریجورابرایان پیاده شد. وینی نه 

نبود، منتظر  هااز آنیکی اصال جنوبی که وینی  زیرسربههای هایش و مثل دخترکفش

کرد، وینی مستقیم زل ماند تا رایان در را برایش باز کند. وقتی رایان داشت در را باز می

 اش. پسرک بیچاره.زد به خشتک بادکرده

های های وینی و دستش را گرفت. وینی کفشرایان کتش را انداخت روی شانه

پاهایش انداخت.   یپنجهپوشیده بود و زمین نرم بود، بنابراین وزنش را روی  بلندپاشنه

ی کاج و نم دریاچه را حس  حهتوانست رای. وینی میهادرخترایان او را برد به سمت 

 کند.

. »باید یه جایی  هادرختی را روشن کرد و نورش را انداخت روی تنه قوهچراغرایان 

 باشه.«  و اطراف دورهمین 



داد. اگر به این کارهایش ادامه باسن عریانش را قلقلک می  دزیر دامن وینی، هوای سر

 .ار بندوببیرفت، وینی دیویس داد اسمش بد در میمی

 »همین جا صبر کن.« 

به دست، مثل یک جنگلبان حشری، داشت  قوهچراغرایان بدون وینی به راه افتاد، 

گشت پیدا کرد. کرد. باالخره چیزی را که دنبالش میمی  وارسیها را ی درختتنه

 »اینجاست.«

وار رفت به طرف رایان؛ با زیر یک درخت بلوط بزرگ ایستاده بود. وینی اردک

کلی، درست مثل یک  صورتبه، دامن کوتاه، باسن عریان و بلندپاشنههای کفش

 فاحشه.

هایش روشن شده بود. وینی گفت را گرفت پایین، نوک یکی از کفش قوهچراغرایان 

 بینم.«»چیزی نمی

 ی درخت مقابلش.رایان دستش را باال برد و نور را انداخت روی تنه

بود. حروف  شدهکندهی درخت یک قلب که روی تنهوینی باالخره دید، شکل محو 

 بود ولی هم چنان خوانا بود: شدهخرابهک شده در طی زمان خاکستری و 

 
 را با انگشتش لمس کرد. ردست برد و روی حرف 

رایان ادامه داد   کنن.«ها هزار سال زندگی می»یه جایی شنیده بودیم که این بلوط 

»ما باورشون کرده بودیم. شوگربث گفته بود تا وقتی حروف اول اسممون اینجا روی  

 مونیم.«این درخت باشه تا ابد عاشق هم می 



 ایه.« »تا ابد زمان خیلی طوالنی

اش را بیرون آورد. با یک دستش رایان لبخند زد و چاقوی جیبی »نه اونقدرام.«

را خراب   بو  شحروف   آرامآرامو با دستش دیگرش چاقو را؛ را گرفته بود   قوهچراغ

شد . حاال میدرا تبدیل کرد به ک تراشید. بعد حرف و شان یک حرف جای بهکرد و 

روی درخت قدیمی هک شده بودند دید. عجب  ومعوجکج حروف اول اسم وینی را که 

به حروفی که دوتا نوجوان شانزده سال قبل  دادبود. وینی دیگر اهمیتی نمی وچلیخل

 روی یک درخت کنده بودند، اما برای رایان اهمیت داشت و این حس قشنگی بود.

ی وینی را نوازش کرد. »من بابت تمام رایان چاقو را برگرداند درون جیبش، بعد گونه

 نیستم. دیگه هیچ کدومشون واقعیت متأسفحرفای زشتی که هفته قبل بهت گفتم 

 ندارن، اما یه زمانی واقعیت داشتن و خوشحالم که باالخره به زبون آوردمشون.« 

 گفتیشون.« »باید چهارده سال قبل بهم می 

 ترسیدم. همیشه خیلی شکننده به نظر میومدی.« می  »

 نداشتم.« نفسعزت»نه اونقدر شکننده که نتونم تو را گول بزنم. من 

 »ما بچه بودیم.« 

 بودم. چیز جالبی واسه به خاطر آوردن نیست.« »من محتاج و بیچاره

 ترین دختری بودی که تو عمرم دیدم.«»چیزی که من یادم مونده اینه که تو شیرین

وینی صورتش را چرخاند و کف دست رایان را بوسید. »یه زن نباید مردی رو که 

 بت کنه.« کردهازدواجباهاش 



بدون   »حاال دیگه چنین مشکلی نداریم.«این حرف باعث شد رایان لبخند بزند. 

انگیزترین چیز هشداری به وینی بدهد، دستانش را گرفت و حیرت ترینکوچک کهاین

خوام روی زانو بشینم ولی  کنی؟ می »وینی دیویس، با من ازدواج می ممکن را گفت

 م رو گلی کردم بهم غر بزنی.«شلوار مجلسی کهاینبابت  بعداًخوام نمی

 کنی؟« ندید. »داری ازم تقاضای ازدواج می وینی خ

 »آره، با میل و اختیار خودم.« 

های شادی درون وجود وینی باز شدند و لبخندش کل صورتش را پوشاند.  شکوفه

 بهت جواب بدم؟« اآلن»باید همین 

 شم.«»ممنون می

 گی مگه نه؟«اش بریم، داری اینو بهم میخوای بذارم تا ته»فقط چون می 

 زنی.«حدی. عشقم، تو آتیشم می»تا 

  قوهچراغوینی دوباره زد زیرخنده، دستانش را انداخت دور گردن رایان و او را بوسید. 

 از دست ریان ول شد روی زمین.

ی وجود دستش را برد زیر دامن وینی و لمسش کرد. »من عاشقتم عزیزکم. تو همه

 کنی.«منی. لطفا بهم بگو که حرفم رو باور می

 »متقاعدم کن.« 

 تونم لخت متقاعدت کنم یا باید شعری چیزی واست بنویسم.«می » 

 شه.« لخت خوبه، ولی واسه آینده یه شعر هم چیز خوبی می  اآلن»واسه 



 کهوقتیها کرد. رفت به سمت ماشین و یک پتو بیرون آورد. رایان خندید و وینی را ر

 هم این کارو کردی، نه؟« قبالًبرگشت، وینی پرسید »

 اینجوری نبود.«  وقتهیچ»نه اینجوری. 

های خیس و سوزنی کاج ایستاده بود و بوی روی برگ کهدرحالیدر آن لحظه، 

وینی توانست قدرت عشق رایان را به  جاهمانزد، درست دریاچه زیر دماغش می

ند تا یک نفر دیگر را بود، ارواح رفته بود  ناپدیدشدهخودش حس کند. هیوالی میانشان 

شد روی آن حساب کرد. عشقی  دنبال کنند. حاال یک عشق بینشان وجود داشت که می 

  هایبداخالقیشد، یا به خاطر عالی ناپدید نمی چنداننهکه با دیدن یک وعده غذای 

، وحسابیدرستتوانست بعد از یک دعوای رفت. عشقی که می گذری از بین نمی

 همچنان باقی بماند.

خواد  وینی دستش را برد به سمت زیپ دامنش، بعد ایستاد. »یه وقتایی دلم نمی 

 خواد تنها باشم، حموم کمک و مجله بخونم.«رابطه داشته باشم. یه وقتایی فقط دلم می 

یکی از اون وقتا   اآلنرایان باال رفت. »فقط بهم بگو که  هایلبی گوشه »باشه.«

 نیست.« 

 گذاشت دامنش سر بخورد پایین.وینی لبخند زد و 

 
 

 



 



د من راه خودم را  دهیمی  شما اجازه؟  سرور من ،  »و اگه با شما ازدواج کنم چه
با من پرخاش نخواهید ؟  مگر آن که خودم بخواهم،  یدشومین   به من نزدیک؟  بروم

 «؟  کرد و با من مستبدانه برخورد نخواهید کرد

  « . مخورمی مرد گفت »سوگند

او رفت به سمت  از خندهچ،  زن  بود  پر  من ،  »اوه  . شمانش  از  ،  عشق  را  تو  من 
  « . ناسمشیم  خودت هم بهتر

 باشگاه شیطان ، جرجت هیر

 فصل بیستم

م که اصال  گیم   »االن یه چیزی به شهر و بعد به رایان گفت  وینی صبر کرد تا برسند

 « . ازش خوشت نمیاد 

 « . امشب هیچی وجود نداره که بهم بگی و من دوستش نداشته باشم، »عسلم 

 « . ونم باهات برگردم خونهتینم »من هنوزم

 « . استثنا رو پیدا کردیدونه  یه همون، »خب . رایان زد روی ترمز 

 « . ولی الزمه که یکم دیگه پیش شوگربث بمونم، دونم که دیوانگی به نظر میادمی  »

را کشید کنار جاده و  «  . هکنمین  »صفت دیونگی حتی یه ذره هم توصیفش رایان 

وینی یک تکه برگ را از    . دستش را گذاشت پشت صندلی وینی،  ن را خاموش کرد ماشی

اما ،  رایان انگشتانش را بوسید  . کشید بیرون   جایی درست باالی شقیقه،  میان موهایش

 « . »شوگربث سمی هستش وینی . سیدر ینم خوشنود به نظر

 « . »عوض شده . رایان کشید وینی پشت انگشتانش را در امتداد فک

 « . ینکن می  باهاشتم که گیم   اما من دارم بهت، نگیم  همه دارن همینو»

توی این دو    . یمکنمی  »ما داریم دائما دعوا  . وینی سرش را روی بازوی رایان تکیه داد

اما قرار نیست    . روزی انقدری که بهش تیکه انداختم توی کل زندگیم به بقیه ننداختم

مون رو  مدت زیادی این جا بمونه و این ممکنه آخرین فرصت من باشه که مشکالت بین

 «   . حل و فصل کنم



داد  ماساژ  را  وینی  گردن  پشت  انگشت شصتش  با  فکر    . رایان  به  اصن  اون  »عسلم 

 « . تو نیستخوبی 

 «  . هام نیست»اینجوری

هست کن  کشید «. »باور  را  دستش  گرفت،  رایان  ضرب  فرمان  روی     . آرام 

ولیستخوامین» بگم  مورد  این  در  چیزی    به   داختنیم   رو  خودش  داشت  دیشب…م 

 « . من

 « . خودم اونجا بودم . دونممی»  لبخند زد

  «؟ »چی

پل  روی  کالین  و  بودیمها  ه»من  شنیدیم  . ایستاده  رو  چیز  سرکارت   . همه  شوگربث 

 « . گذاشته بود 

رو بندازه به ادین و تماشا کردین که چطور سعی کرد خودش  تس»تو و کالین اونجا ای

 «؟ من

 « . واقعا نتیجه برامون مهم بود، از طرفی . »ما آدمای ضعیفی هستیم

 « ؟ »منو سرکار گذاشته بود دستش زد روی فرمان یهبا پاشن « . »باورم نمیشه

 « . خیلی پلیده، »قبول دارم

 « . توی صدات خوشم نمیادر گن»اصال از این لحن تحسی

 . ی عالیهجی رفتارش با ج  ها.   نه مثل قبال،  ولی عوضی نیست،  »شوگربث پرخاشگره

 « . م بیشتر بشناسمشخوامی

درشکه خونه  توی  نیست  الزم  شناختنش  بمونی»واسه  خدا  . چی  خاطر  ، واسه 

 «  . با هم برین خرید . ونی باهاش ناهار بری بیرون تیم 

 . مکنمی   یم یا شناشی م   یا غرق،  باید فقط خودم باشم و شوگربث  . »اونجوری نمیشه

»باید این کار   . وینی گوشه دهان رایان را بوسید «  . حاضر باشه  ایهبدون اینکه کس دیگ

 « . و انجام بدم

   . رایان محتاطانه پرسید  «؟  کی»تا 



 « . »مطمئن نیستم

 «  ؟ مونزندگی؟ »ما چی میشیم

وینی مشغول شد به بازی با لب  «  . »زندگی ما در حال حاضر به نظر من که عالیه

 «؟ ی اگه یه مدت با هم قرار بذاریمشیم  »ناراحت . پایینی رایان

 «؟ »قرار بذاریم

 « . »واسه یه مدت

 «؟ ی با هم قرار بذاریمخوامی  »

 « . »فقط واسه یه مدت کوتاه

 شم« »البته که ناراحت می

با این که خیلی مشتاقش هستم ولی   .نیمپس قراره سر این موضوع با هم دعوا ک»

 «؟ میشه بذاریمش واسه فردا

 « ؟ ی باهام دعوا کنیخوامی  »

 «  . »اوه آره

داد تکان  متوجهدونم کمی  »   . رایان سر  روزی  یه  منظورت چیهشیم   ه  در  ،  م  ولی 

 « م. اهحال حاضر بعد از تالشم واسه رفع شهوت تمام نشدنی سرکار عالی زیادی خست

 «  . »به این وضعیت عادت کن

وینی را   . چیماشین را روشن کرد و رفت به سمت خانه درشکه  . رایان زد زیر خنده 

برای ،  درست مثل یک جنتلمن جنوبی واقعی،  جلوی در  . تا دم در خانه همراهی کرد

بوسید  را  وینی  خیر  به  مدت  . شب  تمام  قرار  ،  در  جیبش  درون  رنگ  آبی  شورت  یک 

  . داشت

روز صبح  تا  ندید  شوگربث  را  کالین  دیگر  کتابخانه  رفتمی  داشت  . چهارشنبه  ؛ به 

 فرنچمنز براید  یدرختان پشت  کالین را دید که یک فرغان پر از سنگ را به سمت خط 

اخ  . برد می شوگربث  و  کالین  به سمت  دوید  رفت  ایشهمگوردون  هم  االن   . در    کالین 

   . ن باشدتمشغول نوش  بایستمی



تاکو و نوشابه  های  سشوگربث کیسه چیپ ،  ر که وقت استراحت ناهارش شده بودظه

مغازه دیروز برای کار   . ن طرف خیابان به مغازه گنج گذشتهآکوک را برداشت و رفت  

بود شده  مشتر  . بازگشایی  از  ثابتی  نسبتا  جریان  حاال  تا  موقع  آن  مغازه ها  یاز    به 

اتوبوس سالمندانی که چند ساعت پیش به کتاب خانه رفته بودند هم حاال در   . ندرفتمی

داشتند  حضور  هم  . مغازه  هنوز  مقصد توامین  شوگربث  یک  به  پریش  کند  باور  نست 

   . گردشگری تبدیل شده باشد

 . دستیار وینی احوال پرسی کرد و بعد رفت به قسمت پشتی مغازه،  شوگربث با دونا

بود نشسته  میزش  پشت  آلود  خواب  صورتی  و  خمار  چشمانی  با   کی  شوگربث  . وینی 

پایش را گذاشت روی میز و بسته چیپسش را باز ، صندلی با پشتی صاف را بیرون کشید

داخل  . کرد میومدی  یواشکی  داشتی  که  شنیدم  رو  صدات  شب  بر  . »نصفه  چرا   خب 

 « ؟ خونه  یگردمین

»من و    . وینی خمیازه کشید و بعد لبخند زد «  . »هنوز از شکنجه دادن تو سیر نشدم 

 « . دعوا کردیمحسابی رایان دیشب 

 « . پس بگو چرا انقدر سرخوشی ها،آ»

لبخد زد و از آن طرف میز دست دراز   وینی «  . یمردکمین  »ما قبال هیچ وقت دعوا

 « . »دعوا کردن عالیه . کرد تا چند تا چیپس بردارد 

سلیق یه  دیگه   ایه »هرکی  دو  . داره  که  هرچند شما  نارنجی هستین  نازک  اونقدر  تا 

 «  . دعواتون خیلی باال بگیره فکر نکنم

خیلی    . ان دیشب داد زدیرا،  یا حداقل  . یم زنمی   وینی با حالت تدافعی گفت » ما داد

خونه برگردم  من  که  سعی  . مصره  کنهکنمی  داره  درک  رو  اواضع  خیلی،  ه    اذیت   اما 

 « . هشیم 

 «  . »البته مشخصا از بابت کمبود سکس نیست

 « . م انقدر مشتاق باشیمکردمی ن »هیچ وقت فکرشم . وینی جدی ریز ریز خندید

 «  . از من عجیب تری خیلی »تو 



 .جوئل یک پاکت را داد دستش  ،وقتی شوگربث برگشت سر کار،  بیست دقیقه بعد

 « . رسید  علیه سرکار »وقتی بیرون تشریف داشتین این پاکت واسه

 شوگربث پاکت را باز کرد و دید که درونش یک بلیت هواپیما رفت و برگشت برای

دا قرار  کرد  . ردهوستون  چک  را  بود  .تاریخش  فردا  برای  بلیت  تعطیل ،  تاریخ  روز 

صبح  . شوگربث روز  رفتمی  پرواز  همان  و  بوستون  کاغذ    . گشتمی   بر   ششب  ،به  یک 

   . درون آن دید ایهدیگر را از پاکت بیرون آورد و یک رسید برای یک ماشین اجار

از گرفت و از شیشه به آن طرف خیابان و مغازه گنج گذشته نگاه  شوگربث لبش را گ

بود که به  ها ناز ایر ت را فعال فکرش درگیام ، بعید نبود چنین کاری از وینی سر بزند . کرد

  . کالین . چسباند ش اهشوگربث پاکت را به سین . این قضیه فکر کند

ورودی ساختمان بروکدیل    ینهتاسآ  شوگربث در،  عدکمتر از بیست و چهار ساعت ب

های وم   . که خم شده بود روی یک پازل  کردمی  ایستاده بود و داشت خیره به دالیال نگاه

یک هدبند که رویش عکس    . سیدر یم   ایشهشصاف و یکدست تا زیر گو ش  ایخاکستر

امروز یک   . کفش دوزک داشت موهایش را نگه داشته بود تا روی صورت تپلش نریزند 

شرت یاسی سویشرت صورتی که شوگربث چند ماه قبل برایش آورده بود را با یک تی 

: بعد به آرامی گفت  .برای یک لحظه شوگربث فقط خیره نگاهش کرد   . تنش کرده بود 

 «   . »سالم عزیزم

 . نگاهش مملو از امید بود ،  سرش را به آرامی باال آورد  . دالیال سر جایش خشک شد

 «؟ »شوگربث من

اشت پشت سرهم اسمش ددر یک چشم بهم زدن در آغوش یکدیگر بودند و دالیال  

  . زدمی را صدا

 . نست سکوت کندتوامین  انگار که  زدمی  در طی نیم ساعت بعد دالیال یکریز حرف

و بعد من کیک   …بهم گفته بودی عصبانی نیستی ولی …م دیگه بیای  کردمین  »فکر

ونه که  دی م   هم   و شرلی …دکتر برنت دندونم رو پر کرد …رو دادم به هنری  مهاضاف

در حین صحبت کردن دست شوگربث را در دست   «…ه بیرون سیگار کشیدشی م   فقط



ه  دند همچنان دستش را نگه داشتزمی  داشتند دور حیاط قدمکه   هم  گرفته بود و وقتی

ورند و بعدش رفتند خرید و برای ناهار تصمیم گرفتند بروند در تاکو بل* غذا بخ  . بود

را   ایهشوگربث به خودش اجازه نداد برای شش هفت  . کل حقوق شوگربث را خرج کردند

   . تا دریافت حقوق بعدی مانده بود حرص بخوردکه 

بروکدیل  به  »اگه خیلی دیر   .باالخره اضطراب دالیال برگشت و خواست که برگردد 

  . میسی بیکر پرستار موردعالقه دالیال بود « . هشیم  کنم میسی نگران

او گفت »فکر،  گیر آورد  تنهاوقتی شوگربث بعدا میسی را   انقدر  کنمی  میسی به  م 

ه ولی  شی م   اون دلش واست تنگ   . باشه تا خودشر  تت دور بودن از دالیال واسه تو سخ

 « . حالش خوبه 

خداحافظی داشتند  که  مکردمی  وقتی  شوگربث  کردهای  وند  نوازش  را    .دالیال 

 « . مکنمی و هر روز بهت فکر . مزنمی شنبه بهت زنگ»یک

 « . چون تو منو خیلی دوستم داری . ی شوگربث منکنمی دونم که بهم فکر می  »

خوشگله اومدی  خوب  »اینو  داد  جواب  ریز   . شوگربث  ریز  دالیال  شد  باعث  که   »

   . بخندد

برگشت پرواز  گول،  در  کرد  سعی  و  شد  خیره  بیرون  به  پنجره  از  گیر   یهشوگربث 

چند نفر در دنیا انقدر خوش شانس بودند که کسی   . کرده دروون گلویش را قورت بدهد

 ؟  عشق بورزدها نآ ید و شرط بهقیب  ه باشند که این طورداشت ان شیرا در زندگ

خانه سمت  به  تاریکی  در  داشت  که  فکرریم   وقتی  خودش  با    چطور  کردمی  اند 

را انتخاب کرد و برایش یک یادداشت ها  وراه ترس،  در اخر  . ند از کالین تشکر کندتوامی

سه یادداشت اولی زیادی احساساتی بودند و عاقبتشان ختم شد به سطل   . تشکر نوشت

اما در یادداشتی که صبح جمعه موقع رفتن سر کار گذاشت درون صندوق پستی    . زباله 

  . او تشکر کند توانست بدون احساسات اضافی از ، کالین

 ، کالین عزیز



و   . متشکرم   .دیروز دالیال رو دیدم  بود  ارزش  با  برای من خیلی  فرصت دیدنش 
  . مگیرمی بدی که راجع بهت گفتم رو پسهای زتقریبا تمام چی

 ، با تشکر

  شوگربث

  ( . تصحیح نکنامالیی و ویرایشی های ط )لطفا از جهت غل

کن زمین  روی  کرد  پرتش  و  کرد  مچاله  مشتش  درون  را  یادداشت  فرقان اکالین   . ر 

 . ستخوامی ش رااکالین همراهی؛ ستخوامین  اری شوگربث رازکالین که سپاسگ، لعنتی

را کندتوامی ن  کالین  . لبخندهایش  انکار  را،  نست  کنارش   . ستخوامی   بدنش  در  ،  اما 

چپ چپی های هنامربوط و نگاهای یآن شوخ، ستخوامی دیدگاه عجیب شوگربث را هم

  . کالین حواسش نیست کردمی نداخت وقتی که فکرایم  به کالینکه 

 . عصاب بودای ب  مضطرب و،  از یکشنبه تا به حال  . کالین بیلش را پرت کرد روی زمین

عذاب وجدان   . ش هم که مشخص بودیچرای  . نست بخوابد توامین ،  نست بنویسدتوامین

خوبی نمی  مصاحب  شمار  حال   . آیدبه  به  فکری  کالین  که  بود  رسیده  وقتش  باالخره 

  .احساس گناهش بکند 

شنبه ظهر  از  بعد  سه  زنگ ،  ساعت  تلفن  کتابخانه  شدن  بسته  از  قبل  ساعت  یک 

 بفرمایید« ، شوگربث گفت »کتابفروشی جمایما . خورد

 « . بیا تنهاو  . ی سگت رو دوباره زنده ببینی ساعت پنج بیا به روئن اوکخوامی »اگه

 « ؟ *اوک»روئن 

 « . میشه  سگ گوشت…»اگه به پلیس زنگ بزنی سگت 

  « !»من باهات بهم زدم

   . اما کالین گوشی را قطع کرده بود

بیاورد اگذمین  شوگربث  . شت اگذمین  شوگربث بازی در  از   .شت کالین  بعد  اما کمی 

وف ویلیام فالکنر* در  شوگربث داشت در بزرگراه به سمت خانه معر،  بسته شدن مغازه

او دیگر انقدر را به  ،  کالین باعث شده بتواند دالیال را ببیند  . کردمی  اکسفورد* رانندگی



کاش کالین انقدر همه چیز را برای هردویشان ای    کردمی   ولی بازهم آرزو  . بدهکار بود

   . دنکن سخت

به روی عموم مردم بسته اما مشخصا یک    .شدمی  درب خانه و حیاط ساعت چهار 

پارکینگ های  اآشن  نجاهایا  نفر رنگ درون  لکسوس شرابی  خوبی داشت چون که یک 

پ دروازارخالی  و  بود  شده  بودندهای  هک  باز  هم  شرقی   . چوبی  شمال  در    شوگربث 

با گروه دختران    . روئن اوک را دیده بودها  ربرای همین با،  پی بزرگ شده بودسییسیم 

کلیساب،  پیشاهنگ جوانان  اردوی  سی،  ا  یک   ها،وویلبا  در  دبیرستان  دوم  سال  در  و 

ویلیام فاکنر    . اتوبوس زرد گنده از طرف مدرسه و با کالس آقای بایرن به اینجا آمده بود 

اوایل دهه   در آن   . را خرید  سبک یونانی آن  یهقدیمی و خان  یهاین مزرع  1930در 

شایعه شده بود که وقتی فاکنر داشت روی    . زمان خانه نه برق داشت و نه لوله کشی آب

را مناسب زندگی کند  کرد می  کار  این خرابه ت و نشسمی  همسرش یک گوشه،  تا آن 

در ،  فاکنر در این خانه زندگی کرده بود،  1962تا زمان مرگش در سال    . کرد می  گریه

راجع   بودش درآورده  که از خود  یهاینرا با داستا  ایشههبچ،  این خانه مست کرده بود

رما  یک روح  به و  برند  هایینترسانده  بود که در آخر  نوشته  ادبیات   یهرا  نوبل  جایزه 

اطراف آن را فروخته بود به  های  ندخترش خانه و زمی  1970دهه    در اوایل  . شده بودند 

حال  . پیسییسیم   دانشگاه به  تا  موقع  آن  دنیاگ،  از  سراسر  از  تا آیم   ردشگران  مدند 

  . بنای ادبی کل ایالت را ببینندرین تفمعرو

شوگربث از میان راهی وسط درختان با ابهت چدار که در قرن نوزدهم کاشته شده 

قبل از آن ها  تمد  . فید رنگ دو طبقه نزدیک شدس  یهعبور کرد و به سمت خان،  بودند

به یکی    بود  تکیه دادهکه  کالین    چشمش خورد به  ،که به پایان راه قدیمی آجری برسد

   . و گوردون که زیر پایش دراز کشیده بودچهارگوش خانه های نتواز س

کالین از روی راهرو پایین آمد و گفت »پت کورونی گفته بود آکسفورد شهر واتیکان 

 جنوبی محسوب میشه« های هنویسند



وردون را نوازش  گ شوگربث سر  « . ولی کتاب هاش رو دوست دارم، ونستمدینم »اینو

 « . م که سگم هنوز زنده استبینمی»  کرد

 «  . من واقعا آدم رئوفی هستمخب »

کار    . کالین یک ژاکت سفید تنش کرده بود با یک شلوار اتوکشیده خاکستری رنگ

برنز حیاط  درون  بودش  اهکردن  دیگر  . کرده  کالین،  یکبار  وقار  و  مردانگی  بین  ،  تضاد 

را شگف تود  . ردکده  زتشوگربث  تضا  ایهکالین  بدبین؛  بودها  داز  و  در عین ،  مغرور  اما 

احساسات و خیلی  بود  مهربان  آن  ر  تی حال  قدر خودکشی   .دادمی  نشان  کهچه  از  چه 

 « ؟ شوگربث پرسید »ماجرا چیه . کرده باشدخراب باید حالش را  شزن

 « . »یه چیزی هست که باید بهت بدم

 «-لیت هواپیماب . »تا همین جاش هم زیادی بهم دادی

عالقه  مورد  آمریکایی  نویسنده  همیشه  »فاکنر  گفت  و  حرفش  وسط  پرید  م اکالین 

 «  . بوده

 « . هردوتون عاشق یه جور سبک ادبیاتی بودین . »عجیب نیست

 « . اون مرد یه نابغه بود . »اما توانایی زبانی ما دو نفر یکی نبود

 « . »شاید

 «  . حترامی کنیایب »حتی فکرش هم نکن که بخوای یه کلمه به فاکنر

بخونم رو  کتاباش  از  دیگه  یکی  نشم  مجبور  که  وقتی  برخورد،  »تا  محترمانه   کامال 

 «  . مکنمی

 «-فاکنر یه ؟ ونی این حرف رو بزنیتیم  »چطور

مرده یه  برابر  . »اون  منم تحملم در  پوستهای  هنویسند  و  مردهمذکر سفید  ان  ی که 

اما جین   . البته خودت و آقای کورونی استثنا هستین  . یا حتی زنده هاشونم  . حدی داره

لی،  آستین واکر،  هارپر  نویسند،  آلیس  این  زنا ها  هکتابای  که  هستن  چیزایی  به  راجع 

اهمیت پرحرف  «  .ندیم   بهشون  به  داد  ایشهیشوگربث  دیگه  ادامه  میچل  »مارگارت 

نیست بورس  رو  داشت،  اونقدرام  کتابی  عجب  خدایی  استوارت  . ولی  ماری  بعدشم  ، و 



این آخری فقط    از  البته  . هلن فیلدینگ،  جورجت هیر،  الوایرل اسپنسر،  دفنه دو موریه

 « . یی ندارهفاکنر توی لیست من جا، نوپ . خوب بود  بریجیت جونزاولین کتاب 

 « . »واسه سلیقه من لیستت یکمی زیادی عاشقانه است

بعد بیا بهم ،  باشی  مرگش  »سعی کن شیش ماه کنار تخت یه نفر بشینی و منتظر

 « . پایان خوش یکی از نعمات خداوند واسه آدمیان نیستبا  هعاشقان های نبگو داستا

بوس گذاشت  یهکالین  شوگربث  پیشانی  روی  تقریبا    . تندی  حرکتش  مهربانی 

 « . »بیا بریم درون  . شوگربث را درهم شکست

را در  کرد  کالین  باز  شدند  . برایش  خالی  خانه  وارد  که  به ،  وقتی  نگاهی  شوگربث 

تونی منو می  »  . به طبقه دوم  شدمی  آن جا یک راه پله بود که منتهی  . سرسرا انداخت

 «؟ خونه جرج کلونی هم ببری

 « . »باشه یه وقت دیگه 

نداختند  ایم   درون هر اتاق را نگاه؛  فاکنر گشت زدند  یهخانهای  ومدتی درون راهر 

وار مقابل  توامین  شوگربث  . ند شدمینان  شداما  در  کتاست  به  کردن  و  بهایاشاره   زرد 

مقاومت کندم یب بودند  فاکنر چیده شده  تخت  کنار  قفسه  که درون  دفتر   . حتوایی  اما 

جذا کالین  برای  مارک    . بودر  تبکارش  قدیمی  تحریر  ماشین  به  داشت  حالیکه  در 

نگاه و،  کردمی  آندروود  تایپ  تکنولوژی  که  این  مورد  در  بحث  به  کرد  نگارش    شروع 

افزا:  مدرن ]م تاثیریمثل ورد  هایی  رمنظور نرم  نست توامی   مایکروسافت هستش[ چه 

باشد داشته  فاکنر  قلم  شرکت    . روی  که  نگفت  و  گرفت  را  خودش  جلوی  شوگربث 

کاری که   تنهاها  زکالین نداشته و این رو  بازده  برای  ایهمایکروسافت فعال که هیچ فاید

   . با گل و سنگ سروکار دارد، دشومی در فرنچمنز براید انجام 

اما ،  شدمی  هوا داشت تاریک  . اطراف قدم زدندهای  ناز خانه رفتند بیرون و در زمی

هنوز یاتوامی  شوگربث  شکوفهای  سنست  و  درختزار  های  هزرد  درون  که  ببیند  را  آلو 

  .دردن کمی  هم شکوفهها  هچند وقت دیگر ذغال اخت  . لی که پشت خانه واقع شده بود یبی

تا یک بوته را واررسی ایم   هر از چدگاهی  . رفتمی   گوردون کنار پای کالین راه یستاد 



  .کالین دستش را گرفت، ت خانهمس به گشتنبر   وقت . کند یا یک گُله چمن را بو بکشد

 « . »این هفته دلم برات تنگ شده بود

پین دسهای  هشوگربث  روی  کردهای  تزمخت  حس  را  دلش   . کالین    واقعا 

کند  ستخوامین ول  را  فاید  اما،  دستش  چه  خودش  دادن  »فقط ؟  داشت  ایهعذاب 

 « . حشری شده بودی

داشت با    . ن سرجایش متوقف شد و انگشتش را روی گونه شوگربث حرکت دادکالی

نگاه او  به  عطوفتی  ایستاد  کردمی  چنان  زدن  از  لحظه  یک  برای  شوگربث  قلب    .که 

 « . مخوامی  من از تو چیزی بیشتر از یه رابطه جنسی، »شوگربث

اما ،  شوگربث یک جواب دندان شکن را درون آستینش آماده کرد بود تا به او بگوید

 « . دارم  رو خودم مرز  و حد منم که ونیدیم  …دونی می » . لل کردبرای حرف زدن تع

  ای هقربان صدق  . درخواست کالین به آرامی بیان شده بود  «  . »لطفا بس کن عزیز دلم

بیان دیگری  کس  هر  دهن  از  اگر  نظر ،  شدمی  که  به  مثل ،  سیدریم   مصنوعی  حاال 

  . یدرقصمی  گیالس روی تن شوگربثهای هشکوف

چن بهانه  این  به  بتواند  تا  خیالی  مگس  یک  پراندن  به  کرد  شروع  قدم  شوگربث  د 

 «؟ یخوامی  »چی . فاصله بگیرد 

 «؟ انقدر خواسته زیادیه . م به ما زمان بدیخوامی  »من ازت

 اگه رایان رو هم حساب کنی   . من سه بار شکست خوردم کالین؟  »زمان واسه چی

اما االن فکر  ،  شوگربث سعی کرده بود لحنش گستاخ به نظر برسد «  . ه چهار بار شیم 

جنسی و های  هبا حق  . مدیم   ا رو قورته»من مرد  . استکرد که صرفا صدایش ناراحت  

 «  . مکن می ونمشون سمت خودم و وقتی خوابن سرشون روکشمی بریدل

 «؟ کردمی  »امت راجع به تو اینطوری فکر

 « . این یه قانونه  کردمی ن استثنایی بود که ثابت»امت همو

نیستم سرم  یهویی  قطع شدن  نگران  خودم  که  متوجه،  »من  چرا  شینم  پس  تو  م 

 « . نگرانشی



ی جوری عاشقت بشم که  خوامی   . یکنمی  حاال فهمیدم چرا انقدر داری اصرار،  »باشه

به هیچ چیز دیگ تبدی،  بعدش  . فکر کنم  ایهنتونم  به یه کاسه بزرگ وقتی که  ل شدم 

دی و خنمی   توی صورتم بهم،  مکنمی   التماستت  اهپوره و دارم واسه یه خورده از توج

اول هم همین بودت  ا هبرنام   . یریم   میذاری نه،  از همون  از من   هایینانتقام  ؟  مگه  تو 

 «؟ باهات کردم بابت کاری که تو دبیرستان

 میگه  داره  کالین  عمال :  م]  «  . …عاشقانه  های  ناون رما »شوگربث  . کالین آه کشید

 ([: بخون رمان کمتر جیگرم

یارو،  »خب بیفته،  ببین  اتفاقی  چنین  نیست  مدرسه    . قرار  از  رو  مدرکم  من  چون 

مرد    . گرفتم  زندگی  سنگینهای  هضرب یه  رو دور  زندگیم  که کل  این وسواس  از  دیگه 

 « . گذشتم، تیکه و خوشگل بذارم

 « . م تو فقط ترسیدیکنمی ولی من فکر، »با این که خیلی از بابت تعریفت ممنونم

درون شوگربث شکست چیزی  ترسیدم  . یک  که  سرم  ها  هرابط   !»البته  بدی  چیزای 

بدهد   ستخوامی  کالین «  . ه میار را  شوگربث،  جوابش  و  بود  کافی  دیگر  درد  این   اما 

بشنود  ستخوامین آرامش؟  مخوامی   دونی من چیمی   »  . چیزی  یه   . مخوامی  من  من 

تخوامی   شغل خوب بتونم  و درمون که  یه جای درست  و  م خوامی   . وش زندگی کنمم 

ها ل کتاب بخونم و به آهنگ گوش بدم و یه سری دوست مونث داشته باشم که تا سا

م بدونم که یه شانس معقولی واسه  خوامی ،  مشیم   وقتی صبحا بیدار  . بمونن  واسم باقی

تا قبل این که تو رو ببینم تقریبا به اینا ،  و نکته غمگین ماجرا اینه  . خوشحال بودن دارم 

 « . رسیده بودم 

اما این درد تند ، اذیتش کرده تدانسمی شوگربث . س شدحیب  کالین سرد و یهچهر

تمام وقت  هیچ  که  مالیمی  درد  یک  تا  بود  بهتر  تیز  را   . شدمین  و  خودش  شوگربث 

شدم خسته  وضع  این  از  »من  بگوید  تا  کرد  دیگه  . مجبور  که  گفتم  م خوامی ن  بهت 

دیگه خسته   . حاال دیگه وقتشه که دقت کنی،  خب  . ببینمت ولی به حرفم گوش نمیدی 

 «  . حاال حرفم رو بفهم و راحتم بذار . یشیم  حمم شدم که انقدر مزا



ناپدید شد نگاهش  احساسات  تمام  و  پرید  رخسارکالین  از   . مخوامی  »پوزش  . رنگ 

از ستو «  . نبود  مزاحمتقصدم   یکی  پشت  از  کارتنی  پاکت  یک  و  بها  نکالین  رداشت 

حاال یه کپی واسه    . یگشتمی  دونستم که دنبال اینمی  »  . هلش داد به سمت شوگربث

 « . خودت داری

محکمش داشت زمین  های  مقد  . سرد و مغرور؛  شوگربث به دور شدن کالین نگاه کرد

 « . برگرد اینجا !داد زد »گوردون . دادمی باغچه فاکنر را قورت

   . میتی به حرفش نداداما سگ شوگربث یک ارباب جدید پیدا کرده بود و اه

شنید را  کالین  ماشین  شدن  دور  صدای  دستش با  . شوگربث  درون  پاکت  به  الخره 

   . نگاه کرد و چیزی که کالین برایش آورده بود را بیرون کشید

   ها. سانعکایک کپی از 

از آکسفورد کالین صدای آژیر را شنید به عقربه سرعت    . حدود پنج کیلوکتر خارج 

سرعتش را کم   . عالی شد  . دکنمی  تا دارد رانندگی  120سنج نگاه کرد و دید با سرعت  

قص برای یک روز نیب   یانیک پا  . گوردون روی صندلی کناری بلند شد  . کرد و زد کنار 

  . افتضاح

 ؟  شدیدمیواقعا شوگربث اینطور  . یک مزاحم

های هرا داد دست پلیس و فکر کرد که اوضاع چه قدر متفاوت از برنام ش  اهگواهینام

بیرون کشیدن شوگربث از پریش فکر خوبی به نظرش رسیده بود و   . او پیش رفته بود

کالین سعی کرده بود با یک تور خصوصی تحت تاثیر   . روئن اوک هم انتخاب معقولی بود

دهد کالین   . قرارش  شخصی  جذابیت  و  رمانتیک  فضای  یک  ترکیب  بود  کرده    فکر 

بتوانتوامی باالخره  که  کند  پرت  را  حواسش  آنقدر  به  ند  راجع  حرف ها  سانعکاد  او  با 

ش ایقوهای  تاما کالین از یاد برده بود که دلبری از مهار  . که بتواند توضیح دهد  . بزند 

هم  . نیست فضاشیب   شوگربث  به  نسبت  سالگی  یک  و  بیست  تولد  از  قبل  های یک 

تصمیم    . داشت کتاب را به سمتش پرت کندنمطمئنا قصد    . فاوت شده بودتیب  رمانتیک

 توضیح دهد موقع نوشتن آن  او  برای  . بحث را بکشاند به سمت کتاب  جداشت به تدری



 .قبل از بازگشت شوگربث آن را تمام کرده بودها  هچه حسی داشت و این که ما  کتاب

و بعد قصد داشت در مورد نقاشی به او    . به او آمادگی دهد  ستخوا می،  مهمتر از همه

   . بگوید

ن همون  »شما  گفت  و  انداخت  کالین  گواهینامه  به  نگاهی  پلیس  ویسندهه  مامور 

 « . همونی که راجع به پریش کتاب نوشته بود، هستی

کند باز  را  صحبت  سر  نکرد  سعی  اما  داد  تکان  سر  نبود   . کالین  درست  نظرش  به 

مامور پلیس همسر  اما    . که حقش بود در برود  ایهیر بار جریمزبخواهد با چرب زبانی از  

داشتند باست  و یک سگ  بود  کتاب خواندن  روانه   . عاشق  را  کالین  تذکر  با یک  صرفا 

   . کرد

رسید ورودی شهر  به  براید،  کالین  فرنچمنز  به  برود  راست  یک  اینکه  جای  به  ، اما 

به کرد  خیاباهیب  شروغ  درون  زدن های  ندف  پرسه  یک جور    . خلوت  امشب شوگربث 

را کالین  که  بود  مصمم  نداشت  . اندترسمی   عجیبی  را جدی   ایشهفتمام حر  . شوخی 

   . و کالین عاشقش شده بود . گفته بود

نظر  به  آشنا  و  قدیمی  کالین  برای  خبر  مد؛  سیدریم   این  که  از ها  تانگار  بخشی 

حقیقت این  ،  به طنز و تمسخر  کالین  با توجه به عالقه طوالنی مدت  . ود کالین بودهجو

کالین بد قضاوت کرده    . نست بخنددتوامین   اما کالین اصال  . شدمی  باید موجب تفریحش

هایت ارزشمند را از  نی ب  چیزی،  و در این بین  . بد بازی کرده بود و بد رفتار کرده بود ،  بود

   . دست داد

خواندن    ستخوامی  شوگربث روز  ،  باشد  تنهاها  سانعکاموقع  صبح  همین  برای 

همراه برای  را  وینی  دعوت  کردش  اییکشنبه  رد  کلیسا  ماشین    . در  که  آن  محض  به 

شد دور  پوشیدشلوار  یک  ،  وینی  قدیمی  به  ،  جین  رفت  و  برداشت  قدیمی  پتوی  یک 

بود  ستخوامی  دلش  . سمت دریاچه برنگشته  او  اما  ببرد  با خودش  را هم  به    . گوردون 

   . سید که دیگر قرار نیست هیچ وقت بر گرددریم  نظر



نقط  در یک  را  فاصل  ی هپتو  که  اسکل  یهآفتابگیر  از  پهن    یهزیادی  نداشت  قدیمی 

به  . کرد کتاب  خیره شد  نشده  . جلد  تصحیح  »نسخه  بود  نوشته شده  جلد  برای  ؛  روی 

از آن کپ  . فروش نیست« یعنی کالین یکی  ماه  رهایی  یکه  بود که یک  آورده  برایش  ا 

 دستی روی  . ندشدمی  چاپها  یبرای خوانندگان و کتابفروش  قبل از شروع فروش اصلی

که تقریبا مطمئن بود کالین هایی  زکتاب کشید و خودش را آماده کرد برای خواندن چی

نوشته مادرش  مورد  خودبزرگ  دیدی  . در  پیشرفت ،  بودبینی  آدم  دالیل  از  یکی  او  اما 

شوگربث هیچ ، باشد  بوده و اگر کالین به این موضوع اشاره نکرده شد می پریش محسوب

   . خشیدبینم وقت او را

  .ربث شروع کرد به خواندنشوگ . ناقوس کلیسا از دور به صدا در آمد

آمدم پریش  به  دوبار  بنویسم  . من  فاخر  رمان  یک  که  بودم  آمده  بار  و  ،  اولین 
   . م برگردم خانهستخوا می دومین بار چون

در کتاب قبلی   . شوگربث متعجب شده بود  . درون کتاب گذاشته بود   ارکالین خودش  

اول رد شد که داشتند های  هبه سرعت از صفح  . چنین کاری نکرده بودآخرین ایستگاه  

در فصل دوم از دیدارش با   . ندگفتمی  راابتدایی حضور کالین در پریش  های  زداستان رو 

( بود  کرده  استفاده  جوانهای  وم تلوال  مرد  بلنده  حد  از  زیادی  یه  ،  توی  برای  حتی 
ینی زمانی که  ،  1960اخر دهه  های  ل( و خط زمانی داستان را برده بود به سا  . خارجی

فروپاشیدن به  بود  کرده  شروع  شهر  تقریبی   . اقتصاد  ورشکستگس  مورد  در  روایتش 

پنجر بود ازی  سهکارخانه  هیجانی  داستان  جور  یک  قص  . شبیه  با  داستان  های  هتنش 

در کلیسای غیسی مسیح    رقابت بزرگ ساالد سیب زمینیشهرستانی همچون    یهمزبا

بود به دهه    . باالگرفته  لیریاز طریق داستان خانو،  1970با رسیدن  آرون  هزینه ،  اده 

در ،  و همانطور که فکرش را کرده بود  . نژادپرستانه شهر را به نمایش کشیدهای  تساسی

چندان اهمیتی به تصویری که کالین از شوگربث    . د دیدی و گریفین هم نوشته بودمور

بود کرده  رسم  وقت  . داد مین  گیریفین  و  اما  زیبا  مادر  مورد  در  کالین  توصیفات  که  ی 

شت و پشت سرش ردی از خاکستر سیگار و نفرت به  گذمی   مغرورش را که از میان شهر



های دهرچند که کالین دستآور  . از خشم رنگ گرفتند  ایشههخواند گون،  شتاگذمی  جا

   . اما همچنان تصویری آزاردهنده از او ترسیم کرده بود، دیدی را نادیده نگرفته بود

از   بودتقریبا صد صفحه  مانده  باقی  را بست و رفت لب آب  . کتاب    . شوگربث کتاب 

که کارخانه جدید   یعنی زمانی  1982کالین داستان را در سال    کردمی  شوگربث فکر

حسی از بیم   . اما هنوز سه فصل دیگر از داستان باقی مانده بود  . تمام کند،  احداث شد

نگران  تنهاشاید دیدی    . شکمش گره بخورد  باعث شد باید در موردش  نبود که    کسی 

   . ودبیم 

  . کتاب را برداشت و شروع کرد به خواندن فصل بعدی، برگشت روی پتو

سال   من ،  1986در  نیروانای  بهشت  پریش  و  بودم  ساله  دو  و  بیست  من 
بودند  . شدمی  بومحس پذیرفته  را  بودن من  فجیع های  یناکام ؛  مردم شهر عجیب 

اد   یهلهج،  من در کالس درس و  رامتکبرانههای  راطوا  اغریب من  مشغول من    . م 
و بودم  رمان  یک  دیگری،  پیسی یسی م   نوشتن  هرچیز  از  نویسنده ،  بیشتر  عاشق 

حس  . هاست عمرم  در  بار  نخستین  شدکردمی  برای  پذیرفته  و    م. اهم  کامال  من 
  نام  به  دختری  دست  به  من  جنوبی  بهشت  که  این  تا  …حقیقتا خوش حال بودم

   . شد نابود ولنتین

سالگی هیجده  بود،  در  پریش  در  شده  دیده  موجود  زیباترین  راه    .او  خرامان 
 …دیل بود از هنر اروتیک مجسمبیب رو تا ورودی دبیرستان قابیهدااز پی، رفتنش

خواند  اخر  تا  را  را  یهبعد صفح  . شوگربث صفحه  تا   .بعدی  داد  ادامه  به خواندن  و 

 . ولنتاین شوگربث بود   . شد  تند شدند و تنش از شدت خشم داغ  ایشهسجایی که نف

را که آن زمان نوجووان بودند  هایی  ناسامی تمام آ  . را تغییر داده بود ان  شیکالین اسام 

 ل بخورد.گوعوض کرد اما هیچ کس برای یک لحظه هم ممکن نبود 

 
خون یک  حقیقتا  بود ولنتاین  قربان  . آشام  مرغ ش  اهبیچارهای  یخون  همراه  را 

از مدرسهنکم های  یسخار او  . دخورمی  اگتش بعد  ؛ هم خطرناک نبودها  رآنقد  اما 



به نوشیدن پالسمای    دیگر خودش را محدود  حداقل نه تا وقتی که تصمیم گرفت
   ؛تر مسنهای هنکند و شروع کرد گشتن به دنبال طعمپسران نوجوان 

  . منعنی ی

وقتی که شوگربث کتاب را تمام    . و هوا سردتر شد  رفت  دریاچه فرو  پشت  خورشید

داستان ولنتاین   . کتاب را گذاشت کنار و درون خودش جمع شد  . رزیدلیم   داشت،  کرد

اشغال را  فصل  یک  از  روی   کردمی  اما شوگربث حس،  کردمی  کمتر  کلمات  تک  تک 

در کالس ان شهوقتی حوصل ها،رجوهری که پسهای ومثل آن تت ند. ا هپوستش نوشته شد

همه چیز آنجا نوشته   . یدند کشمی  گرد روی بازوهایشانسر  های  ربا خودکا   رفتمی  سر

بود شوگربث  . شده  ب  همه،  دروغش،  ایشهه حیل،  خودخواهی  دنیا  تمام  برای   ه چیز 

کنند قضاوتش  و  ببیندد  تا  بود  شده  گذاشته  شرم  . نمایش  شوگربث  حس    درون 

اولش  . خشم  . یدجوشمی همان  از  که   . تدانسمی  کالین  لحظاتی  ،  دیدندخنمی   تمام 

چه چیزی در مورد   تدانسمی   تمام آن لحظالت کالین  . ندکردمی  معاشقه،  یدندبوسمی

   . ولی هیچی به او نگفته بود، ندخوامی چیزی که یک روز، شوگربث نوشته

دریش کنار  هوا  شدن  تاریک  تا  ماند وگربث  شان  . چه  دور  را  و  ش  اهپتو  بود  انداخته 

درشکه چی خالی   خانه، وقتی که برگشت خانه . زانوهایش را جمع کرده بود درون بغلش

ولی شوگربث از کنار آن ،  وینی یادداشتی روی میز گذاشته بود  . سیدریم   و خفه به نظر

د حالت تهوع شومی  اما حاال فکر غذا هم باعث،  تمام روز را چیزی نخورده بود  . رد شد

را شست  . بگیرد باال و صورتش  تلوال    .روی تخت دراز کشید  . رفت طبق  اما سقفی که 

بود شده  خیره  آن  به  تمام  سال  نظر،  چهل  به  تابوت  یک  در  زندگی    . د سیریم   مثل 

   . بود از ندامت و عذاب که به اسم عشق سپری شده بود ایهنوحش اهخال

بکشدتوامین   شوگربث نفس  ا  .نست  پایین  طبقه  رفت  و  شد  هم بلند  آنجا  حتی  ما 

رنگ و  های  یکاغذ دیوار،  اسباب و اثاثیه خراب   . تلخی تلوال روی همه چیز نشسته بود 

رفته از    . زرد شدههای  هردپ،  رو  عشق  که  زنی  به خشم  بودند  شده  آلوده  همه  و  همه 

سر شوگربث شروع کرد به نبض    . قرار داده بود ش  ایهدف زندگ  تنهارا  ش  اهدست رفت



نبود  . گرفتن خانه  یک  شمار،  این  به  آن  قلب  کارگاه  و  بود  مقبره  یک   . رفتمی  این 

کرد عبور  میان حیاط  از  تاریکی شب  در  و  برداشت  را  کلیدهایش  در همان    . شوگربث 

ور رفت در  قفل  با  باز شد  . تاریکی  که  به  ها  رد،  وقتی  که  تکی  کلید چراغ  و  را کشید 

که برای  ش  اهخالنگیز  امدرحالیکه داشت به یادواره ترح  . سقف آویزان بود را روشن کرد

  .کالین و توجیهاتش را تصور کرد  توضیحات،  کردمی  بناشده بود نگاهش  اهعشق گمشد

م چه  فتگمی  اگه زودتر بهت  . کتاب رو خیلی وقت پیش قبل از اینکه بیای نوشته بودم 
 ؟ ونست داشته باشه تیم  ایهفاید

 ؟ ایهچه فاید، دقیقا

ریختق درهم  قلب  درون  گذاشت  تیر  یهدم  پاره ش  اهخال  یهروح  به  کرد  شروع  و 

نه ،  نه دوباره  . این طوری سپری نخواهد کرد  شوگربث عمرش را  . کردن پالستیک کثیف

برداگذمین  . هرگز آتش   . باشد  ایشهفضع  یهشت  به  را  جا  این   . یدکشمی  این  تمام 

  . کردمی از رنگ و غم را دود نندهکهانرژی دیوان 

شوگربث   رورنگ د  برهمدرهمهای  دو رها  هلک  . قلبش به تپش افتاد  . چرخیدندها  گرن

  . و بعد شوگربث آن را دید . چرخیدند 

  . به جا گذاشته بود ش ا  نایی که لینکلنقاشی
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طوالنی پشت پنجره   یمدت .با سستی به سمت تخت رفت، دوشیزه کرید

با خودش   .از مهتاب دهشن روشایستاد و خیره شد به منظره   وابشخق اتاباز 

   .را گذرانده استش  ای فکر کرد که امروز بدترین روز زندگ

 قرنتی، جورجت هیر

 فصل بیست و یکم 

های  گ از رن یچیدهپم دره یاهشبک؛  بود اجن همینقاشی ، در تمام این مدت

این  .از سبزهایی شتندی از زرد و پاش های ه رگبا ، نیلی و نارنجی، سرخ و سیاه

شوگربث   .هیچ وقت یک تکه دستمال نبود .تکه دستمال یک تکه دستمال نبود

تاسر کف سیمانی  کنار بوم عظیمی که سر، هعق زد و افتاد روی زانوهایش

روی  ، دستش را لغزاند روی یک بطری رنگ باز نشده؛ استودیو پهن شده بود

این اشیا اتفاقی روی زمین نیوفتاده   . یک ته سیگاری که حاال فسیل شده بود

بلکه هر کدام نشانگری بودند که از قصد در جایشان نشانده شده بودند  ، بودند

در گلوی شوگربث گیر   یاهسکسکه خف .کنندتا لحظه خلق اثر را نشانه گذاری 

بلکه یک ترکیب  .ابدا تصادفی نبودندها ه و لکها ههیچ کدام از این رگ .کرد

حاال که شوگربث از    .رنگ و احساس، فورانی از شکل؛ سازماندهی شده بود 

نست باور کند که آن را با یک تکه دستمال  واتی من ماهیت بوم اطالع داشت



 کانال تلگرام:
SEPTRANS@ 

 

شوگربث چهاردست و پا دور گاراژ گشت و امضای نقاش را   .داشتباه گرفته بو

   .را لمس کردش ا  هبا انگشتش تک کلم .بوم یافتهای ه روی یکی از گوش

که از تک چراغ   یاه حتی زیر نور بدقوار .نشست ایشهه دو زانو و روی پاشن

درون نقاشی با آغوش درون  های گ هیاهوی رن  هم دشیم  معلق از سقف ساتع 

اجازه داد نوای خشمگین نقاشی او   .شوگربث چرخید .اهنگ شده بودقلبش هم

خیره شد به درون   . خودش را تسلیم رنج کرد؛ بدنش را حرکت داد .را ببلعد

   .روح آشفته نقش روی بوم

 «  .…شوگری، شوگر، »شوگر

  .یک سوت  .یک فریاد

 «  .…شوگری، شوگر، »شوگر

   .سر شوگربث به تندی باال آمد

 « .…بیا بیرون بازی کنیم، شوگر، »شوگر

   .کابی بومار و پسرهایش برگشته بودند .روی دوپا بلند شد

در  ؛ ایستاده بودند روی محوطه سبز کوچک جلوی خانه درشکه چی

صورتشان را  ،  فلزی آبجو دستشان بودهای ی قوط، مجموع شش نفر بودند
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  شوگربث»بیا  .یدندشکی م گرفته بودند سمت ماه و داشتند برای شوگربث زوزه

 « … بیا جیگر ...

   .پی در پیهای ه سوت و زوز

 « …شوگر … شوگر  …»شوگر 

  .یدندشکی م ند و قلپ قلپ آبجو سردزی م داد 

 « …شوگر، شوگر، »شوگر

که شبیه صدای   یاهمستانهای هقهقه، زوزه مانندهای دفریا ، بلندهای ت سو

   .خوک بود

  .کارات خسته شدماز این ،  »کابی بومار .شوگربث طوفانی رفت سمتشان

 « !ینکیم  همین االن تمومش

ما  ، شوگربث، »عاا .چابیدستانش را باال انداخت و افتاد روی تامی لیلبرن

 «  .همین، یمواخیم  فقط یکمی عشق

»اگه تو و اون دوستای احمقت همین االن خودتون رو از ملک من جمع  

چیزیه که   تنهام و این نکی م هرچی از دهنم درمیاد بارتون، نکنین و نرین

 «  .قراره نصیبتون بشه



 کانال تلگرام:
SEPTRANS@ 

 

بیا  .کوتاه بیا .»تو جدی نیستی شوگربث  .جونیور بتلز قل خورد جلو

 «  . باهامون یه شیشه آبجو بخور

 « ؟ خبر داره که اینجایی تن »ز

  فقط داریم یه شب رو با پسرا بیرونا ها م .»با ما اینجوری نکن دیگه

 «  .همین، یمردگیم

 «  .ینردگیم  رو با احمقا »بیشتر انگار دارین یه شب

،  کابی دوباره شروع کرد به آواز خواندن « .دخمل دنیاییرین تل »تو خوشج

:  در عین حال دست آزادش رو برد زیر بغلش و مثل یک خروس پر پر زد

 « …شوگر، شوگر، »شوگر

 « …شوگر ، شوگر، »شوگر: جونیور به پیروی از چابی شروع کرد به خواندن

اشید بیرون زوزه  پی م  درحالی که آبجو از دهانش؛ کابی سرش را پرت عقب

  .کشیدن را از سر گرفت

شوگربث برگشت به سمت   « .الل شین»اوه برای رضای خدا هم که شده 

مثل یک قهرمان  ، در همان لحظه کالین  .شرجه بزند رویش  ستوا خی م کابی و

   .پریدا هرتاریکی از ناکجا ظاهر شد و به سمت پس
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کشید و افتاد   یاهکابی از درد نال، کابی یهسین  کالین خورد وسط یهشان

تند و تیز به فک جونیور   یهیک ضرب، بعد کالین رفت سراغ جونیور .زمین

کال ری نوریس    .یک درخت و از درد فریاد بزند یهباعث شد پرت شود به تن

هم زمان   .سعی کرد فرار کند اما کالین پرید پشتش و او را هم انداخت زمین

قبل از آن که  تر چهار متر آنطرف  .پرت شد پایینها نآ  ال هم باکک جک م

   .تای خودش را انداخت زمین، کالین بتواند کاری کند

فحشی داد و   .دنکی من کم کم کالین متوجه شد هیچ کسی از خودش دفاع

منتظر بود کابی یا جونیور یا  ، دست به کمر و به حالت گارد ایستاد .سرپا شد

تیره و پیرهن  ای هو نور ماه از روی م .بلند شودان شییک ، ریجک یا کال 

پسر ناخلف  ، سیدری م نظر شبیه یک دزد دریایی به .دشیم  سفیدش منعکس

بادبانی های یکه مجبور شده برای پول درآوردن کشتاده زفاشرا  یه یک خانواد

   . درگیر شود هاتاسپانیایی را چپاول کند و با گردن کلف

:  رد و با صدای بم و خشنی شروع کرد به کری خواندنمشتش را باز ک

 «  .بازی کنینمن بیاین با  .ین بازی کنینستواخی من مگه .»بیاین دیگه پسرا

و بعد    که روی زمین افتاده بودندایی  هد نگاه شوگربث از کالین رفت به مر

زید به سمت قوطی  خی م سر خورد روی تامی که داشت چهار دست و پا



 کانال تلگرام:
SEPTRANS@ 

 

  »ینی هیچ کدومتون  .دورخیم از عصبانیت زنگ  ایشهش گو .آبجویش

 « ؟ کتکش بزنهد واخیمن

 «  .زیادی مستیما هام، »تف شوگربث  .کابی سر زانویش را مالید

 «  !شوگربث داد زد »شما شیش نفرین

 «  .»ممکنه صدمه ببینه 

 « !احمقمردک ، »هدف از کتک زدن همینه

اون   .اخه این کالینه، ببین شوگربث نه» .الیدمی م راش ا هجونیور داشت چان

 « .نشی م اگه باهاش دعوا کنیم همه عصبانی  .یه نویسنده اس

و بعد   «   !ربزهجی ب توله سگای، منکی م باهاش دعوامن خودم »پس 

   .شوگربث خودش را انداخت روی کالین

شوگربث مشتی به سمت   .هل خورد عقب،  کالین که انتظار این را نداشت

 یه خورد به یک طرف سر کالین و صدای نالمشتش  . کالین پرتاب کرد

سر کالین از   .شوگربث با درد نفس را فوت کرد بیرون  . دردناکش بلند شد

در    .بود ولی نگذاشت درد جلوی کتک زدن ش را بگیردر تم دست خودش محک

   .عوض با پا لگدی اندخت که خورد به پشت زانوی کالین
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  .هر دو باهم افتادند زمین

اووف  ن شکم کالین فرو رفت که باعث شد از درد بگوید  آرنج شوگربث درو

 « ؟ ینکی م چیکار»داری    .و نفسش را بخورد

سعی   « !دروغ گو یه م مردک حرومزادنزی م  »دارم درکون تو رو اردنگی

اما پایش روی  ؛ کرد روی زانویش بلند شود تا بتواند دوباره کالین را کتک بزند

روی کالین و در عوض شروع کرد به زدن  چمن خیس سر خورد و محکم افتاد 

   ش.اهسین

کالین دست انداخت و   « !ینزیم  »اینجوری فقط داری به خودت آسیب

شوگربث را غلتاند به   .کمر شلوار جین شوگربث را گرفت و آن را محکم کشید

   .خودش هم با او غلتید و خفتش کرد، یک طرف

   .شوگربث خیره نگاهش کرد

»االن   .شید و چشم هاش شده بود دو خط باریک رخدیم کالینهای ن دندا

 « ؟  ی یا نهشی م آروم

  .شوگربث با تمام قدرتش کالین را کتک زد

را باالی  ها ن آ شوگربث را گرفت وهای ج آرن، کالین از اثر ضربه پلک زد

ده  زس کالین که حد .شوگربث سعی کرد زانوهایش را آزاد کند . سرش قفل کرد



 کانال تلگرام:
SEPTRANS@ 

 

شوگر با پای   .خودش قفل کردهای نپایش را بین را د نکی م بود چنین کاری

حاال شوگربث روی   .با هم غلتیدند .دیگرش لگد پراند که خورد به ساق کالین

کالین سعی کرد شوگر را قف  ، به جای عقب نشینی .کالین دراز کشیده بود

»از خودت دفاع کن دروغ گوی    .کند که باعث شد شوگر حسابی کفری شود

 «  !رذل کونی

در   .پای دیگرش را هم قفل کند  ردکی م کالین داشت سعی  « !کن »بس

دیگر غرید »قبل از این که بزنی جایی شو بشکنه  ای هد عین حال خطاب به مر

 «  .از رو من بلندش کنین

 ،  «هنزی م جونیور جواب داد »داره خوب 

 ،  «کال ری داد زد »مراقب اون یکی زانو باش

که باعث شد فریاد دردناک کالین  اما کال چند ثانیه دیر هشدار داده بود

بود  ده زک اما انقدری نزدی، شوگر نتوانسته دقیقا وسط پایش را بزند .بلند شود

کالین زیر لب یک فحش حسابی ناجور را غرولند کرد   .که حسابی دردش بیاید

   .و دوباره شوگر را غلتاند زیر خودش

  .شوگربث سال تو یاد بقیه بمونیهای ل ی که تا ساشی م تو یه زنی



ویکم فصل بیست   ترجم: سپیدار| م «»او شیرین استرمان  
 

9 
 

مادرش درون گوش شوگربث پیچید و باعث شد شرم  های ف پژواک حر

یک مرد   .آدرنالینی که خونش را به جوش آورده بود تمام شد، درونش بپیچد

  .وردآی م شوگربث حس کرد دارد باال  .یک دعوای دیگر، دیگر

 یه فشار روی سین .دنکیمن باالخره کالین متوجه شد شوگربث دیگر تقال

   .کالین غلت زد کنار .ث به آرامی کم شدشوگرب

:  صدای پاپ باز شدن در یک قوط آبجو به گوشش رسید و بعد صدای کابی

فک کنم دیگه بهتره بریم دنبال کار   ا.ه  »انگاری نمایش تموم شده بچه

 «   .خودمون

 «   .»شب بخه شوگربث  .چند جفت پا شروع به حرکت کردند

 « .»شب بخه کالین  .بلند شدکسی ای هدصدای جیلینگ جیلینگ کلی

 «  .»همه تون مراقب باشینا .یک آروغ

  .به گوشش رسید انتهابعد صدای روشن شدن موتور و  یهچند ثانی

به  ش اهتندش در شب سرد بلند بود و سینهای سصدای نف، کالین ایستاد

به شوگربث نگاه کرد و بعد دستش را دراز کرد تا   .د ورخی م شدت تکان

  .کمکش کند



 کانال تلگرام:
SEPTRANS@ 

 

آرنجش ساییده  .گرفت و خودش روی زانوهایش نشست ش  اه ربث نادیدشوگ

حس کرد چیز داغی روی   .شلوارهایش هم پاره شده بود .وختسی م شده بود و

  .دنکیم طول کشید تا متوجه شود دارد گریه یاهصورتش هست ولی لحظ

های ه قلب کالین چنگ خورد وقتی به شوگربث نگاه کرد و دید روی گون

باالخره شوگربث   .باالخره انجامش داده بود .رق اشک نشسته استزیبایش ب

   .کری را به زانو درپاورده بود

  .سر خورد کنارش و شوگربث را کشید به سمت خودش یاه با فریاد خف

؛ ایشههگون، ایشهک کالین شروع کرد به بوسیدن پل .شوگر متوقفش نکرد 

شروع کرد به   وخت و سی م خودشهای م چش  .را چشید ایشهک خیسی اش

 شبهایل .ظریف پشتش کشیدهای ی دستانش را روی خمیدگ .پلک زدن

اما در آن لحظه   ردکی م خودش با کلمات کار .شوگربث را بوسیدندهای هشقیق

چیزی برای گفتن به ذهنش نرسید مگر یک جمله مسخره که با صدایی  

 «   .»انگاری کتابم رو خوندی: آهسته و خراشیده بیان کرد

   .تکان داد کالین یهسرش را روی سین شوگربث

نفسی را که شوگر داد   .را چسباند روی پیشانی شوگربثش  ایکالین پیشان

این اتفاقات را   یهسعی کرد یک راهی پیدا کند که هم  .بیرون را به کام کشید
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  اما هیچ چیزی به ذهنش، محو کند انگار که هیچ وقت اتفاق نیفتاده باشند

   .سیدرینم

 ،  «م بهم تجاوز شدهنکی م  مزمه کرد »حسشوگربث ز 

   .کالین لرزید

دونم که همه ش رو خیلی  می   .فتادای م نفس شوگر به نرمی روی صورتش

همه چیزایی هم که نوشتی    و؛ از این که من بیام اینجا نوشته بودیر تلقب

بیشتر از هر   .ی بکنیستوا خی م حق داشتی هر کاری .ونمدی م  اینو  .راست بودن

  .که در موردم نوشتی بنویسیایی هزونستی خیلی بدتر از این چی تی م و؛ کاری

مگه  ، داشت یاهچه فاید  .م چرا از همون اولش بهم نگفته بودیهمف ی م حتی

 «  .مشیم  حداقلش اینه که من آماده،  و حاال؟ نه

سعی نکن چیزی رو که داره انقدر برات   .عشق من، کالین زمزمه کرد »نکن

رد  ، کالین صورت شوگر را میان دستانش گرفت « .توجیه کنیدردناکه رو 

،  ونستم دوباره بنویسمشتی م »اگه .را بوسیدش اه خیس به جا مانده روی گون

 «  .مشوشتنی م یه جور دیگه

 «  .نشی نم گذشته عوضهای ت »واقعی

 «   .ونه عوض شهتی م  »نگاه ما به اونا



 کانال تلگرام:
SEPTRANS@ 

 

ولی   .ین تا ابد بماندروی زمده زو زان، همانجا کنار او  ستواخیم کالین

به آرامی گفت   .خیس چهارزانو نشستهای ن شوگربث پسش زد روی چم

 «  .آامشب نقاشی رو پیدا کردم

 « ؟ »پیداش کردی .یک شمشیر دیگر که در قلب کالین فرو رفت

 « .اون دستمال چرک همون نقاشیه .اون دستمال چرک .»درون استودیو

اما شوگربث هنوز  ،  راستش را بگویدکالین به خودش گفت هرچه زودتر 

از وقتی برگشتم و تمام اون دفعاتی   …»وقتی بچه بودم .دزی م  داشت حرف

نه تا   .هیچ وقت متوجه ماهیت واقعی ش نشده بودم .…که کارگاه رو گشتم

 «  .امشب

روی   .خودش بزند یهوقتش رسیده بود که کالین آخرین تیشه را به ریش

وقتی که   ش.اهموهایش ریخت روی گون .بلند شد شوگربث هم  .پاهایش ایستاد

»جای تعجبی نداره    .رزیدلیم دستاش را بلند کرد تا آن را کنار بزند دستانش

تلوال همونجا در   .دیدنخی م دزیم  که بابام هر وقت راجع به نقاشی حرف

 «   .معرض دید قایمش کرده بود
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  یرش را نشانلباس ز یهدکمه باالی پیرهن شوگربث باز شده بود و لب

کالین گفت  .درست مثل روح پاک شوگربث، رنگش سفید شیری بود اد دیم

 «  .»پس اون چیزی رو که اومده بودی دنبالش پیدا کردی

که انقدر بزرگ بوده چهار و نیم  ش ا ی »آخرین بوم نقاش  .شوگر سر تکان داد

 «  .میلیون دالر توی یه حراجی به فروش رفت

 « .مستقل .یشی م »یه زن پولدار 

 «  .هری نم »این بوم اونقدار فروش

 « ؟ »نه

نه این که بره گوشه یه کلکسیون  ، م این بوم بره توی یه موزهواخی م »من

ولی من فقط   . هشی م  محدودا هر اینجوری تعداد خریدا .شخصی خاک بخوره 

 «  .م که بتونم وضعیت دالیال رو تثبیت کنمواخی م اونقدری

 «  .»خیلی بیشتر از این گیرت میاد

 «  .»فکر کنم

اما  ، لحن کالین هیچ رنگی از تمسخر نداشت « .»قهرمان اصیل و فداکار ما

کالین به بخشی از وجودش خودش فحش داد که به  .شوگربث منقبض شد
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حتی  ، ردکی م بدبینی آلوده خاطر ترسش از احساسات همه چیز را به تمسخر و 

  د سوالی را که ازش خودش را مجبور کر  .مواقعی که واقعا چنین قصدی نداشت

 « ؟  ی بریواخی م »کی ید بپرسدرستیم

 «  .»به محض این که مسئله فروش نقاشی رو حل کنم

 «   .»پس نباید خیلی طول بکشه

 «  .»شاید یه هفته

 «  .ونی دیگهدی م، »من عاشقتم .شوگر را نوازش کردای هو کالین م

  ت »زودی یاد .ایشهه شوگربث لرزید و قطره اشکی افتاد روی مژ بهایل

عشق از اون احساساتی   .از من که با تجربه ترم این نصحت رو قبول کن .هریم

 «  .نیست که تا ابد باقی بمونه

 « ؟ »پس ینی امت رو یادت رفته

 «  .مدشی من  وگرنه انقدر زود که عاشق تو، »البد رفته دیگه

شنیدن این که شوگربث به این راحتی به احساساتش نسبت به کالین 

اما فقط باعث شد درد کالین    دشیم ید باعث خوشحالی کالینبا، دنکی م اذعان 

 « ؟ عتمادیای ب »انقدر به خودت . شودر تق عمی
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 «  .منزی م دارم واقع بینانه حرف .»موضوع اعتماد داشتن نیست

هرچیزی که بهش   .یردکی من ی قصد رفتن از اینجا روفتگی م  »اگه راست

 «  .الزم داری درست همینجا تو پریش هست

 « .ینکی م ه»اشتبا

حاال دیگه الزم  ؟  »اون مغازه کتاب کودکان که راجع بهش حرف زدی چی

جاییه که تو بهش تعلق  ،  اینجا خونه اته شوگربث .نیست فقط یه رویا باشه

 «   .داری

 «  .حاال اینجا شهر توئه نه»

،  کافی بزرگ نیست که هردومون توش جاب شیم یه »و این شهر به انداز

 « ؟  حرفت اینه

 «  . ونی این راهش نیستدی م »خودت هم

»و من   کالین دم لرزانی کشید « .خانواده ت اینجاست . »تو باید اینجا باشی

 «   .رو هم داری

 « .»برای همینه که باید برم چشمان شوگربث رنگی از اندوه گرفت

 «  .متاسفم .ونمتی نم  »من  .پایین افتاد و و از کالین روی برگرداند ایشهک پل
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 «  .ل نقاشی رو پیدا کردمقب یه»من هفت

 نگاه شوگربث برگشت روی کالین 

حداقل بیشتر از ده بار اونجا   .یمشتگی م »اون موقغ که داشتیم استودیو رو 

  ونستم دارم از دست دی م واسه این که، اون روز حالم بد بود . …بودم ولی

،  برگشتم که بهت چشم غره برم .مت و تو دقیقا کنار نقاشی ایستاده بودیدیم

بیخ گلوم رو   …خشونتی که تو رنگ آمیزی بود، هاگ یه چیزی درمورد اون رن

 «  .متوجه َشدم گرفت

 .یدهمف یم  را ایشهف شوگربث سر تکان داد جوری که انگار کامال حر

که خود کالین هنوز هم نتوانسته بود احساسات متشنجی را بشناسد   هرچند

   .که در آن لحظه به او دست داده بود

 « ؟ ی بهم بگیستواخی م کی»د  شوگربث پرسی

 « .گذشته یه»هر روز این هفت

در   .سیدری نم سرزنشگر به نظر .برخالف انتظار کالین شوگربث عصبانی نشد

  .دشی م عوض در نگاهش به کالین چیزی شبیه به درک و هم دردی دیده

قبل از آنکه   . د دوباره از او فاصله بگیردهواخی م کالین حس کرد که شوگر

 «  .خوام با من ازدواج کنیمی   .حرکت کند شروع کرد به حرف زدنبتواند 
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   .شوگربث گشاد شدندهای م چش

  هیچ وقت فکرش را، نداختایم باید رعشه بر اندام کالینها ف گفتن این حر

اما گفتنش کامال درست به  ،  را به زبان بیاوردها ف که دوباره این حر ردکیمن

برداشت و صورت زیبای شوگر را میان  یک قدم دیگر به جلو  .سیدری م نظر

یه   .مگنولیا یا شاید یاسمن داشتمهای ل »ای کاش باهام گ .دستانش گرفت

  من واقعا ، ونیدیم  .چیزی که بشه باهاش اون حرکت بزرگ رمانتیک را زد

 «  .ونم رمانتیک باشمتیم

اما فقط برای یک  ، کالین چسباندهای ت را به کف دسش  اه شوگربث گون

 «  .ونم این کار رو در حقت بکنمتی نم »من هیچ وقت .لحظه

زیادی برایش    .ردکی م این شجاع نداشتن شوگربث داشت کالین را دیوانه

  »من ازت التماس .زیادی شبیه گذشته خودش بود، سیدری م نظر آشنا به

من یه بار از یه زن توی زندگیم التماس کردم و دیگه این   .م شوگربثنکیمن

اونقدری قوی  ، تو یا اونقدری قوی هستی که عاشق من باشی  .منکی من کارو

ی  واخی م کدومش رو .یا نیستی، هستی که بذاری منم در عوض عاشقت باشم

 « ؟ انتخاب کنی
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گفت »فکر کنم چیزی که تو  گون شوگربث سرش را پایین انداخت و زمزمه 

 «  .م عقلگیم  من بهش، یینبیم اونو شجاعت نداشتن 

 «  .در مورد فرار کردن از عشق وجود نداره ی اهالن»هیچ چیز عاق 

 «   .»وقتی پای من وسط باشه هست

 تنهابعد شوگربث رفت و کالین را همانجا در آن شب نمناک بهاری 

   .گذاشت

***** 

جز   .اددیم سی کارهایش را انجام حیب شوگربث با ، طی چند روز بعدی

، یددی م و ورد به حیاط چندباری که اتفاقی ماشین کالین را موقع بیرون آمدن

  کالین دیگر حتی روی دیوار پشتی هم کار . دیگر با کالین روبه رو نشده بود

  باعث ، دانستن این که برای هردویشان تصمیم درستی گرفته بود .ردکیمن

این واقعیت را بپذیرد که به کسی که عاشقش بوده  ر تت که بتواند راح دشیمن

باالخره دیر یا زود آن را   …خودش دیده بود بگذریم از آسیبی کخ  ده.زهصدم

   .همیشه همین طوری بود .ردکی م فراموش

با خودش فکر  ، اددی م مفازه جمایما راهای ی موقعی که داشت جواب مشتر

 .ردکی م کرد کالین اشتباه کرده بود وقتی شوگر را به ترسو بودن متهم
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  .حقشان بود ناراحت باشندتند رف گی من که از اشتباهاتشان درس هایی م آد

همین جوری قلبش را  ، نست هی ازیک مرد برود سراغ دیگریواتی من شوگربث

عاشق عشق شود و بعد دوباره شاهد این باشد که عشق را  ، ببخشد به این و آن

   .ردکیم که شوگر داشت از او محافظت دشی من کالین متوجه .از او بگیرند

رکت سوتبی آمدند تا نقاشی را با  نمایندگان مشتاق ش، روز چهارشنبه

سید اما  ریم هرچند که استودیو بدون نقاشی خالی به نظر  .خودشان ببرند

کافی احساسات   یه خودش به انداز .شوگر از رفتن نقاشی ناراحت نشده بود

دیگر نیازی نبود که این  ، اددیم متشنج داشت که باید بهشان سروسامان 

  .هم ببینداحساسات را روی یک بوم نقاشی  

ند از پس حس  واتی م شوگربث به خودش گفت .شتذگیم هفته به کندی

از طرف عموم متوجه ش  ها س انعکاتحقیری بربیاید که قرار بود بعد از انتشار 

   .قبال هم از پس حس تحقیر برآمده بود .باشد

هیچ مشکلی توانست از بانک یک وام کوچک بگیرد که تا زمان فروش  بی

از آنچه که همیشه فکرش  ش ای بوم نقاش .بتواند مخارجش را تامین کندنقاشی 

حتی بعد از این که یک حساب پس انداز برای   .خیلی بزرگتر بود  ردکی م را

باز هم خیلی بیشتر از چیزی باقی مانده بود که  ، مخارج دالیال کنار گذاشت

  .فته بودکالین درست گ .برای باز کردن یک کتابفروشی کودکان نیاز داشت
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نه در مقایسه با شوقی که  ، برای فروش امالک نداشت یاهشوگربث هیچ عالق 

به محض این که به بوستون  .ردکیم هنگام معرفی یک کتاب به یک بچه حس

د به گشتن برای یک مکان عالی برای یک فروشگاه کتاب  نکی م شروع، برسد

ند که قبال بهترین یرد تا فراموش ککی م را به کار ش  ای و تمام سع کودکان

ی  پسیسی یم، مکان ممکن را در یک ایستگاه قدیمی راه آهن در شهر پریش

   . پیدا کرده است

آجری قدیمی که با  ای هر دیوا :  سعی کرد تصاویر را از ذهنش پس بزند

و یک محدوده برای کتاب خواندن که    کتاب پوشیده شده بودندی هاهقفس

کوچک بیرونی را  یهیک کاف  ستواخیم ن .باشدشبیه عرشه کشتی تزیین شده 

یا خطوط راه آهن پر از  ، بارگیری متروکه تصور کند یه میان یک محدود

بزرگی که پر  های ن گلدانی یا گلداهای هبلندی که وسطشان درختچهای ف عل

   .در عوض روی کار خودش تمرکز کرد .از گل بودند

بود اما شوگربث هیچ  جوئل برای استخدام یک منشی جدید آگهی داده

ها  هبه بچ» .مصاحبه کرده بود ها ن آ کدام از افرادی را قبول نداشت که با

 «  .بدهکاری که یکی رو پیدا کنی که به فروش کتاب کودک عالقه داشته باشه

 «  . تو رو پیدا کردم، ریس ریزه میزه شوگربث جواب داد »کردم
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و ماری هیگینز   سندرا سیسنروس بهایبین ریدف کتا، و درست همانجا

را هیچ  ا هد اما یک سری در، جوئل بغلش کرد  .شوگربث زد زیر گریه، کالرک

   .دلداری داد دشی من وقت

عصرانه آشتی و  د دوشنبه یک مهمانی » هواخیم وینی اعالم کرده بود که

،  برگذار کند تا تا شوگربث بتواند قبل از رفتنش از شهر «بخشایش

شوگربث گفت »راستش رو بگم   .نار بگذارد را کا هو یلویبا س ایشهت کدور

»تازه داشتن کم کم   « .مطمئن نیستم آشتی یا بخشایش خاصی اتفاق بیفته

حسابی بهشون   .یری م ن و حاال دوباره داری ردکی م به این که برگشتی عادت

 «  .برخورده

 «  . ندارم یا هدیگ یهونی من چاردی م »خودت هم

نست واتی م و شوگربث «  .نداری یاه دیگ یهی چارنکی م دونم که فکرمی 

   .به او خیانت شده ردکیم وینی ببیند که او هم حس های م در چش

اتاقش ایستاد و   یه در عوض پشت پنجر .نست بخوابدواتی من شوگربث ، شب

سعی کرد جلوی جاذبه نیرومندی را   . از ورای پرچین به فرنچمنزبراید نگاه کرد

چطور توانسته بود از او   .به سوی کالینبخواهد برود  دشی م بگیرد که باعث 
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چه جور دیوانگی باعث شده بود  ؟  مگر بلد نبود بشمارد؟ درخواست ازدواج کند

 ؟  بخواهد چهارمین قربانی شوگربث باشد

خبر رفتنش در شهر   .ردکی م یکشنبه آخرین روزی بود که در کتابخانه کار

حداقل   .احافظی کنندپخش شده بود و نیمی از مردم آمده بودند تا با او خد 

وقتی  ، آن عصر آخر وقت .ندردکی من هم در موردش بد فکر ا هر این دفعه آنقد

  .کودک بهایبرای بار آخر رفت به سمت کتا، که باالخره اوضاع آرام شده بود

   .کوچک را مرتبمی کرد که وینی پرید درون مغازههای ی داشت صندل 

  کالین داره امروز از پریش !فرنچمنزبراید زنگ زده»رایان همین االن از 

 «  .هریم

 «؟ یگی م »چی داری

 «  .هریم  واسه همیشه .»کالین داره از اینجا میره

 «  .من کی م ن »حرفت رو باور .شوگربث یخ زدای هگ خون درون ر 

کالین به رایان گفته   .اره توی ماشینشذی م »همین لحظه داره وسایلش رو

 « .هیچ حرفی به تو نزنه بود تا بعد از رفتنش

  .این شهر براش خیلی مهمه .امکان نداره از اینجا بره !»کالین عاشق پریشه

آغازین   یه جمل دزی م را ها ف هم که داشت این حر یاه حتی همان لحظ «
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اولین   .من دوبار به پریش آمدم .نست در ذهنش ببیندواتیم  راها س انعکاکتاب 

م برگردم  ستواخیم  و دومین بار چون  بنویسم بار آمده بودم که یک رمان فاخر 

 « ؟ شوگربث با ضعف گفت »برای چی بخواد بره .خانه

 «  . ونیم چرادی م »فکر کنم هردوی ما خوب 

   .شبهایشوگربث دستش را برد جلوی ل « .ونممی م ه اگه بره مننکی م »فکر

 «  .خواد فرنچمنز براید رو بهت بفروشهمی 

   .شوگربث به وینی خیره شد

 «  .باید به وکیلش زنگ بزنی و یه مبلغی برای خرید پیشنهاد بدی»تو 

  .االن سوییچمو برمیدارم .تونه چنین کاری کنهنمی   .شوگربث راست ایستاد

» 

 «  .عجله کن  .ماشین من بیرون آماده است»

بنز وینی با زاویه کجی در محوطه پارک  ، دوتایی بدو بدو رفتند بیرون

بلند  ها ک وینی دنده عقب کشید و صدای جیغ السیت .ممنوع روشن مانده بود

  .از یک چراغ قرمز رد شد « .»خیلی گند زدی به این قضیه .شد
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  . شوگربث محکم خورد به در  یهبا سرعت از یک پیچ رد شدند و شان

»گند زدن استعداد   .را محکم درون کف دستش فرو کرد ایشهن شوگربث ناخ

 « .منه

باید یه متخصص مشهور توی کنترل کردن  وینی با تمسخر گفت »مثال تو 

 «  !دقیقا همینی، تو یه فاجعه ملی هستی .مردا باشی

 «  .»دوباره بحث با من رو شروع نکن

اولش زیاد   .است نندهکههمینش خیلی کالف  .»تو واسه کالین عالی هستی

؟  جناب عالیهای قم با این اخالدشیم  چطور باید متوجه ،  متوجه نشده بودم

کافی قویه  یهزنی هستی که به انداز تنهاتو  .االن مثل روز واسم روشنهولی  

اون   . ونه و در میرنرس تی م زنای دیگه رو یهکالین هم .که جلوی کالین بایسته

ولی   دزی م درست مثل همیشه حرف،  دیروز وقتی دیدمش .بهت احتیاج داره

 «  .دحالش یه جوری بود که انگاری یه بخشی از وجودش گم شده بو

   .شوگربث دستانش را بهم پیچاند و مات به جلو خیره شد

نست لکسوس  واتی م  وقتی جلوی ورودی فرنچمنزبراید ایستادند شوگربث

کالین را ببیند که یک طرفه پارک شده بود و کالین داشت چیزی را درون  

میآمد پایین و یک کارتون  ها ه رایان داشت از پل .شتاذگیم صندوق عقبش
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شوگربث خودش را از ماشین انداخت بیرون و با  .وردآی م ا با خودشکامپیوتر ر

  .گوردن او را دید و شروع کرد به پارس کردن .رد شدها ن عجله از روی چم

ها  نآ درحالیکه شوگر داشت به  . به شوگر خیره شد ی اه کالین برای لحظ

ه  »ازت خواستم ک  .کالین برگشت و با اخم به رایان نگاه کرد دشی م نزدیک 

 «  .چیزی بهش نگی

دیگه تا االن خودت باید اینو فهمیده   .رایان گفت »اینجا از این خبرا نیست

 «  .باشی

کالین کارتن را از دست رایان کشید و برگشت سمت ماشین تا آن را  

شوگربث تقریبا رسیده بود  ؛ رایان رفت سمت وینی .بگذارد روی صندلی پشتی

سید اما این مرد روح یک شاعر را  ریم ظر مغرور و خونسرد به ن کالین .به کالین

فکر کردی   .»این خل بازیا چیه .دزی من  ظاهرش دیگر شوگربث را گول ،  داشت

 «؟ ینکی م داری چه غلطی 

کالین دست دارز کرد تا یک کارتن دیگر را بگذارد درون ماشین و گفت 

 ونه اینجا زندگی کنه توتی م »اونی که تصمیم گرفت فقط یکی از ما دونفر

 «  .بودی

 «  .قرار بود اینجا زندگی کنی تو  !توشوگربث داد کشید »
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انگار که رفتنش هیچ واقعه مهمی  ،  «کالین با تمسخر گفت »بس کن بابا

ونم پریش بیشتر از این که خونه من باشه خونه  دی م نباشد »هردومون خوب

 «  .توئه

 «  .نکن این کارو، کالین .پریش االن خونه توئه .»این درست نیست

تو انتخاب کردی که یه ترسو باشی و منم   .»ما انتخاب هامون رو کردیم

 «   .بذارم تنهات انتخاب کردم که تو رو با تصمیم

ونی از  تینم .منکی م  من دارم هوشمندانه عمل .»من ترسو نیستم

 «  .تو قلب و روحت رو پاش گذاشتی .اینجا خونه توئه .فرنچمنزبراید بری

 «   .من قلب و روحم رو پای تو گذاشتم .کالین به آرامی گفت »نه شوگربث

   .شوگربث جا خورد

چشم   .تاب را جابه جا کردکالین سر خم کرد درون ماشین و یک جعبه ک

کالین سر بیرون   .شوگر خورد به ظرف آب گوردون که کف ماشین افتاده بود

محکم روی صورتش جا خوش  ش ای نقاب خونسر ، آورد و در ماشین را بست

به محض این که تصمیم بگیرم   .»با وکیلم راجع به خونه صحبت کن  .کرده بود

راحت  ، تا اون موقع یول .رمبی م جا م ساکن بشم وسایلم رو از اینواخیم کجا

 «  .باش و نقل مکان کن
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شوگر برگشت و به وینی و   « .ی نکی م »باورم نمیشه داری چنین کاری

  .چیزی بگویند که نظر کالین را عوض کندها ن آ منتظر بو، رایان نگاه کرد

سرگردان به  ، بیچاره است ردکیم همانقدر که که شوگر حس اماها ن آ هردوی 

  .من یه بار از این شهر بیرونت کردم، شوگر زمزمه کرد »لطفا .مدندآی م نظر

 « .نذار یه بار دیگه هم این اتفاق بیفته

اونی که تصمیم گرفت اینجا واسه جا دادن هردوی ما به اندازه  ،  »عزیزم

گذاشت   کالین چیزی را از جیبش بیرون آورد و  « .کافی بزرگ نیست تو بودی

کالین رفت تا با رایان دست بدهد و شوگر دید که   .درون دست شوگربث

   .فرنچمنزبراید استای هد کلی، چیزی که کالین به او داده

 وینی را در آغوش کشید « .منزی م ی بگو امشب بهش زنگ جی »به ج

 «  .»مراقب خودت باش خانم دیویس

 «  .رنآقای بای، »شما هم همین طور وینی هم محکم فشارش داد

؟  مگی م ی چینوشی م، مدی نم بهت اجازه نه» .شوگربث پرید جلو « !»نه

این مثال فداکاری بزرگت هیچ معنی نداره چون تو چه بری چه نه من دارم از  

  .یدی م این کارا را داری واسه هیچی انجام .م کالینگیم  جدی .مری م اینجا

 «  .مری م  بعد واسه آخرین بار من دارم از این شهر یههفت
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،  در این لحظه کالین آمد پیش شوگربث « .هشی م یاه »کار خیلی احمقان

این ارتباط اصال کافی   .را لمس کرد  شبهایرا برد باال و با مالیمت لش  اهچان

»خداحافظ عشق   .شوگربث سعی کرد بغلش کند ولی کالین عقب کشید، نبود

 «  .من

 « …»کالین 

 .ا دور زد و رفت سمت در رانندهکالین از شوگربث روی برگرداند و ماشین ر

 «  .»بپر باال گوردون

سگ بد و خائن شوگربث خرامان رفت سمت کالین و بعد پرید  ، گوردون

را گذاشت پشت   ایشهه گوردون پنج  .کالین در ماشین را بست .توی ماشین

   .وینی آمد کنار شوگر و دستش را گرفت .صندلی و خیره شد به شوگربث

 «   .نکناین کارو » شوگر لب زد 

اما  ؛  کالین برای آخرین بار نگاهش کرد و بعد در صندلی راننده را باز کرد

گوردون پرید روی صندلی کمک راننده  ، دشی م که داشت سوار  یاه همان لحظ

   .و بعد از ماشین پرید بیرون

 « ؟  کالین بشکن زد »گوردون
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 ایشهش گو، با سستی برگشت سمت شوگر بث .گوردون سرش را خم کرد

شوگر کنار سگش روی زمین   .نددشیم بودند و روی زمین کشیده آویزان

شوگربث   .سعی داشت بغض نشسته درون گلویش را قورت بدهد، نشست

تو دیگه  »برای آخرین بار سر گوردون را نوازش کرد  ، «زمزمه کرد »برو رفیق

 «  .مال اونی

زیرپای شوگربث  ، ولی گوردون با درماندگی آه کشید و بعد روی چمن

  .نشست

انگار که برایش هیچ ،  لحن کالین خشک بود « . »پس اینم تموم شد

  . انگار که این طرد شدن آخری هم یک اتفاق گریزناپذیر بود، اهمیتی نداشت

  .ماشین را روشن کرد و به راه افتاد، در لحظه بعدی

،  آماده بود تا خودش را بیندازد جلوی ماشین، شوگربث پرید جلو « !»نه

  .ر را گرفت و او را کشید عقبولی رایان شوگ

 «  .یکم عزت نفس داشته باش .»نکن شوگربث

 «   !»بذار برم

آخرین ایستگاه را ترک کرده  ، برای همیشه، کالین بایرن .دیگر دیر شده بود

   .بود
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یک آوای غمگین و دردآور که از ته  ، گوردون شروع کرد به زوزه کشیدن

از   .دندورخیم  اشتند بهمد  شوگربثهای ن دندا .قلب هاپویی ش بیرون آمد

به یاد آورد که ظرف آب گوردون روی  ، رایان جدا شد و کنار سگش زانو زد

یک ؟ دشی م یعین کالین کجا متوجه آن .صندلی عقب ماشین کالین جا ماند

یا وقتی که دارد چمدانش را در حیاط یک  ؟ پمپ بنزینی در یک جای نامعلوم

زیادی را از دست داده  ای هز کالین چی؟  دبیرون میآور یاهمسافرخانه کنار جاد 

زنش که جرعت  ، دشی م عشق پدرش که باید از همان تولد به او داده: بود

که از دست   یاهبچ، زندگی کردن نداشت و با ترسو بودنش به او خیانت کرد

   .شوگربث  و …گوردون  ، داده بود

وینی    .شوگربث سرش را باال برد و دید رایان وینی را کشید کنار خودش 

رایان داشت درعوض    .اما نگاه رایان به وینی نبود،  خودش را چسباند به رایان

که رنگی از   یا هدر عمق آن چشمان طالیی قهو .ردکی م به شوگربث نگاه

نست قلب بزرگ ونجابت ریشه  واتیم  همدردی به خود گرفته بودند شوگربق 

یک مرد  ، وفادار بودیک مرد ، یددیم  مردی که شوگربث .دار رایان را ببیند

  برای …مردی که بلد بود چطور عاشق باشد و عاشق بماند .شایسته اعتماد

  .همیشه
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قلبش درون قفسه  .چیزی بلند و تیزی درون گوش شوگربث جیغ کشید

جوری محکم افتاد زمین که استخوان دنبالچه ش   .یدوبکی م محکم ش اهسین

   .درد گرفت

   .ار کردباز هم اشتباهش رو تکر ، خدای بزرگ

»حالت   .وینی از رایان جدا شد و تندی آمد پیش شوگربث «؟ »شوگربث

 « ؟  خوبه

،  یک بار دیگر .نست تکان بخوردواتی من .نست نفس بکشدواتی م ن شوگر

   .بودده  زس عشق یک مرد خوب و محترم را پ

 «  .هشی م »همه چی درست .وینی نشست کنارش و پشتش را مالید

د نکی من کالین گفته بود التماس  .را گذاشت روی زانوهایش  شوگربث سرش

رفتن کالین از   . که از روی غم بود اما این حرفش نه از سر غرور، و نکرده بود

از آنجا رفته بود چون    .پریش فقط برای این نبود که شوگرث بتواند آنجا بماند

   .تحمل این را نداشت که پیش یک زن بزدل دیگر بماند

پس زدن کالین یک حرکت شجاعانه   . ن مدت حق با کالین بوددر تمام ای

بود  ده زس شوگربث برای این کالین را پ  .بلکه حرکتی بود از سر ترس، نبود

   .کافی شجاع نبود که بتواند به خودشان یک فرصت بدهد یهچون به انداز
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  .شوگر سرش را باال برد و به وینی نگاه کرد .را لیسیدش اهگرودون گون

 «   .کرد »من زیادی ترسیده م زمزمه

   .را فشردش اهوینی شان

  .آفتاب بعد از ظهر از پشت یک ابر بیرون آمد و نورش چشم شوگربث را زد

به  !»کیفم  .شوگربث از جا پرید، انگار یک شوک الکترکی به او وارد شده باشد

 « ؟ کیفم کو .موبایلم نیاز دارم

 «  .واست میارم االن موبایل خودمو  .وینی گفت »توی کتابفروشی

»واسه خاطر خدا هم   .رایان موبایلش را به سمت او گرفت، اما قبل از وینی

 «   .که شده به این یکی هم گند نزن

ت قلب شوگربث محکم در سینه  رف گی م کالین را  یهوقتی که داشت شمار

اشتباه رین تهاشتبا، شوگربث مرتکب اشتباهی عظیم شده بود .یدوبکی م ش

نستند این قضیه را  واتی من  خودش و کالین .ردکیم د درستشو حاال بای  ممکن

د سر خورد  ور خیم  در حالی که تلفن بوق .ودندبی م حل کنند مگر این که باهم

صدای ماشینی پیغامگیر پخش   .سه بار، دوبار، یکبار .و نشست کنار گوردون

  .شد
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شوگر قطع کرد و دوباره شماره گرفت ولی کالین  « .هدی نم »جواب

   .اددی من همچنان جواب 

 .هدی م بعدا جواب  .ه زخم هاش رو مرهم کنهنکی م وینی گفت »داره سعی

 «   .م به فرنچمنزبرایدریبی م بعدش وسایلت رو .بیا بذار برسونمت کتابفروشی

 «   .ونم برم توی فرنمنزبرایدتی نم »من .سر شوگربث باال آمد 

  .مال برگشتی خونه»حاال دیگه کا الت نگاهش کردحیب یاه وینی با چهر

 «  .بکنی یاه ونی کار دیگتینم
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 نی ا  بدونمخواست  می   دلم  قدر  چه  ونهدی م  خدا  زم،ی عز  »اوه،
 ده!«یی میمعنا چه اتفاقات نی ا تمام و رفته کجا مرد

 یقرنت  ر،ی ه جورجت
 دومم  و ستیب فصل

 در  گری د  باریک  ان،ی را  وی  ن ی و  کمک  با  و   شام  وقت   تا  شوگربث

 خانهدورتادور    شتدا  شوگربث  کهدرحالی د.  ش  ری جاگ  دی فرنچمنزبرا

 ،زدمی   زنگ  نی کالی  گوش  بهحاصل  بی   ودرپی  پی   وکرد  می   رو  قدم   را

پاسخ  بی  کهی  تماس  هر  اد. ب دادن   انجام  خودشان  را  کارهای  ها همهآن

 نی ا  گرد. ابو  بدقلق  نی الگرفت. کمی   شدت  شوگر  اضطراب  ،ماندمی 

  شوگر   حاال  که   بود  داده  شوگربث  به  که   شدمی   محسوبی  فرصت   نی آخر

جور یک  رفتنش  و   شدن  نی ماش  سوار  دی شا  ؟یچ  ،کرده  خراب  هم  را   آن

بود  شی پاال   قلبش   از  را  شوگر  شهی همی  برا  کارش  ن ی ا  با  و  دائمی 

 ر. دو بود انداخته

 عادت  شهی هم  قبلا   کهیی  جا  ن، یکال  کمد  درون  بود   ستادهی ا  شوگر

  نگاه   بود  کار  مشغول  کهی  ن ی و  ه ب   رهی خ  داشت  و  ستدی با   آنجا  داشت

دی می  لباستأسف  و  کوچک  مجموعه  دنکرد.    ن یب   خودشهای  بار 

جاگذاشته    نی کال   کهی  اسپرت های  ژاکت  وقیمت  وشلوارهای گرانکت 

 من نی رفت که محض اینبه» فتد. گکن  هی گر بخواهد شدمی باعث بود،

 چی.« درشکه خونه گردونم•یمبر روچیز همه 

 بهتر  حالتی  باش  که  نجاای   .کنینمی  کارو  نی ا  »نه،  داد  جوابی  ن ی و

  د ی با اتزندگی و خونه اصل دری بفهم کنهیم کمک بهت ن . ای شهمی 

 ه.«باش کجا

 ؟« دونیمی  کجا »از
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 ه.« گی د ونمدمی »

گبرگردان   رو  شوگربث  سمت  به  افتاد  راه  سرش  پشت  وردوند. 

 استراحت  و  بود  نشسته  گیرآفتاب  اتاق  کاناپهی  رو  انی ایین. رپا   طبق

  گلف   مسابقه  آخر  ینیمه  داشت  و بود دستش  آبجوی  قوط  ککرد. ی می 

ودیدمی  ونی زی تلو   از  را   را   ونی ز ی تلو  شد،  اتاق  وارد  شوگری  قت . 

 وی  ناراحت   دونممی .  خواممی   پس  رو   زنم  »من  گفت   و  کرد   خاموش

 بر  امشب  زنم  خواممی   منی  ول  ،ینداری  خوب   طی شرا  اآلن  دونممی 

 ه.« گرد

  شتر ی ب  روز  چند  واسه ونمت ی من نی. مداشت   رو  زنت  ساله  »چهارده

 دارم؟«  نگهش

 م.«دار الزمش اآلن نی هم »نه،

 خودم  شی پ  کهاین  نه؟  ،کنممی ی  خودخواه  دارم  کنیمی   »فکر

 داشتم؟«  نگهش

 ه.«ن ی هم شهی »هم نییپا گذاشت را آبجو و زد لبخند انی را

ب گیرآفتاب  اتاق  هایپنجره  سمت  رفت  هدفبی  شوگر   ی توده  ه . 

  تا   نی زمی  رو  بودند  ختهی ر  منتظر  همچنان  که  کرد  نگاه  هاییسنگ

  را  وارشی د خودش نی کالی روز  که کرد عاد. دشون  دهی چ واری دی رو

  به   دی با   نی کال  ؟کردمی  فرار  جوریاین  دی با ی  چی  برا  نی الد. ککن   تمام

  او   به  شوگر  دست   باالخره  کهوقتی.  دادمی ی  شتری ب   وقت  خودشان

ا   که  داشت   قصد  برسد،   تلفنش   »چرا  .دبزن   او  به  هم  را  حرف  نی هم  دقیقا

 ؟« کنهینم روشن رو

 ه.«کن  صحبت باهات خوادنمی »چون

 م.« داشت  دوست  شتری ب  روی بود باملحظه کهوقتی»



او  فصل بیست و دوم 

شیرین  

 است 
 

4 
 

 را  خودش  گوردونی.«  بود  نذاشته ی  باقی ادی ز  هایگزینه  »براش

 ث.شوگرب ی پا  مچ به دی مال

  گوردون   بدن  مرطوبی  رماد. گ کر   نوازشش  و  شد  خم  شوگربث

 ادته؟«ی  رو اور فور وی  الو » .شدمی خاطرشی تسل باعث

 ،مکردی می  اسحسا  موقع  اون  کهی  زیم. چی بود  »بچه  گفت  ان ی را

 .« دبوی واقع

  تو   تا  هستن  ترخوشبخت ی  لی خ  هاقصهی  ا ی دن ی  توی  بارب   و  »کن

 ی.«واقعی ای دن 

 کات  بابت  ازت  وقتهیچ  نکنم  »فکر  کرد  دراز  را   شی پاها   ان ی را

 م.«باش کرده تشکر باهام کردن

 ت.«نداشی »قابل

  مناسبتی بی  زوج  چه  دی د  شهمی  راحتی  لی خ   اآلن»  گفت  ان ی را

  های بازی•کی درامات   همهاین  و  آورمکسالتی  ادی ز  تو  واسه  نیم. مبود

 کرد.«ی میروان  رو من تو

 ه.«خوریم نون راه نی هم  ز. اهبازی کی درامات عاشق نی »کال

 د.کر می تقد او به را مانندش•کن و نیری ش لبخند ان،ی را

  مقابلش   در  دی »بای.  عثمان   کاناپهی  رو  نشست  و  خورد  سر  شوگر

 م.« دادمی خرج بهی شتری ب  نرمش

 ید.« نرس ذهنت به  شی پ  روز چند بکر فکر نی ا که بد قدر »چه

  راه   از  روی  چ  مه. هامبازیکولی  اهل  »من  گفت  اندوه  با  شوگربث

 .«گیرممی ادی  سختش

 « -–فکر من انی »رال. داخ آمدی ن ی و



او  فصل بیست و دوم 

شیرین  

 است 
 

5 
 

 نگاهشی  طبعی  شوخ  حالت  شد،   بلند  کاناپهی  رو  از  انی را  ه.«»ن 

  شوگربث   ام. ی هست ی  جد  منی  ن ه. وین   گهی»دد.  بو  رفته  ن ی ب   از  کاملا 

 یر.« بگ رو تمیصمن. تم ای   توئهی زندگ اول تی اولو

  طبق ی  چ  همهی  واخی م  ی.بگ  زور  من   بهی  بخوا  که  نکن  »فکرشم

 مگمی   بهت  دارم  و  نجامیا  اآلن  من  جناب،  به. خبر  شی پ   خودت  لی م

 ت.«سی ن خبرا نی ا از

 ر.«بردا تهابازی خنگ نی ا از »دست

 «––اره ی م دری باز خنگ داره کهی »اون 

  تون •خونه  نی برس  نیکن   بره. ص گی د  نی کن   بس  ، »اوه  گفت  شوگربث

 کد. ی ش  بلند  کاناپهی  رو  از  «.ینن ک  شروع  رو  تون•زدن  الس  بعد

 ی!«جی »جد. ز خشکش جا در بعد و اتاق وسط سمت برداشت قدم

 د.کردن  نگاهشی ن ی و  و نی را

عن زیم  زنگ  جیجی  به  امشب  بود  گفته   نی »کال   !« ن ی کن   جلهه. 

 گوردون  وی  ن یو  ان،ی را  رون،ی ب   زد  دی فرنچمنزبرا   از  باعجله  شوگربث

 ش. دنبال به هم

  هم   جیجی  ها،نیگلنتا  خانه  به  شوگربثی  طوفان   ورود  با  زمانهم 

  گاث   سبک  خیالبی  گری د  حاال  جیجی .  آمدمی  ن یی پا  هاپله  از  داشت

  ن یی پای  ادی ز  که   داشت  پا  به  کوتاه  ایخمره   شلوار  کی   اآلند.  بو  شده

 هایشدندهی  حت   که  تاک•نی پ   مدلی  نما   بدنی  صورت   رهنی پ   کی   و  بود

  از   دشی جد  پ ی ت   مورد  در  شوگربث  که  روز . دی پوشاندنمی  کامل  هم  را

  و   جیجی  هایچشم   درون  نشست  گریمحاسبه  نگاه   بود،  دهی پرس  او

  و   کندمی  امتحان  را  ش•یجنس  احساسات  دارد   که  گفت  پاسخ  در

حشناسدمی  ی متعادل  حالی  احساس  ازنظر   شوگربث که  این  بای  ت . 
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  راه   اعصابش ی  رو  داشت  جیجی  که  بود  شده  متوجه  راحت  نداشت،

 د. بو نداده او یتله به دم و رفتمی 
 نی کال  »با  گفت  غی ج  با  و  دی کش  سرشی  رو  از  را  هدفونش  جیجی 

 ؟« یکرد کاری چ
 ؟« زنیمی  حرفی چ ازی »دار
 !« رفته نی »کال
 ؟« دونیمی  کجا »از

 ت.« گف بهم »خودش
 ؟« ی»ک زد خشکش شوگربث

 ن.« تلف پشت شی پ  قهی دق چند نی »هم
  گرفت   را  سرش  و  آخر  پلهی  رو  نشست  و  نیی پا  خورد  سر  شوگربث

 ی.«زد حرف باهاش دنمی رس از »قبلش. دستان  انی م
  هش د. ب بو  ناراحتی  لی خ  »صداش  گفتی  طلبکار  لحن  با  جیجی 

 نه؟« مگهی داد رد جواب
 ت.نداش دادن جواب توان شوگربث

 هایراه  همهکه  ی اینول  بود،  ز ی چ  کی   برود  آنجا  از  نیکالکه  این

  نداشت   قصد   وگربثر. شگی د  زی چ  کی   ببندد،  را  خودشان  نی ب ی  ارتباط

ص کن   تحمل  را  رفتارش  نی ا  کهی  کار  نی اول  دوشنبه،  روز  بحد. 

  با   که  خواست  و   بود  ن ی کال  انتشارات  به  زدن  زنگ  کرد  شوگربث

 نی بهتر  با  شوگربث  برداشت،  را  تلفن  زن  کهوقتید.  کن   صحبت  ناشرش

اهست   گوردون  فرانسس  »من  گفت  اششمالی   لهجه  برنامه  زم. 

 .«گیرممی تماس اوپرای ون ی ز ی تلو
 م.«اری نم  جابه رو اسم نی ا »گوردون؟
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  اوپرا ی  ول  شده،  نود  قهی دقی  لی خ  دونممی م.  شد  استخدام  تازه  »من

  دعوت   اشبرنامه  مهمون  عنوانبه  رو  رنی با ی  آقا  هفته   نی ا  خوادی م

  ستفان م. اکن   صحبت  رنی بای  آقا  بای  هماهنگی  برا  من  که   زمهه. الکن 

  ن ی دون ی م خوب هم شما و باشه هفته  نی ا مهمون که لهی ما ی لی خ نگی ک

 یه.«عجول آدم قدر چه استفان که
 ه.« باش داشته رو  وقتش رنی بای آقا کنمنمی فکر »من

 !« است اوپرا  برنامه  نه. ای دار رو وقتش که »البته
  حرف   می ارتباط  در  باهاش  معموالا   کهی  کارمند  با  ِمهدم  حی ترج  »من

 م.« بزن 
ن.  شدی  رانندگ  سانحه  هی   دچار  صبح  امروز  خانم  نیا  متأسفانه»

 ن.« کن  کار توننی نم مدت هی  خبی ول دبون  ایجدی زچی 
 م.«کرد صحبت  شی پ  قهی دق ده از کمتر آقا  نی ا با نب. م»عج

 ه.«بود  آمبوالنس دنی رس منتظر که نی زد حرفی  موقع احتماالا »
 د.کر قطع را تلفن ناشر زن

 برگشت  عصر  شنبه   همان  و   شد  انیرای  اصرارها  می تسلی  ن ی و

  حال   به  را  شوگربث  تواندمی   که  کند  فکر  بود  نشده  باعث  نی ا  اما  ؛خانه

  را   ش«یبخشا  وی  آشت   »عصرانه   که  بود  گرفته  می صمد. ت بگذار  خودش

  تر نمادین  جوریاین»  بود  گفتهی  ن د. ویکن   برگزار   دی فرنچمنزبرا  در

 .«شهمی 
  های دستیپیش  داشت  کهی  ن ی ح   دری  ن ید. ویرس  سر  دوشنبه  عصر

 دی با  که  گفتمی  خودش  به  ،کشیدمی  آب  نکی سی  تو  رای  شکلت   فی کث 

 وگربثد. شباش خوشحال   بود، رفته شیپ   عصری مهمان   کهی جور از

 به  ناجوری  کم  جو  لی اوا  نی بنابرا  بود،  منقبض  فشرده،  فنر  کی   مثل
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  او ی  می اکه  د. اینببخشن   را  او  بودند  آماده  ویلوهاسی  اما  ؛رسیدمی  نظر

  محبت   دنی د  از  بعد  که  هم  آنلی  بود،  مشخص  قبل  از  بخشدمی  را

ب بو  شده  نرمی  چارل  به  شوگربث  دنی د  از  شوگربث  ذوق  دنی د  اد. 

  خصومت   حسی  لد. وش  می تسل  هم   او  ،یدی ه  یسالهسه  یبچه  عکس

  و   کرد  بغلش  شوگربث  کهی  زمان   تا  و  بود  دارریشهی  حساب   نی لی مر

 د.امین  کوتاه ببخش« و•من ای   بکش و•من ای » گفت
یی جا به  مرد  کی   که  شوگربثکه  این  فتند…. گنی کال  مورد  در  و

  خاطر   به   اما  ؛نبود  انتظار  از  دور  اصلا   بکندی  کار   نی چن  که  برساند

  از ی  کم  شوگربث  رفتار  بعدازاین  و  نشدند  شوگربث  ضد  بر  هی قض   نی ا

  ک ی ک  هایتکه  نی آخر  کهی  زمان   تا  گرد. دی درآم  اشتحمیلی  حالت  آن

د.  بو  لو ی و•یس  کی   گرید  باریک  شوگربث  شد،  ب ی غی  ن ی و  چکلت  دبل

 .ویلوهاسی هبرر
 ری ز  گرفت  محکم  و  برداشت  ضرب  به  را  ظرف  نی آخری  ن ی و

هآ  انی جر   ؛ گیرآفتاب  اتاق   در  بودند  شده  جمع  شان ی تا  پنج   رب. 

  حضور   هاآن  دری  ن یو  که  زندندیم  حرفی  خاطرات   از  و  خندیدندمی 

ن نداش  ،اندکرده  طردشها  آن  انگار  که  کردمی   حسی  جور  دی بات. 

 حسی  ن ی و  اما  د،ی بشو  را  هاظرف  بود  کرده  اصرار  که   بود  خودش

 . اشسالگیشانزده دوران  به  بود برگشته گرید باریک کردمی 
ت. برداش  را  ظرف  کردنخشک  مخصوص  دستمال  انزجار  با

د.  بو  شدهتنگ  ویلوهاسیی  برا  شوگربث  دل  چقدر  که  دانستمیی  ن وی 

آناین  از  دی با  اآلن   اما   ؛بودمی   خوشحال  دادهی  آشت   هم  با  راها  که 

  باشد ها آن رهبرکه این ازی ن ی و و بودند همی ن ی و دوستان ولوها•یس

 زمان  مورد  در  را  آخر  حرف  که  بودی  ن ی و  حاال،  ا. ت آمدمی   خوشش
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ی  ن د. وی اوری ب ی  زی چ  چهی  کس  هر  که  گفتمی   وزد  می   شانی های دورهم

  که ی  کس  ؛کردمی   ورجوعرفع   را   بینشان  هایدلخوری ی  وقت   که  بود

ا   رهبری  ن ی و  و  ؛بودی  نی و   ندگفت می  او  به  را  شانی رازها  همه ی  خوب   واقعا

 . شدمی   عوضی چ همه اما االد. حبو
 .رفتمی شیپر  از شوگربث نکهی ا مگر

  از  شوگربث خواستنمی وید. اا ی ب خودش به  شد باعث احتمال  نی ا

 نی ا  از  خواستنمیی  ن ی و  و  بودند  هم   خواهر  حاال  هاآند.  برو  آنجا

ن بده  دست   از  را  ارتباط ی  رهبر  گاهی جا  داشتننگهی  برای  حت   هد. 

 حالش  دخترها،  شی پ   گیرآفتاب  اتاق  به  برگشت  کهوقتی.  ویلوهاسی 

 .رفتمی شی پی ن ی و  بدون همچنان هاصحبت اما بود، شده بهتری کم
 رقص  نایایدی ه  خونهیی  رای پذ  سالنی  تو  می داشت   که  ادتونهی   و  »…

 م؟« ی شکست  رو مامانش چراغ می زد و می کردمی  اجرا رو گرد ماه
 دنی کش  گاری س  موقع  رو  مچمونی  می ای  بابا  که  موقع  اون  »…و

 گرفت؟« 
 ؟«شدمین   روشن  انی را  نی ماش  و   دماغه  می بود  رفته  کهی  شب   اون  ای »
 « -––مونهمهی چطور ادتونهی »

 »مند.  کر  شوکه  هم  را  خودشی  حت ی  ن ی و  حرف!«  ستی ن   ادمی   »نه

  کم ی   اگه  شم  ممنونمی  و  ؛ستمی ن   نوزم م. هنبود  ویلوهاسی  هی   موقع  اون

  من   کهیی  زهایچ  به  راجع  رو  شب  هی بق   و   نی بکن  رو  من  خاطر  ملحظه

 ین.« نزن  حرف نبودم توشون
 شلوارشی  رو  پرز  دستش  با  نی لی رد. مش   حاکم  فضا  بری  بد  سکوت

ی  کس  نهاد. ت چرخان   انگشتش  دور  را  ازدواجش  حلقهی  دد. هی ز  کنار  را

  انداخت   ه ی بق  بهی  گاهد. ن بو  شوگربث  است  راحت  آمدمی  نظر  به  که
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د.  رفتن   باال  تعجبی  معنا  به  وی  مصنوع ی  حالت   با کشی بار ی  ابروها  و

 ن؟« ی نگرفت ی ورود مراسم براش وقتهیچ نی بگ  نی خوایمی عن ی »
 ،«دی نرس فکرمون به وقتهیچ» گفت آنلی

ی ورود  هایمراسم»د.  کر  جمع  بدنش  ر ی ز  را   ش ی پاها  نی مرل

 ن.« بود تو فهی وظ شهی هم
ب ن یو  به  کرد  رو  شوگربثم.«  بود  مسئولش  من  »درسته،   رق ی. 

  شده   کی بار  که  شوگربث  اینقرهی  آب   هایچشم   درون  نشسته  یحیله

 ما  کهی  موقع  تای  ن ی »و د.  ری بگ  آرامی  ن ی و  شدمین   باعث  ابداا   بودند،

 ن.«رو ی ب   برو اتاق از کنیممی گیریرأی
 ؟« گیریرأی»

  لو ی و•یس  هی   خوایمی»د.  گذران   ازنظر   را   او  نخوت  با  شوگربث

 نه؟«  ای ی باش
ی  کمی   کنینمی   »فکر  داد   را  جوابش  نخوت   اندازه  همان  با  همی  ن ی و

 م؟« ی شد ری پ   کارا نی ا واسه
 د.ن کردمین  فکر طوراین نه،

  ای فایده که  این  خاطر  به  هم   شد،  کردن  بحث  خیالبیی  ن ی و  آخردست 

 هی روح  ازی  کم  داشت  شوگربث  باالخره  هکنی ا   خاطر  به   هم  و  نداشت

 خواستمی   دلش  واقعاا ی  ن ی و  ،هاآن   ازی  دا. ج دادمی  نشان  را  سابقش

 د. باش ویلوهاسی کی 
 د. مان  منتظر آنجای ن یی. وی را ی پذ اتاق به فرستادنش دخترها

 د. مان  منتظر و
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  اتاق  درون  برد ورشی  و شد  تاق  طاقتش االخره،د. ب گذشتن  هادقیقه

  انقدر   که  تهی کوف  چه  ن ی بگ  منم  به  و  ن ی بکش  زحمت  »ممکنه.  گیرآفتاب

 ده؟«ی کش طول
  ما   »اوه،د.  بو  شده  پخش  نی زمی  رو  که ی  می ا  به  کرد  اشاره  نی لی مر

  خواست   بعدشی  می ا  اما  ؛می کرد  تموم  رو  گیری رأی  شی پ   وقتی  لی خ

  صدات   رفت  ادمونی   هم  ما   و  بده  نشون   بهمون  رو  دشی جد  نشست  دراز

 یم.«کن 
 شدنیفراموش  »مند.  کر  ناراحت  را ی  ن یو  دوباره  باز  حرفش  نی ا

 امخدرهی عل  با  تون  رابطهکه  این  واسه  فقط  گم؟ی می  چ  نی شنف ی م  ستم،ی ن 

  بدم   اجازه  بهتون  من  باشه   قرار  که  شهنمی  لی دل  شده  خوب  خانم  شازده

 ین.« کن  رفتار باهام دی کش عشقتون هرجور
 ه.«»حساس  داد نی چ را دماغش شوگربث

 ،«بود شهی هم» کرد موافق نی لی مر
 باشه  حواست  بهتره  »شماد.  کر  نگاهی  ن یو  به ی  ن یخودب   با  آنلی

هکنیمی   صحبت  ما  بای  چطور   رو   تی  ورود  مراسم  نوز. 

 رو  تتیعضو  می تون ی م  خواست  دلمون  وقت  هر  ما  پس  ،ینگذروند

 یم.«کن  منحل
ت. گرف  ضرب  شی پا  با  و  کرد  جمع  اشسینهی  جلو  را  دستانشی  ن ی و

 ؟«یورود »مراسم
  کسی هیچ  چون  فتد،ی ب   راه  داغ  بحث  کی   که  بودی  کاف  حرف  نی هم

ا    ک ی   جزبه.  شدمی  برگزار ی  چطوری  ورود  مراسم  که   دونب   ادشی   دقیقا

 کلی ما  جورج  از   عکس  کی   دی اد. ب داشتن   توافق  آنی  رو  همه  که  مورد

 د.ن کردمی  جور
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 »چرا؟«  گفت رسیدمی سر داشت گری د کهی صبر   بای ن ی و
  عاشقش   ابد  تا  کهی  بخور  قسم  دی »با ید.  کش  را   نشیسوت   بند  آنلی

 ی.«مون ی م
 ه.« افت ی نم  اتفاقی زی چ نی »چن 
 ت.«سویلوهاسی ی می قد  سنت هی  نی. ای»مجبور گفت نی لی مر
 یم.« ندار رو عکس  اون مای »ول کرد اشارهی دی ه
د.  آور  رونی ب   را  لشی انج  کتاب  فشی ک  درون  از  و  برد  دستی  می ا

 م.«داری فکر هی  »من
 !« مکنی نمی  استفاده  حی مس  عکس  از  شجابه  ما  »  گفت  تشر  با  نی لی مر

  حث د. ب ش  جمع  نظر  می تسل  بامتانت  اما  ،رسیدمی  نظر  به  دی ناامی  می ا

  اجازه   نی ا   خودش  به  آنلی  آخر  ر. د رسیدمین یی  جابهی  ول  داشت  ادامه

  اینجا رو »د.  کن   رو  روی ز  را  نی کالی  هایدی س  ونی کلکس  که   داد  را

ه. دار  رو  [U2ی  قی موس  محبوب  ندم: ب ]  2-یو  گروه  دی جد  آلبوم!  نگا

 ه.« کن ی ابد عشق  اظهار  بونو  به شجابه  تونهیمی ن وی 
 د.« ای نم نظر به درست »اخهد. کر وارسی را آلبومی دی ه

ا   کهی  لبخند  با  شوگربث   داد   را  آلبوم  بود  دهی رس  هایشچشم  به تقریبا

  عاشقش   ابد  تا   بخور  قسم  و  ببوس  رو  بونو  »عکس ی.  ن ی و  دست

 .«مونیمی 
  خاطر   واسه  »فقطد.  کر  نگاه  شوگربث  به   باالگرفته  سر  بای  ن ی و

 .« اشخیریه هایفعالیت
ی  رمز  دادن  دستجور  یک  ظاهراا د.  نبو  ماجرا  تمام  نیا  متأسفانه

  د ی با  علوهبهد.  بوی  جوری  چ  که  آمدمی ن   ادشی ی کس  اما  داشتند،  هم
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  ند، کردمی  دستبهدست  را  گردنبند  کی   و  نشستندمی  حلقه  کی   دور

 د. بو شدهگم  قبل هاسال گردنبند اما
ی کن   اعتراف  دی ا ه. ب ادمی   واضح  روی  زی چ  هی ی »ول  گفت  نی لی مر

 د.«ای م  خوشت پسر کدوم از
 م.«کن   فکر  بهش  راجع  دی با  خدا،ی  »وا  گفت  ایمسخره  لحن  بای  ن ی و
ی  جد  رویی  لوی و•یس  هی روح  شونی »ا  داد  تذکری  دی ه

 ه.«ری گ•ینم
 ه.«بگ هم سکس مورد در راز هی  دی با  »تازه گفت آنلی

د. گردان   حدقه  در  را  هایشچشمی  ن ی و  سکس؟«  مورد   در  »راز

 سکس  مورد  دری  راز  چه  مثلا   ؛بود  سالتون  ازدهی   »شماها

 ن؟« ی بگ   نی خواست می 
 د.« بو  کرده  دای پ   رو  مامانش  سکس  لذت  کتاب  نی ل ی ری. ملی خ  اتفاقاا »
 شب  چن  ه ه. ی »باش.  باال  برد  را  هایشدست  می تسل  نشانه  بهی  ن ی و

 م.« دی د نورتون ادوراد  مورد در جدهی ه مثبت خواب هی   شی پ 
  راز  هی   ده؟ی ند که هی »ک گفت بود   نگرفته  قرار تأثیر تحت کهی دی ه

 ی.« بگ دی با  نوی ا  از بهتر
  نسبت   لشی تما  دادن  دست  از  همان  ،ین ی وی  جنس  راز  ترینبزرگ

  با   را  آن  بخواهدی  ن یو  که  نبودی  ز ی چ  راز  ند. ای بو  خودش  همسر  به

  »خب، .  کندمی   فکر  دارد  که  کرد  تظاهری  ن د. وی بگذار  اشتراک  به  هی بق

ی  داشت   نگه  رو  جیجی   تو  کهی  موقع  اون  ادتهی   نی لی مر  چطوره؟  نی ا

 ؟« یامی م تو کنفرانس اون به می بر  می بتون انی را و من که
 »اوهوم«
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 کل  و  می گرفت   سی ممف  تو  هتل  اتاق  هی   اد. منبو  کار  دری  »کنفرانس

 یم.«کردی باز روی جنس  برده و ارباب نقش رو هفته آخر
 د.بو  بخشرضایتی حساب  هایشان واکنش اما بود، دروغ البته که
 !«خانم جندهی »ا

 ؟«یجنس »برده
 ن؟« ی داشت  هم زای چ جوراین وی فلز دستنبدی ن ی »
 یم.« داشت  یچ•همه» گفتی ن ی و

  نگه   بسته  را  دهانش  و  ماند  وفادار  اما  بود،  نکرده  باور  شوگربث

ی  خوب   حس  چه  داشتن  خواهر  کند  فکری  ن ی و  شد   باعث  کارشت.  داش

 ت.اس
  ی هفته  آخر  دی با  شده،  جمع  اشک  چشاش  »تو   گفت  ذوق  با   ن ی لی مر

 ه.« باش بودهی خفن ی لی خ
 د.« بو نشدنیفراموش»د. ز لبخند شوگربث هب ی ن ی و

  تونم ی  نم  منمی  »حت د.  ز  لبخندی  ن ی و  به  جواب  در  هم  شوگربث

 م.« کن  روی جنس برده ارباب آخر هفته هی   از بهتری زی چ
ی ن یو  د،ی ا ی ب  سراغش   به  احساسات  از   گری د  موج  ک که ی این  از  قبل

 تی عضو  مراسم  شمع  که  ستی ن   وقتش   گهی »دد.  ش  جابهجا  مبلی  رو

 یم.«کن  روشن رو
ا   »نه   ه ی » .  باال  برد  را  شی ابرو ی  تا  کی   حسابگرانه  شوگربث.«  دقیقا

 مونده…« گهی د زی چ
 کنیم.« نمیی کار نی چن  اه. م»نید. پری صندلی رو شی جا ازی می ا

ی رسم  عضو  هی   وقتهیچی  نی و  گرنهیم. و»مجبور  گفت  شوگربث

 .«شهنمی  ویلوهاسی 
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 به  کرد  شروع  و  عقب  برد  را  سرش  نی لی مر  من…«ی  خدا  »اوه

 ن.دی خند
 .« خوردممی غذا انقدر دی »نبا د. ز ناله آنلی
یم. بگ ی  زی چ  کسهیچ  به   می تون ینم  م،ی بد  انجامش  »اگه  گفتی  دی ه

 چی ه  گهی د  بشه  خبردار  گهه. امتنفر  من  از  مادر شوهرم   کهی  دون می 

 د.« کر جمعش شهنمیی جور
 بداند  را  سؤالش  جواب  خواهدمی  که  نبود  مطمئن  کهدرحالیی  ن ی و

 م؟« ی بد انجام و•ی»چ دی پرس
ب ش  ساکت   کاملا   گروه  هی ثان  چندی  برا د. کردن   نگاه  گری د  همد. 

 دور  سه  و   می ش  لخت  کاملا   دی »با  گفت   ایخفهی  صدا  بای  می ا  ،آخردست 

 ییم.« بدو دی فرنچمنزبرا
 در  خودتون  از  گهی د  نوی »اد.  کر  نگاهشانی  ناباور  بای  ن ی و

 ین.« آورد
 ش.« کای »اید. کش خرناس آنلی

 هی  کههر وقتی ه. دار تی »واقعد. دا تکان  نی طرف به را سرشی می ا

 «-–شدمی   اضافه ویلوهاسی به دی جد عضو نفر
  اتفاق   کم ی  لی خ  خداروشکر  »که   گفت  حرفش  وسط  نی لی مر

 .« افتادمی 
  بذاره   کهی  راض   روی  دی د  بتونه  شوگربث  تا  می شدمی  منتظر  ما-–»

 یم.«بمون رو شب نجای ا شب هی 
ی  تو  رونی ب   می تونست ی  م  چون  تابستون،  ترجیحاا »  کرد  اضافهی  دی ه

 یم.« بخوابی کنار  وونی ا
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 ما  ،بردمی   خوابشونی  دی د  و  نی فی گری  »وقت   داد   ادامهی  می ا

ی  م  خونه، دور  دور  سه  لخت  مونهمه   و  آوردیمدرمی  رو  لباسامون

 یم.« دیی دو
 م.«بود دهی نشن مرود نی ا دری زی چ هم کلمه هی ی »حت  گفتی ن ی و

 د.«بو  ما نی ب   ما راز نی »ا
 ط.« فق ماها نی ب  »راز کرد اضافهی خشک لحن با آنلی

 ن.« دونست می ن  در موردشی زی چ هم پسرهای »حت 
  15  زور  به  هوای  ماه. دنشد  کی تار  کاملا   هنوز  »هوا  گفتی  ن ی و

 .« شهمی  درجه
 ییم.« بدو تند بهتره »پسد. کر بازی ن یوی برا را ششی ن  شوگربث

 آخر  دری  ول  گرفت  پا  ضوابط  و  شرایط  در مورد  گری د  بحث  کی 

هکنن   توافق  زی چ  کی   سر  توانستند  فقط   که   بودند  موافق  مهد. 

 . درنیاورند را هایشانکفش
 در  هایشانلباس  درآوردن  مشغولی  همگ  کهوقتی  بعد  قهی دق  چند

  کهنه   هایشورت  نیا  دی با   دونستمی»م  گفت  آن لی  بودند،  گیرآفتاب  اتاق

 .« انداختممی  دور رو
 ن.«خاموش چراغا همه که شه مطمئن تونیکی »

 م.« ری می جدی دن. جپوساکشی ل برم کنممی  جمع پول گهی د »من
م.  داشت   دوست  شتری ب   رو  می بود  متتفر  شوگربث  از  کهوقتی   »من

 ن.« ک نگاه اهاشوپ 
 !«داره گنده گاز ی جای کبود هی ی ن ی و خدا،ی »وو
د.  شدن   جمعی  پشت   دری  جلو  ،خندیدندمی   زی ر  زی ر  کهدرحالی   و  لخت

 ن؟« ی حاضر »همه دی پرس  نی لی رم
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 !« می »حاضر گفتند همه
  زد   ادی رد. فکر  باز  شدت  با  را  در  و  گرفت  را  رهی دستگ  شوگربث

 !« ویلوهاسی بادزنده»
 ن. روی ب  ختندی ر همه بعد و

 آخر  خواهندمی  بودند  گرفته  می تصم  یکهویی  که  جیجی  و   انی را

ا   کنند،  رویپیاده  شب .  بردماکینگ  بلواری  انتها  به  دند ی رس  تقریبا

  در   درست   ردو . هشدمی  فرنچمنزبراید  وارد  که ی  راهی  جلو  دندی سر

 د.ز  خشکشان سرجا زمانهم و لحظهیک
ی زی چی  خل  کنیمی   »فکرد.  ای ب  حرف  به  توانست  اول  جیجی 

 شدن؟«
 ه.«رسیم نظر به  طوراین که ظاهراا »

 به  جیجی   باالخره  اما  نگفتند،ی  زی چ  کدامشان  جی ه  هی ثان   چندی  برا

  د ی »نباد.  کن   سکوت  توانستنمی  گری د  که  شد  زدهوحشت ی  قدر

 ی.« کن  نگاهشون
 م.« بد دست از رو صحنه  نی ا ستی ن  ممکن »عسلم،

 کی   بعد  د،ی رس  گوششان  به  خانه   سمت  از  خنده  غی ج  غی جی  صدا

 د.شدن  خارج درسی د از و خانه  پشت رفتند هازنیس. ه کی  و فحش
 ماجرا  نی ا  از  مدرسه   هایبچه  از  کدوم  چی ه  »اگهد.  کر   اخم  جیجی 

 م.« گی می جد ارمه. دمدرس رمنمی گهید من ببرن،یی بو
 م.«زی عز کنیممی ترک رو شهر »باهم

 .« افتادنمییی اتفاقا نی چن  وقتهیچ شوگربث اومدن از قبل »تا
 .«شهمی بدتر نمی ا  از بمونه نجای ا »اگه

 ه.«بر خوامی نم من »بازم،
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 م.«خواینم »منمد. فشر را جیجی یشانه انی را
 نفسش  جیجی  آمدند  رون ی ب   ساختمان   گرید  طرف  از  هازنی  وقت 

  ت ی وضع نی ا چقدر»د. بو هی بقی جلو   خودش مادر  دفعه ند. ای خور را

 ه.« آورخجالت 
  مشروب   قطره   هی ی حت   دارم  شک  که  نهیا  ماجرا  زی نگا مغ  »نکته

 ن.«باش خورده
 ه.« نقص یب  مامان مکردمی  فکر قبلا »

  به ی  وچل•خل  ژن  بای  جنوب ی  هازنم.  زی عز  ستی ن   خودش  »دست

 ن.« ای م ای دن 
 ن.«م »نه
 ی.« ری م رو هی بق راه هم تو زود ای ری »دید. کش آه انی را

 همه  و  شدند  روشنی  مانند  سیهی  صدا  با   باغ  کیاتومات   هایآبپاش

 ن. دی کش غی ج به کردند شروع هازن
 م.« کن  نگاه  تونمی نم گهی د »من

 »صبحد.  ز  لبخند  و  فشرد   اشسینه  به  را  دخترش  صورت  انی را

 ن.« افتاد اتفاق بد خواب هی ی تو   نایای همه  کنیممی تظاهر بشه که
اکر  خاموش  را   کوکش  زنگ  ساعت  شوگربث   شنبه سه   مروزد. 

  را   سرش  وگربثد. شکن   ترک   را  شیپر  داشت  قصد  کهی  روز  بود،

  به   را  نی کالی  آشنا  عطر  داشت  کهدرحالی ین.  کال  بالشتی  تو  کرد  فرو

 را  هاملحفه   شود  مجبورکه  این  از  قبل   تا  کرد   دعا  ،کشیدمی   مشام

 به  ات. ب گرف  فرا  را  وجودشی  چارگی ب   سد. حبرگرد  نی کال  کند  عوض

د.  ز  بخندت. لگرف   را  بدش  حسی  جلو  ویلوهاسی   و  شبی د  آوردن  ادی 

 د.بو داده او به بهاگران اری بس  یهدیه کی ی ن وی 
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  ن ی ا  که  بکشد  رونیب   تخت  از را  خودش  توانست  تلش   با  شوگربث

 . فروشیکتاب به رفت و دی پوش  باسد. لنبو ایساده کار اصلا  روزها
  به   داد  را  اشی  بلوبر  طعمی  دانمارکی  ن ی ری ش  شوگربث  کهوقتی

  گفت   وئلت. جنتوانس  آخر  در  اما  بخورد  را  آن  داشت  قصد  جوئل،

 ی.« باش لتی وسا کردن جمع مشغول امروز مکردمی  »فکر
 نجایا  گهی د  مدت  هه. ی اومد  شیپ  هامبرنامهی  توی  موقت   ریی تغ  هی »

 م.«مون ی م
 ؟« یگی م »راسد. ش گشاده جوئل زنقشی ر صورت

 د. کر فی تعر  را نی کالی ماجرا بعد و داد ناتک سر شوگربث
 ؟«یسادگ نی هم به »رفت؟

  »آره،   گفت  بود  شده  دلگرم  جوئل  تی عصبان   دنی د از  که  شوگربث

 ی.«سادگ نی هم به
 ؟« یکن  کاری چ خوایمی  »حاال

 .« دممی  ادامه  باهاش گرفتن تماس  واسه تلش »به
 کنممی   فکر  ،یگفت   کهیی  زهای چ  »باد.  کر  نگاهشی  همدرد  با  جوئل

 ه.« بش  دای پ  که بخواد نی کال  ادی نم نظر هه. ب بکش طولی مدت  هی 
ی بزن  زنگ  راستارشی و  به  خواممی »  بدونه  دی با  باالخره  نفر  هم. 

 ت.«کجاس اون
 اوپرای  ماجرا  اون  از  کهی  کن   سرهم  داستان  هی   دفعه  نی ا  »بهتره

 ه.«باش رتری باورپذی کرد فی تعر واسم که
 ه.«»باش

 لی »ن د.  دا  جواب  بوق  نی دوم  از  بعد  نی کال   راستاری و

 ، «هستم کی پتر•رکی ک
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 .«گیرممی تماس لندن از هستم کتی و-پاش   فرانسس »بانو
 ؟«ی»ک

م.  هست   گارتر  ساختمان  در  ملکهی  رسم   دفتر  ری سردب   »من

ی برا  انگیزهیجان  نسبت  به  خبر  کی   حضرتاعلی   از ی  کی 

 گوساله  عجبی  ول  اه،ن. عری با  نیکال  هی وال ن. شدار  شما  هاینویسنده

  که   الزمه  نی همی  ران. ب نشد  نی کال   هی شوال  هنوز  شونم. ای هست ی  احمق

وری بگ  تماس  باهاشون  من   تلفن   اون  شونی ا   ادی نم  نظر  بهی  لم. 

 ن.«بد جواب رو ملعونشون
 ت.« کجاس اون دونممین  بگم دی بای ول متأسفم »من
ی آق  نینگ  کس   ترین مهم  ازی  کی   شما  کنم  باور   دخوای میی  ن ا. 

 ن؟« ی کرد گم رو هاتونسندهی نو
 د؟؟« ی »ببخش

 که  نیبرسون   علیاحضرت  اطلع  به  که  نی دیم  حی ترج  شما  دی »شا

ا   من  چون   شدن  دی ناپد  نی کال   هی شوال   کارو   نیا  خوادنمی  دلم  مطمئنا

 م.« بکن 
 ن؟« ی هست ی ک »شما

ا   که  کنم  تأکید  دی »با   فووورا   رو نی کال   هی شوالی  مکان   تی موقع  حتما

 « ین.کن دای پ 
  دادن   انجام  واسه  کار  نجایا  منی  ول  ،یهست ی  ک  تو  دونممین   »من

 «م.دار
 ی!«جق مردک ه،ی گور کدوم اونی بگ بهم کهوقتی تا »نه

 ؟«ییتو »شوگربث،د. ش برقرار خط پشتی طوالن  سکوت کی 
 د. کر قطع را تماس که بود شوگربث دفعه نی ا
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با حرارت گفت »همه ان، تک تکشون  شون  روپرت  دیوونه 
 « دیوونه ان.

 شیطان  انجمنجورجت هیر، 

 فصل بیست و سوم 

شدن   گلشکوفا  از  وموجی  آزالیا  از  ذغال  های  خبر  اخته 

از   وقتهیچپی شمالی  سی سیدادند. می رسیدن آپریل می زیباتر 

بدبختی می نمی  اآلن کرد. روزهایشان شد، ولی شوگربث احساس 

اش این بود که هیچ کامیون  گذراند. تنها دلخوشی را در برزخ می

بود  نیامده  کالین  برای جمع کردن وسایل  بعضی وقت باربری  ها . 

کند دارد سعی می   صرفا  توانست خودش را گول بزند که کالین  می 

ها گردد. ولی وقتی هفته شوگر را فریب بدهد و خیلی زود بر می 

رسید که  یکی پس از دیگری سپری شدند، داشت به این باور می 

 جدی بودند.  کامال های کالین  حرف

اش و خبر داد  در خانه  دو هفته بعد از رفتن کالین، رایان آمد

که کالین باالخره تماس گرفته است. »یه خونه اجازه کرده، نگفت  

کنه تا کتاب جدیدش رو تموم کجا. گفت داره شبانه روز کار می

 « کنه.

 « »من چی؟ در مورد من چی گفت؟
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  متأسفم رایان خودش را سرگرم وارسی کلیدهایش کرد. »من  

نمی گفت  بعدا شوگربث.  شاید  بزنه،  تو حرف  به  راجع  فعال  خواد 

شد تموم  کتابش  وکه  مزاحمت   ؛  از  دست  که  بگم  بهت  گفت 

ناشرش  واسه  کردن    هم  رو  گوردون  حال.  …اوه  برداری درست 

 « .پرسید

 جقی ملعون! 

مالید. موجی از خشمی سر شوگربث را گول می   داشتکالین  

هایی را که  دش بلند شد و اشکاز سر حق به جانب بودن در وجو

ها زیادی دم مشکش بودند، پس زد. شوگربث رایان را زد زرواین

 هاوس و عصر را با کابی بومار رقصید. کنار و رفت به لیک

داشت ادامه  بعدی  هفته  دو  تا  شوگربث  وخشم  کتاب    ؛  بعد 

 …وارد بازار شدها انعکاس

« گفت  آواز  با  اینو    وقتهیچجوئل  مثل  بودم.  چیزی  ندیده 

هنوز یه هفته کامل از انتشار کتاب نگذشته و من تا حاال سیصد 

 « نسخه ازش فروختم.

 « را.-هوشوگربث با لحن کسلی گفت »
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از پشت شانه با خودبینی  نگاه  سو کاونر  به شوگربث  ی جوئل 

کن.  نگاه  ماجرا  خوب  قسمت  به  عزیزم،  »ولنتاین،  گفت  و  کرد 

 «ات جاودانه بشن. تونن در قالب ادبیهمه کس نمی 

انگزیشی آورد باال    های کتابمارج دیلی سرش را از میان ریف  

»به نظرم که خیلی خ. ب دووم آوردی. اگه من بودم برای همیشه 

رفتم مکزیک. هرچند که اونم به اندازه کافی دور نیست، ولی  می 

 « خب حداقلش توی قاره آمریکای شمالی نیستش.

 خوردند.می کل شهر داشتند از خنده جر 

پرفروش جدول  صدر  در  کتاب  سریع   های کتاب ترین  خیلی 

سروکله  تایمزنیویورک و  گرفت  شبکه قرار  از  خبرنگار  یک  ی 

تودی  اسیو ناپدید ای  مورد  در  داستانهایی  که  هرچند  شد.  پیدا 

رسانه  از  بعضی  در  کالین  رمزآلود  اما  شدن  بود،  شده  ظاهر  ها 

م در  داشت  دوست  بیشتر  شخصیت خبرنگار  کتاب ورد  های 

علی  ها  انعکاس بداند.  داشتند  وجود  واقعی  زندگی  در  که 

ولنت اهریمنی  شخصیت  لیست   کهاین الخصوص،  از  مورد  اولین 

 اسامی افراد تحت تعقیبش بود. 
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هیگینز   به    تقریبا آماندا  خبرنگار  شدن  وارد  از  بعد  ثانیه  پنج 

دنبالش   که  اونی  البته،  خب  »وای،  گفت  او  به  هستین  شهر 

 « شوگربث کری هستش. شوگربث کری تارپ زاگورسکی هوپر.

در موردش    قبال شوهرش به حرف آمد »شاید یادتون بیاد که  

تاجر  چیز یه  زن  که  بود  پیشخدمتی  همون  این  خوندین.  هایی 

 «نفت شد. اسم تاجره امت هوپر بود.

ها منتشر شد و  بیست و چهار ساعت بعد این داستان در رسانه

 ی کافی دور نبود. بت هم برای قایم شدن به اندازهحاال ت

حراج  به  نقاشی  کالین،  رفتن  از  بعد  ماه  یک  می،  ماه  اوایل 

. پاول گتی با قیمتی کمی بیشتر از سه  ی جیگذاشته شد. موزه

ها با تمام ویلومیلیون دالر نقاشی را خرید. هرچند که جوئل و سی

در   کردند  سعی  شوگربث  خوشحالیوجود  باشند،  شریک  اش 

خواست. کالین بود که بیشتر از هر کس دیگری درک کالین را می 

کرد این قضیه چه اهمیتی برای او داشت. ولی این واقعیت که می 

تبریک  برای  که  بود  نداده  را  این  به خودش زحمت  کالین حتی 

گفتن به او زنگ بزند، مثل این بود که روی آتش تنفر شوگربث  

 نزین بریزند. ب
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امنیت   که  را  اندازی  پس  حساب  به  مربوط  مدارک  شوگربث 

می  تضمین  را  دالیال  رفت مالی  پروازی  با  سپس  کرد.  پر  کرد، 

را  کارهایش  و  بگذارند  وقت  دالیال  با  را  روز  چند  تا  بوستون 

هر    وجورجمع جلوی  از  می   فروشیکتابکند.  رد  کتاب  که  شد، 

می ها  انعکاس ویترین  و یک درا پشت  کرد  مهمان  را  ید. خودش 

؛ نوبت در بهترین سالن شهر گرفت، بعد رفت و حسابی خرید کرد

تازه و یک جفت کفش جدید جیمی اما حتی هایالیت لوند  های 

 توانستند حالش را خوب کنند. چو هم نمی 

خسته،   کالین،  رفتن  از  هفته  شش  دیروقت،  شب،  شنبه  سه 

ت. موقعی که داشت چراغ  تنها و با چشمان اشکی به پریش برگش

می پاتختی خاموش  را  را  اش  گوشی  وقتی  خورد.  زنگ  تلفن  کرد 

به گوشش خورد. »این سه روز   برداشت، یک صدای آشنا مغرور 

 « گذشته رو کدوم گور ملعونی بودی؟

 «های شوگربث جواب کردند و افتاد. »کالین؟پا

ای نصفه شب بهت زنگ بفرمایید مگه کدوم مرد دیگه  شهمی  

 زنه؟ « می 

پر  چیزهمه ذهنش  از  بگوید  کالین  به  داشت  قصد  که  هایی 

 «حرومزاده!زدند. »توی 
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 «»بد موقع زنگ زدم، نه؟

از دورن شوگربث فوران کرد    چیزهمه «!حرومزاده»توی مکار  

و کالفگی  تمام خشم  و فحش    قدرآناش.  بیرون،  زد  که داد  داد 

شد زخم  جواب ؛  گلویش  تنها  شد  ساکت  باالخره  که  وقتی  اما 

بود که باعث شد شوگربث دوباره    «کالین »آروم، آروم، عشق من.

 از نو کفری شود. 

من   نیستم!  تو  عشق  ترکم    چیزهیچ»من  منو  تو  نیستم!  تو 

مردک   من    خر  یرککردی،  کارت   وقتهیچانگلیسی،  این  واسه 

نیستم نمی مجبور  دیگه  چون  رفتی،  که  مرسی  ولی  بخشمت. 

بگو چی؟ وقتی بهت گفته    ؛ ودوباره به اون قیافه عنترت نگاه کنم

میشنفی چی می  بود،  یه شوخی مسخره  دارم  گم؟ بودم دوستت 

می ریشت  به  سرت  پشت  داشتم  مدت  این  من  تمام  خندیدم. 

 « زخرف مسخره بود!دوستت ندارم! کل قضیه یه شوخی م

  متأسف کم بیاورد گفت »من از شنیدن اینا    کهاینکالین بدون  

از   عاشقت هست که واسه   قدری آنکه من    اون جاییشدم. ولی 

باشه،   کافی  نزیاد  هردومون  میزانی که دل من  یستنگران  این  م. 

 «.آورهخیلی خجالت  ،واسه تو تنگ شده

 این حرف کمی شوگربث را آرام کرد.
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قالیچه  لبه   خیالبی   شوگربث وسط  رفت  و  شد  تخت  ی 

انفجارش   خواست گوردونچهارزانو نشست. می  که در طی مدت 

خزیده بود زیر تخت و قایم شده بود، بیاید بیرون و بتواند سرش 

های شوگربث سرازیر را بگذارد روی پای شوگربث. اشک از چشم

نمی  بود. چند نفس عمیق کشید.  بفهمد  شده  کالین  که خواست 

را   رفتنش شوگربث  آبپاش.    رسما چطور  به یک  بود  تبدیل کرده 

 « »چطوری تونستی بری؟

از   زخمی.  حیوون  کالین   « .هاوپرتچرت  جور این»یه  لحن 

حتی   و  بی   ای تااندازهمتکبر  میهم  گوش  به  اما ؛  رسیدحوصله 

می خوب  را  او  لحنشوگربث  این  گول  و  نمی   شناخت  خورد. را 

ای  بود، حتی شاید بیشتر از ضربه  ضربه زدهشک به او  شوگربث بی 

بود. خم شد و چشم به  که کالین به خودش وارد کرده  را  هایش 

گوش از  نمییکی  »من  مالید.  گوردون  ضربه های  بهت  خواستم 

 « خواستم.دونی که نمی بزنم. خودت می

لحن   با همان  و خستبی   و صدای کالین  دادحوصله   ه جواب 

تر  شد همه چی دردناکدست خودت نبود فقط باعث می   کهاین»

 « باشه.
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من  بود.  تو  با  »حق  گفت  ناراحتی  و  ضعیف  صدای  با  شوگر 

ندادم.    وقتهیچ فرصت  یه  خودمون  رفتی   کهاین  محضبه به 

 « شدم.  متوجهش

 « »البته که حق با من بود.

 « برگردی؟  شهمی»حاال 

 «ضوابطی؟ شرایط و»با چه 

 «یه توافق تجاری نیست. کهاین»

 «همه چی واضح باشه. کهاینواسه  صرفا »

. ولی ما  شهنمیتر  شوگر گفت »من عاشقتم. دیگه از این واضح

 « کجایی؟ اآلنراجع به این قضیه صحبت کنیم.  رودرروباید 

 « جواب دادن نیستم. کامال هنوز   …سؤالت»برای این 

صاف نشست. »پس واسه چی زنگ زدی؟    درجایششوگربث  

 « خوای؟چی می 

 « خوام عزیزکم.»من قلب تو رو می

 «دونستی؟هم داریش. مگه اینو نمی آالنش»

 « خوام.»و من شجاعتت رو می

این  و  بودن  شجاع  قضیه  »این  گرفت.  گاز  را  لبش  شوگربث 

درست   واسم  داره  تازه  ولی  شهمی حرفا  نمیوفته  اتفاق  شبه  یه   .
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بدم. هنوز نمی  ؛ ورسمبهش می   کمکمدارم   از دست  رو  تو  خوام 

بهش   پریش    وحسابیدرستنتونستم  نظرم  به  ولی  کنم،  فکر 

رسوایی  می  هضم  پس  از  نفرتونه  و    دو  دارن  دوست  رو  همه  که 

 « کنی؟فکر نمی طوراینکنن بر بیاد، باهم زندگی می 

خوای؟  یک مکث کوتاه برقرار شد. »پس این چیزیه که تو می

 «من برگردم تا ما بتونیم باهم زندگی کنیم؟  کهاین

می  خسته  »من  ترسیدن  از  من  ولی  بزرگیه،  قدم  این  دونم 

و اگه تو    تونی فکرشم بکنی چه قدر خسته شدمشدم، حتی نمی 

 «ام که این قدم رو برداریم.هم حاضر باشی، من آماده 

 « .طوراینکه »

نامزدی   به  راجعه  زده »تو  من  حرف  مفتخرم   …بودی.  من 

دونم که به همون اندازه که واسه من سخته، اینا واسه  کالین. می 

می  این  سخته.  هم  باشه. تو  ما  قدم  اولین  چیزی   «تونه  کالین 

کرده است. »ولی    روی زیادهنگفت و شوگربث شک کرد که شاید  

  اصال    ؛ وکنماگه آماده نیستی که باهم زندگی کنیم، من درک می 

همچین  یه  واسه  زوده  خیلی  اصل  در  کن،  فراموش  رو  نامزدی 

من   خونه    گردمبرمیچیزی.  بیشتری   چیدرشکهبه  فضای  تو  تا 

دونم اینا چسبم. می داشته باشی. من بهت فشار نمیارم و بهت نمی 
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آزار قدر  می دهن چه  طولش  باشه  الزم  قدر  هرچه  هستن.  دیم. ده 

 «فقط برگرد.

 شوگربث منتظر ماند 

 «»کالین؟

 «شی عزیز دلم.»هنوزم متوجه نمی

متوجه  رو  »چی  بود.  افتاده  کردن  عرق  به  استرس  شدت  از 

 «بشم؟

عروسی روز  درست  برمی»من  ثانیه  گردممون  یه  حتی  نه   .

 « زودتر از اون.

عروسی خزید  «مون!»روز  دوباره  گوردون  باال.  پرید  شوگربث 

 زیر تخت.

سی  و  وینی  که  تدارکات   باکمال ها  ویلومطمئنم  واسه  میل 

های اداری ش رو انجام بده. تونه کارکنن، رایان هم میکمکت می 

» 

 « »امکان نداره جدی باشی.

 « ام.جدی  کامال »اوه ولی 
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باشه. نامزدی،  درون  شوگربث «»یه  افتاد  راه  حرص  اتاق.   با 

از   یهویی    کهاین»بعد  ولی  کردیم.  زندگی  باهم  مدت   شهنمی یه 

 «اش نیستیم.ازدواج کنیم. آماده

بابت    »متأسفانه کارم.  سر  برگردم  باید  شوگربث.  برم  باید 

می  تبریک  بهت  نقاشی  می فروش  فقط  که گم.  کنم  آرزو  ای تونم 

 « گرفتم.بودم و باهات جشن می  اون جاکاش 

 کهاین گی مگه  داری بهم می  اآلن »تخمش رو داری قطع کن!  

 « ؟گردی برنمیقبول کنتم باهات ازدواج کنم 

ده. لی زیادی بهت آزادی عمل می ی خیجوراین»البته که نه.  

می  بهت  دارم  که  کلیسا، چیزی  درون  که  زمانی  تا  که  اینه  گم 

م و درحالیجلوی  باشن،    اون جاهمه دوستامون    کهحراب  شاهد 

 «گردم.نایستاده باشی من بر نمی 

شوگر به یک مجله که جلوی پایش بود   «»این مسخره است!

از رمان  لین. این زندگی واقعیه.  هات نیست کالگد زد. »این یکی 

 «کنن. کارا نمی جوراینها توی زندگی واقعی از آدم

 «»ولی خب، ما که آدمای معمولی نیستیم، هستیم؟ 

شد، نشست روی دیگر داشت از استرس دچار تنگی نفس می 

ما دیگه گنجایش یه  صندلی استفاده کن. هیچ کدوم  »از مغزت 
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با هم دیگه   کامال بشیم که    اشتباه دیگه رو نداریم. ما باید مطمئن

 «راحتیم.

 « »من از خیلی وقت پیش مطمئنم. من حسابی عاشقتم.

محکم  خونه شوگر  »برگرد  داد.  فشار  دستش  در  را  تلفن  تر 

 «.اآلنکالین. همین 

یه   م»و  تو؟  دست  بسپارم  خودمو  دیگه  احمق    نبار  انقدرام 

 «نیستم.

 «کنیم؟خوای این موضوع رو حل »پس چی جوری می 

 « »درون یه کلیسا جلوی یه کشیش. یا قبول کن یا هیچی.

 «کنم!شوگر پرید عقب. »من هیچی رو انتخاب می 

صدای یک آه خسته در گوش شوگربث پیچید. »خوشبختانه  

بمونم.  منتظر  هم  دیگه  روز  دو  یا  یک  حاضرم  من  شما،  برای 

ن ده که احساس مای گواه میدیگه  هر چیزهمین صبر، بیشتر از  

 « به تو چه قدر عمیقه.

 «ها حرف نزن!»مثل کودن

اینو خوب گوش کن عزیز   یول»من پیوسته با رایان در تماسم.  

تو زنگ نمی به  بودی، مزندلم، من دیگه  اگه شما یه زن عاقل   .
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اما  ؛  کردمتر باهات برخورد میبا یه روش منطقی  صدالبتهمن هم  

 «که یه دیوانه هستی، این تنها راه موجوده. اون جاییاز 

 «»از اولش هم برنامه ت همین بود، نه؟

نیستی    هاییزن بگم که شما از اون دسته    طوراین   صرفا »بذار  

 « خوای بکنی.می   هر کاری که بشه بهت اجازه داد 

»کالین،   فشرد.  محکم  را  مشتش  اینو لطفا شوگر  شانس  ما   .

های  آینده داشته باشیم. با همچین درخواستداریم که با هم یه  

 «خرابش نکن.ایی غیرمنطقی 

کنی،  قشنگ خرابش می   قدرآن»وقتی تو داری خودت یه تنه  

 «تونم خرابش کنم؟من چطور می 

همین   باید  باردارم!  من  مراقبت    اآلن»کالین  ازم  و  برگردی 

 « کنی.

نمی  گول  منم  و  نیستی  باردار  تو  من،  عشق  حا»نه  ال  خورم. 

کننده شده. من با  خسته  باوری غیرقابلدیگه این مکالمه به شکل  

و  همه هستم  عاشقت  قلبم    گریه   داری   شیرینکم،-––ی 

 «کنی؟می 

رفتی   وقتی  از  »آره.  کرد  فین  گریه    عمال شوگربث  دارم  فقط 

 « کنم.می 
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 « ؟واقعا  »

 «همینطوره. متأسفانه»

 «»چه قدر عالی.

 این هم تمام شد. 

ساعت دیگر هم درون خانه پا کوبید و راه رفت،  شوگربث چند  

کرد گریه  دیگر  بعد،   کمی  روز  پوره جو خورد. صبح  کاسه  دو  و 

از دیروز بیدار شد. تلفن را برداشت و به   ترعصبانی شوگربث حتی  

اولین   کلینمن،  بسازبفروش   پسردوست بروس  بهترین  و  ایمی 

او صحبت با  ایستگاه  روی  کار  برای  تا  زد  زنگ  دیگر    شهر،  کند. 

دیگری به کالین بدهکار نبود. درست بعد از این تماس،   چیزهیچ

بهت گفته بودم این فانتزی رو دارم   قبال زنگ زد به جوئل. »یادته  

ساختمان   توی  یه    متروکهکه  کودکان   فروشیکتاب ایستگاه 

 « بسازم؟

نظرم    شهمی »سخت   به  که  بودم  گفته  بهت  کرد.  فراموشش 

توی بودی که شک داشتی، یادته؟ گفته بودی باید انجامش بدی.  

 «ثابتی رو شروع کنی. چیزهیچتونی به خاطر کالین نمی

  ؛ و ازش متنفر شدم، دیگه مشکلی نیست   رسما که    اون جا»از  

 «امیدوارم حرفت راجع به شریک شدن ما جدی بوده باشه.
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جیغ تا  داد  فاصله  صورتش  از  را  تلفن  گوشی  های شوگربث 

 جوئل پرده گوشش را پاره نکند.  شادمانه

پیرهن   یک  با  نو  نارنجی  کاپریس  جفت  یک  و  گرفت  دوش 

ها را بدون آستین سفید و صندلی پوشید. زنگ زد به وینی و خبر

دیدار   بروس  با  انباری  ساختمان  در  تا  رفت  بعد  گفت.  هم  او  به 

تا   جوئل  پیش  رفت  کارشان،  شدن  تمام  از  بعد  مورد کند.    در 

شان با هم صحبت کنند. بعد از آن رفت چارلی را از شرایط شراکت

اش برداشت و برد پارک تا با هم بازی کنند. آخر پیش پرستار بچه 

 گنج گذشته زد. مغازهروز هم سری به 

وقتی وارد مغازه شد، وینی به او گفت »جوئل نگرانته. همین  

کردم و گفت بهت یه شیرین  باهاش پشت تلفن صحبت می   اآلن

بهت   میعسل  فکر  نخوردی.  و  کرد  جلسه تعارف  یه  باید  کنه 

 «های اولیه رو اجرا کنیم.ها بذاریم تا کمکویلواورژانسی با سی 

کار  از  رو  سرش  باید  »جوئل  داد  جواب  تیز  های شوگربث 

میویلوسی  دلمون  چقد  گفتم  بهش  وقتی  بیرون.  بکشه  خواد  ها 

 «عضو گروه بشه تو روم خندید.

 «ین مورد رو به خودت نگیری.بهتره ا احتماال »
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بهترین   شهمی»چطور   اون  تو  از  بعد  نگیرمش؟  خودم  به 

آینده  کاری  شریک  قراره  که  بماند  باشهدوستمه،  هم  وم  تازه    ؛ 

می فکر  که  چیزی  عضو  نصف  گفته  نیست.  بامزه  هم  کنه 

به این ختم  ویلوسی  اوله و نهایتش  ه  ک   شهمی ها شدن فقط قدم 

دامن   فرنچمنزبراید فنر  چینچین یه  ایوون  جلوی  بپوشه،  دار 

چتر   یه  حرف    گیرآفتاببایسته  موقع  و  داره  نگه  سرش  روی 

صحنه به  اشاره  ]م:  دی  دی  فیدل  بگه  برباد زدنش  فیلم  از  ای 

 « رفته[.

 «وینی آه کشید. »مشکل جوئل نیست. مشکل تویی. 

شوگربث فرو رفت درون یک صندلی از جنس بلوط، احساسات 

ب  گذشت  روز  »دو  شدند.  آوار  سرش  روی  یه   کهاین  صرفا االخره 

باشه   واقف  عیب خودش  یه  به  بتونه   شهنمیدلیل    الزاما آدم  که 

 « اون رو درستش کنه.

 «اون یه آدم تویی. اآلنزنم که »حدس می

بکن رو  همیشه    مثال ؛  »فکرش  که  زنی  داشته.    وزناضافهیه 

باید  می   دقیقا  که  کاردونه  دیگه    چی  که  اضافه   کیلو  کیلوکنه 

 «که بتونه انجامش بده، مگه نه؟ شهنمی نکنه، ولی این دلیل 

 « »اینم حرف درستیه.
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شوگربث دستی روی شکمش کشید. »باشه به من بگین خل،  

کنم که برای بار چهارم شوور کردن بتونه چیزی  ولی من فکر نمی 

 «رو که درون من خرابه، درست کنه.

بوده    کهاین»مگه   خراب  که  چیزی  درست   قبال  اون  خودش 

 « شده باشه.

باعث   این چیزا  به  فکر کردن راجع  دلم آشوب    شهمی »حتی 

برم. باید  من  بوسه «شه.  برداشت.  را  کیفش   کوتاهی ی  شوگربث 

 ی وینی نشاند و از مغازه زد بیرون. روی گونه

توی   رفت  که  وقتی  بود.  آمده  باال  عینک روپیاده آفتاب  های ، 

روی  زد  بود  مشهور  خلبانی  مدل  یک  که  را  جدیدش  آفتابی 

شناخت موقع رد شدن برگشت و  چشمش. یک مرد که شوگر نمی

شوگربث   زمین.  افتاد  و  خورد  سقلمه  بعد  کرد،  نگاهش  خیره 

خوشحال    توجهشها بود که بخواهد از بابت  تر از این حرفخسته

 باشد. 

و از  آمد.  استقبالش  به  در  دم  بود  گوردون  رفته  کالین  قتی 

چسبید. شوگربث نشست روی کف سالن گوردون زیادی به او می

نوازشش   وتا  کند  کنند  تزریق  عشق  او  یک ؛  به  از  گوردون  اما 

افسردهمی   پاشیدهازهمی  خانواده و  بخواهد آمد  که  بود  آن  از  تر 
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سپس  دهد.  انجام  کشیدن  دراز  پشت  روی  از  بیشتر  کاری 

ماست   جعبه  یک  آشپزخانه،  سمت  رفت    فرنگی توت شوگربث 

روی کاناپه اتاق    آخر رفتدستبرداشت و شروع کرد به قدم زدن.  

زد   گیرآفتاب چرت  و  کشید  از  ؛  دراز  بعد  ساعت  چند  از  متر  اما 

 پرید و دوباره از نو شروع کرد به قدم رو کردن.خواب 

یازده،   ساعت  تا  شد.  بدتر  شوگربث  بیتابی  و  رسید  فرا  شب 

بیشتر از آن   ظرفیتحرص خورده بود که دیگر    قدری به شوگربث  

را نداشت. طول خیابان را طی کرد و شروع کرد به مشت زدن به  

 در خانه وینی.

در    خواهر کهناتنی شوگربث  به   خوابپیراهنیک    تنها  حالی 

مو با  داشت،  سرخی  تن  از  ردی  و  ژولیده  روی   ریشتههای 

صورتش در را باز کرد. شوگربث یورش برد درون خانه. »ینی شما  

نرمال مشغول حرف دوتا نمی تونین فقط یه شب رو مثله آدمای 

 «زدن باشین؟

چه »کالفگی نکن.  خالی  من  سر  رو  نداشتن  سکس  واسه  ات 

 «ده؟مشکلی پیش اوم

 « »باید با رایان صحبت کنم.

 «خوابه.  اآلن»رایان  
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می از  «کنم.»بیدارش  پاکوبان  و  کنار  زد  را  وینی  شوگربث 

ها رفت باال. وینی دنبالش روان شد و تمام مدت داشت زر زر پله

 کرد.می 

بود.   کشیده  دراز  شکمش  روی  بود،    احتماال رایان  هم  لخت 

نازک   آبی  پتوی  یک  که  و    اشتنهپایین هرچند  بود  پوشانده  را 

شانه روی  کوبید  محکم  نبود.  مطمئن  شوگربث  همین  اش. برای 

 « »بیدار شو!

به  و  زد  پلک  پاهایش.  دور  خورد  پیچ  پتو  زد،  غلتی  رایان 

وینی   کرد.  نگاه  بود  ایستاده  شوگربث  پشت  که  همسرش 

بود  سینه به دست داشت    ایستاده  »این می   غرهچشمو  رفت. 

، به من مربوط شناسمشمی  زوربه سابق خودته. من    دختردوست

 «نیست.

لرزید، اما تن صدایش را پایین نگه داشت  شوگربث داشت می 

جی بیدار نشود. »رایان گلنتاین، خوب گوش کن ببین من تا جی

چی میگم. وقتی اون حرومزاده بهت زنگ زد بهش بگو این دست  

باهاش عروسی می  رو برد. من  تهدید شدن  اون  از  من  ولی  کنم. 

که  کنم  کاری  رو  عمرم  بقیه  دارم  قصد  بگو  بهش  نمیاد.  خوشم 

 «روزگارش سیاه شه، گرفتی چی گفتم؟
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بالشت  خیزنیم رایان   به  و  داد.  شد  تکیه  و    آلوخوابها 

 کند. رسید دارد تفریح می به نظر می  حالدرعین

ادامه شدت  با  می داد  شوگربث  که  »جدی  حاال   قدر آنگم. 

می  رو  عروسی  این  می دلش  بهتره  خواد،  ولی  برسه.  بهش  تونه 

باشه. کارش  این  بعد  جدی  عواقب  از  کشیدن  عذاب   « آماده 

ها پایین رفت  چرخید، پاکوبان از کنار وینی رد شد، با خشم از پله

 و از خانه زد بیرون.

لی دوتا  »این  کرد.  نگاه  همسرش  به  دیگه  رایان  هم  اقتشون 

 «است فقط.

خواهد که در آن  شوگربث فقط گفت یک مراسم خصوصی می 

جی و  وینی  رایان،  و خانواده  عنوانبهجی  فقط  باشند  حاضر  اش 

نداشت.   مراسم  کار  به  کاری  هیچ  دیگر  را    کسهیچبعد  دیگر 

 ها.ویلوخواست، نه حتی جوئل یا سینمی

چیزی  همچین  بود،  درمیان  وینی  پای  وقتی  تا  صدالبته  که 

به سی بود.  توانست   جزبهها  ویلومحال  شوگربث زنگ زد و حتی 

جوئل را هم مجبور کند که در این جلسه شرکت کند. از آنجایی  

لی  پ که  بچه  پرستار  روز  آن  برای  بود  نتونسته  کند، درون آن  یدا 

دفترچه   یک  وینی  شدند.  جمع  دورهم  وینی    زردرنگ آشپزخانه 
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رو خودمون   چیزهمهدستش گرفت و رفت سر اصل مطلب. »باید  

ریزی کنیم. خوشبختانه، کالین محدودیتی واسه بودجه در  برنامه 

بود   گفته  رایان  به  نگرفته.  باید    حداکثرنظر  بعدی  یکشنبه  تا 

بگیرن رو  یعنی  مراسم  می   که  داریم.  وقت  روز  ده  اگه  ما  ترسه 

 «بیشتر صبر کنیم شوگربث فرار کنه.

می  »مطمئن  گفت  ویدیومریلین  فروشگاه  که  ها سی دی  شم 

فراری   ایدهعروس  بخوایم  نیست  منطقی  کنه.  جمع  رو رو  اش 

 «بندازیم توی سرش.

نمی کالین  »اگه  پرسید  چرا هیدی  بره،  در  شوگر  که  خواد 

 «کنه؟ وفصلحلقضیه رو  خودش نمیاد اینجا و

وینی خیره شد به دفترچه یادداشت زردرنگش تا مجبور نباشد  

 «هایشان نگاه کند. »گفت اول باید کتابش رو تموم کنه.به چشم

مذاق   به  داره   کدامشانهیچحرفش  انتظار  نیامد. »آدم  خوش 

یکمی   واسش  شوگر  باشه.   ترمهم که  کتابش  کردن  تموم   «از 

 مریلین دماغش را چین داد 

 «نتونستم این مرد رو درک کنم. وقتهیچ»من 

های  توی لیست اولویت  چه قدر»امیدوارم شوگربث نفهمه که  

 « ها قرار داره.مه کالین اون ته
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می که  »شما  کند  دفاع  کالین  از  کرد  سعی  چه  جوئل  دونین 

 « یان بد متوجه حرفش شده.قدر اهل کنایه زدنه. شاید را

برنامه  مدت  طول  در  چنان  هم  بدی  ریزی اما  حس  شان 

 گریبانشان را گرفته بود. 

ی شوگربث، وینی تصمیم گرفت مراسم  بدون توجه به خواسته

عقد در کلیسای پرسبیتریان انجام شود. برای مراسم عروسی هم  

وقت    تصمیم بزنند.  چادر  فرنچمنزبراید  در حیاط جلویی  گرفتند 

ها به ویلورسمی نبود. جوئل و سی   های نامهدعوتکافی برای چاپ  

و دعوتشان کردند. وقتی   رسید زنگ زدندهرکسی که فکرشان می 

بودند.   کرده  قبول  را  دعوتشان  نفر  شد، سیصد  تمام  کارشان  که 

شد.  منفجر  بمب  مثل  رسید  شوگربث  گوش  به  خبر  که  وقتی 

 وینی به او گفت که دهانش را ببیند و برود یک لباس پیدا کند. 

آن شوگربث را برد  کرد و لی  وجور جمعهای اداری را  رایان کار

آزمایشگاه ایده   به  هیچ  شوگربث  بدهد.  خون  آزمایش  در  تا  ای 

کار  چطوری  کالین  اینکه  انجام مورد  را  داماد  به  مربوط  های 

از کالین عصبانی بود که برایش   قدریبه نداشت. از طرفی    دهدمی 

 کند. می  کارچهاهمیتی نداشت  
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صبح روز جمعه، یک روز قبل از روز عروسی، یک گروه خدمه  

شدند تا چادر عروسی را برپا کنند. هنوز مدتی  وارد فرنچمنزبراید  

اج ماشین ون  بود که یک  میزهرانگذشته  با  و صندلی ای  از  ها  ها 

های هایش هدفون گذاشت تا صدا راه رسید. شوگربث روی گوش

کند.   خفه  رو  در آهنگ  که درحالیبیرون  جم  پرل  قدیمی  های 

می  بگوشش  یا  گوردون  نوازش  به  را  روز  تمام  ریزی رنامه پیچید، 

 سپری کرد. اشفروشیکتابی برای مغازه

یا  مراسم  از  قبل  عروس  مهمانی  برگزاری  برای  کافی  وقت 

هم  برگزار  اگر  نداشت چون  عیبی  که  نبود، هرچند  مهمانی شبا 

در  می  شوگربث  نمی  کدامهیچشدند  از  شرکت  قبل  شب  کرد. 

اتاق  در  برود  که  کند  راضی  را  او  کرد  سعی  وینی  عروسی 

از گلنتاین   ی خانهمهمان نشد  حاضر  شوگربث  ولی  ها، 

نقشه  شد  مجبور  وینی  نتیجه  در  برود.  بیرون  ی فرنچمنزبراید 

جی با سه کند. ساعت شش عصر روز جمعه، جی  اجرا شماره دو را  

درس در  بزرگ  پیتزای  گرنجر،  تا  گیلیان  لو،  گوئن  همراه  به  و  ت 

 ساشی پتل و جنی بری پشت در ظاهر شدند. 
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می گفت  می »مامان  همه  بمونیم.  اینجا  رو  شب  خوان  تونیم 

بشنون.   رو  قدرت  به  راجع  واسه   عالوهبه حرفات  جنی  اینکه 

 «به کمک نیاز داره. واقعا یادگیری آرایش چشمش 

زد به وینی. »وضع    شوگربث پاکوبان رفت سمت تلفن و زنگ

 «پای من شدن؟به  سالهسیزدههای این شده؟ بچه  اآلنزندگی من 

یه  به  که  کردم  فکر  مضطربی.  یکمی  »تو  داد  جواب  وینی 

 «چیزی نیاز داری که حواست رو پرت کنه.

ریشتر   یکمی» از روی ده  استرس شمار من  عقربه  مضطرب! 

واسه انتقام    توطئه است. آخرین قدمش  اشهمههم رد شده! اینا  

گرفتن از من. من قراره توی کلیسا حاضر بشم و اون قرار نیست  

خواد من رو تو کلیسا قال بذاره. ببین کی  حاضر باشه. می   اون جا

 « .شهنمیبهت گفتم، فردا ازش هیچ خبری 

دیگه  کلیسا  توی  گذاشتنت  »قال  کرد  یادآوری  وینی 

کتاب  رویزیاده که  موقع  همون  رو   دخلتنوشت  رو  ها  انعکاسه. 

 « آورد.

 شوگربث تلفن را قطع کرد. 

مورد   در  نبود    چیزیکوینی  ممکن  بود.  کرده  قضاوت  درست 

بچه  دسته  یک  حضور  در  بتواند  هی   سالهسیزدهی  آدم  که 
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دوستان    توجهشخواستند  می  کند.  خیال  و  فکر  کنند،  جلب  را 

شیرین و مهربان    حالدرعین و    جی خرخون و خجالتیجدید جی

فرعی   انجمنها یک  ویلوشد که سی بودند. شاید یک روز الزم می

 کند.  تأسیسشماره دو 

ها بیدار  شوگربث آن شب را بد خوابید و خیلی زودتر از دختر

پله  از  وقتی  یکشد.  پایین  آمد  و   شلوارک  ها  داشت  پا  به  کهنه 

های کالین را پوشیده بود. موهایش بهم پیچیده  یکی از لباس کار 

هم   در  روی    خوردهگره و  و  تای   طرفیکبودند  جای  صورتش 

 اش. دیگر؛ روز عروسی باریکبالشش افتاده بود. 

های پیتزا را انداخت گوردون را برد بیرون، جعبه  کهاینبعد از  

نشست   بعد  باید دور.  خیال.  و  فکر  به  کرد  شروع  و  کانتر  پشت 

می مو اصالح  را  پایش  ناخنهای  هیچ  کرد؛  بودند؛  هایش شکسته 

تنها چیزی که   و  نداشت  برای موهایش  آرایشگاهی  در   واقعا قرار 

خواست این بود که برگردد طبقه باال و برود این لحظه دلش می 

همان کار    دقیقا خل،  گوردون را برگرداند دا  کهاینزیر پتو. بعد از  

 را هم کرد.

چند ساعت بعد وینی همه را بیدار کرد. با انرژی دور و بر خانه  

و شوخیمی  بود  مصنوعی سرحال  به شکلی    مزه بی های  چرخید، 
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را قاپ زد ولی بعد   زمینیبادامکرد. شوگربث یک شیشه کره  می 

 زد.اش غذا را پس می آن را سرجایش گذاشت چون معده 

شان را ها را سوار کرد و برد به کافه دنی تا صبحانهچهرایان ب

آن هم  بعد  بخورند.  بود  شده  دیر  می که  را  دم ها  رساند 

جی خانه بپوشند.  لباس  جشن  برای  تا  رفتن  هایشان  از  قبل  جی 

کرد بغل  را  هم   شوگربث  ازدواجت  از  بعد  حتی  نباش.  »نگران 

نمی  مامان  به  بگیری.  بعد   «گاه کن.تونی هنوز قدرتت رو پس  و 

 رفت وینی را بغل کرد که باعث شد وینی تعجب کند. 

داری   لباس عروسی  »تو  تند.  دور  روی  افتاد  وینی  آن  از  بعد 

خودت   بودی  گفته  بهم  نه؟  می می  حلشدیگه،  که  کنی.  دونم 

بپوشی به    هر چیمجبور شدی یه مدل حاضری رو بخری ولی تو  

 « شی.ای خوشگل میشکل منزجرکننده 

نتونی   تو  که  گذاشتمش  جایی  یه  »دارمش.  گفت  شوگربث 

 « پیداش کنی.

 « تونم ببینمش؟»چرا من نمی

رسیده   کالین  همین!  واسه  بزرگه،  سورپرایز  یه  که  »چون 

 « اینجا؟
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های شوگربث نگاه نکرد. »تا جایی که من خبر  چشم وینی به  

 «. میاد اینجا.حرف زدهدارم نه. ولی رایان باهاش 

شوگربث دستش را کوبید روی میز »من که بهت   «.حتما »آره  

همین  برای  نمیاد.  کالین  بشه.  چی  قراره  امروز  بودم  گفته 

کل نمی تو حر  خواستم  مگه  ولی  کنی.  دعوت  رو  رو   فشهر  من 

 «کنی؟ی گوش م

»البته که میاد. کالین عاشقته. حاال برو یه دوش بگیر. ساعت  

نیم   و  پنج  تا  کنه.  حاضر  رو  موهات  تا  میاد  منکن  جنیس  چهار 

 « باید توی کلیسا باشی.

نگاه کرد.    کامال شوگربث    لحظهیکبرای   به وینی  تسلیم شد. 

 «دم.»بهم بگو که دارم کار درست رو انجام می 

لحنش طوری بود که    «وینی گفت »مطمئنم که همین طوره.

 مطمئن نیست.  اصال گفت به شوگربث می 

را  پاهایش  و  گرفت  دوش  رفت  گرفت.  گارد  دوباره  شوگربث 

ایش را اصالح کرد. بعد از آن هم به جنیس منکن اجازه داد موه

خیلی شکیل تزئین کند، انگار که روی سرش یک کیک عروسی 

باشند.   به    محضبه کاشته  و  کرد  باز  را  موهایش  جنیس  رفتن 

ها را پشت سرش جمع کرد. از پوشیدن  تری آنشکل خیلی ساده
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داشت.   نگه  محو  و  کم  خیلی  را  آرایشش  زد.  سرباز  عروسی  تور 

یک برق لب تیره روی  هایش بود و فقط  بیشتر آرایشش مال چشم

روتین    هایشلب بود.  نتوانست    آشنای کشیده  هم  کردن  آرایش 

رفتند و  آمدند و میها یکی پس از دیگری میویلوش کند. سی آرام

 کرد.زدند و این بیشتر و بیشتر مضطربش می هی به او سر می 

کالین را ندیده بودند، اما همه مطمئن بودند او   کدامشانهیچ

 ور و ورهاست. جایی همین د

سپری   کلیسا  در  را  کمتری  زمان  قدر  چه  هر  گرفت  تصمیم 

قایمش   بامپشتکند بهتر است. لباس عروسش را از جایی که در  

هایش کالین حاضر شد. تازه کفش   کمدکرده بود برداشت و درون  

آن آمدند تا او را برسانند به کلیسا.  را پوشیده بود که جوئل و لی

 دند اخم کردند. وقتی که لباسش را دی

 «خوای اینو بپوشی؟آن گفت »تو که جدی جدی نمیلی

 « شوگربث تیز گفت »ازدواج چهارم منه. چه انتظاری داشتی؟

نگاه   لی  داری معنیجوئل  از  به  بود  گفته  »وینی  انداخت.  آن 

 « دنده چپ بلند شده.

آن تسلیم شد »حتی با اینم خوشگل شدی. از خوشگل هم  لی

 «کنه.کالین شر به پا می اونورتر. ولی 
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 «ن اصن دیدینش؟و»هیچ کدومت

 «با رایانه. احتماال جوئل با پریشانی گفت »

شوگربث برای  «توی راه رفتن به آمریکای جنوبیه.  کهاین»یا  

خداحافظی گوردون را بوسید و پاکوبان رفت سمت ماشین جوئل؛ 

 پیچید. در فضا می   دارشنگین  بلندپاشنههای صندل  تقتقصدای 

قرمز آجری کلیسای لحظه وارد ساختمان  از در پشتی  ای که 

بو از  پر شد  بوی  پرسبیتریان شد، سرش  قدیمی؛    هایکتاب های 

از   مانده باقی پاین سول و بوی غذای    سرود مذهبی، مواد شوینده

مدت که  بود  مراسماتی  لباس   شدهفراموشها  وینی  بودند. 

منتظرش   رنگطالییابریشمی   در  دم  و  داشت  تن  به  شیکی 

های هایش به نشانه ایستاده بود. وقتی لباس شوگربث را دید چشم

چیزی  و  ماند  ساکت  هوشمندی  با  اما  شد  باریک  رضایت  عدم 

 نگفت. 

در ایوان غربی کلیسا    انتظار یک اتاق    طرفبه ی شوگربث را  وین

 راهنمایی کرد. شوگربث گفت »بهم بگو که کالین رو دیدی« 

 « کالینه. مسئول»رایان 

 « اش.»پس ینی ندیدی 
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یه    رواین»وقت   مراسم  موسیقی  توی  ببینم.  برم  که  نداشتم 

گل  بعدش  اومد،  پیش  آوردن،  مشکلی  اشتباهی  رو  کلیسا  های 

اینو هاش  جی پشت پلکش هم جیبعد رو اکلیلی کرد. تو بهش 

لبخند شادی روی صورت وینی نشست.  «یاد داده بودی؟ بگذریم.

لباس  نکردیم.  قرضی  چیز  یه  قدیمی،  چیز  یه  واسه  »فکری 

 «عروست نو هست و چشمات آبیه، ولی بقیه رو باید جور کنیم.

آماده   چهارمت  ازدواج  واسه  داری  دیگه  می »وقتی  شی، 

 « دی.اعتقادت رو به خرافات از دست می

دست برد درون   «ها هم مهمن.»این آخرین ازدواج توئه، سنت 

های دیدی را درآورد و  اش، مرواریدکاری شده کیف کوچک نگین

 کهاین   محضبهانداختشان دور گردن شوگربث. »بهشون دل نبند.  

 «گیرم.مراسم تموم شه ازت پسش می 

انگشتانش مرواریدب  شوگربث را لمس کرد. اشک در  ا نوک  ها 

وینی »اوه  زد.  حلقه  بغل  «…چشمانش  را  خواهرش  و  برگشت 

 «»دوستت دارم. کرد

وینی گفت »منم دوستت دارم« و بعد خودش هم یکهویی زد  

 زیر گریه. 
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و   وینی  کرد.  شروع  را  مراسم  آغازین  آهنگ  اجرای  نوازنده 

نشان را جلوی صورتشان تکان شوگربث باال پایین پریدند و دستا

از   قبل  تا  آرایش چشمدادند  گریهخراب شدن  بند    شانهایشان، 

اینجاست. تا   مطمئنا بیاید. وینی درون دستمال فین کرد. »کالین  

همه پترسون وقتی  خانم  باشن،  نیومده  عروسی  توی  افراد  ی 

 «کنه.آهنگ رو شروع نمی وقتهیچ

،  نباتیآبجرای نقش پری  »از کالس نهم که واسه رقصیدن و ا

 « بوده.  متنفراش انتخاب شدم، ازم کیمی عزیزدردونه جای به من 

 « ی مردم پریش که درگیر توطئه چیدن واسه تو نیستن.»همه

 « بینیم.»حاال می

وینی   شد.  تمام  اول  زنبق  گلیدسته آهنگ    سفیدهای  از 

آبشاری   به شکل  انداخت    شدهمرتبکازابالنکا را که  وسط  بودند، 

را خودش برداشت و   ترکوچک  گلدستهشوگربث. یک    های دست

فقط   شوگربث  غربی.  سرسرای  درون  کشاند  را  شوگر  سپس 

نیمکتمی  آخر  ردیف  دو  حتی توانست  اما  ببیند  را  کلیسا  های 

آدم دعوت    همهاینها هم پر شده بودند. »با کدوم عقل سلیم  آن

 « کردی؟ 
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ی مهم از این اجتماع وینی تشر زد »تو و کالین قراره دو چهره

 «دارن که توی عروسی تون حاضر باشن. رواینبشین. همه حق 

 « »اگه کالین اینجا باشه.

 « »البته که کالین اینجاست.

د  نوازنده کرد.  شروع  را  مراسم  دوم  شوگربث  ن ادنآهنگ  های 

می  و  بهم  می خوردند  که  صدا  ببینی  نری  که  وقتی  »تا  دادند. 

 «از این راهرو رد شم. عمرا من  نهکالین توی محراب ایستاده یا 

 « -–بود اون وقت رایان»کالین باید همونجا باشه. اگه نمی

خوام یک کلمه  نمی  شوگربث با عصبانیت حرفش را قطع کرد

دیگه راجع به رایان بشنوم! شوهر تو دلیل واسه تنفر از من داره.  

 اونم تو کل این ماجرا دست داشته. «  احتماال 

 «ش را بلند کرد »حق داری. تازه من هم هستم.گلدستهوینی  

بعد از گفتن این کلمات شوم، راه افتاد و بعد از خم راهرو از دید  

 شوگربث محو شد. 

شوگربث   بود.  رسیده  خودش  اوج  به  موسیقی  قطعه  اجرای 

هایش را صاف کرد و سعی کرد بر ترسش چیره شود. از پیچ  شانه 

شد،   رد  که  دیگر    حضارراهرو  حاال  ایستادند.  و  شدند  بلند 

ببیند.  نمی را  محراب  محکم  گلدستهتوانست  گرفت، را  تر 
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بر احمقی  کدام  شوهر!  چهار  بودند.  کرده  عرق  بار دستانش  ای 

 کرد؟ چهارم ازدواج می 

او خیره  به  به شوگربث. یک دریا چشم  بودند  حضار رو کرده 

ای را  توانست سیصد چهره را ببیند، اما نه آن چهرهشده بود. می 

که بیشتر از بقیه به دیدنش محتاج بود. تا وقتی که باالخره رسید  

 جاهمان کالین    بله  …عروس در محراب انتهای راهرو    به جایگاه 

مشکی رسمی به تن    وشلوارکت کنار رایان ایستاده بود. هردو مرد  

به    وشلوارکت کرده بودند.   به همان خوبی که شلوار جین  رسمی 

خورد، روی تن کالین نشسته بود. پیرهن سفید  ها میتن بقیه مرد

اش بود. صورت کالین از  اش در تضاد زیبایی با صورت برنزه رسمی

  ظاهرا  شد.  تر دیده می تر و زاویهآورد الغری شوگربث به یاد م  آنچه

توانست راحت غذا بخورد. دانستن این فقط شوگربث نبود که نمی

را   شوگربث  تا   قدری آنحقیقت  را  خودش  بتواند  که  کرد  آرام 

 انتهای راهرو بکشاند. 

با دیدن   نزدیک    خرامانخرامانکه    شوگربثقلب کالین  او  به 

بمی  شده  لبریز  شوق  از  شوگربث  شد،  پوشیده    سرتاپاود.  مشکی 

کالین   مدت    قهقههبود.  در  بار  اولین  برای  ماه   حدودا  زد.  دو 

 توانست کمی آرام بگیرد.
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عروس   لباس  رنگ،  از  و   واقعا جدای  تنگ  بلند،  بود.  زیبا 

های کوچک مشکی هایی از مرواریدآستین. روی دامنش ردیفبی 

تر  ی دامن پهن یدن به لبه های مروارید با رسکار شده بوده. حلقه

خرامان. می  و  بود  روان  کالین  سمت  به  شوگربث  حرکت  شدند. 

حرکاتش   و  حالت  مو   نظیربی اندام،  شانه بودند.  و  بلوند  های های 

هایی  ، مثل کف موجرنگش سیاه مرمرینش در کنار لباس عروسی  

پا می  بودنی که  دریا بودند که در یک طوفانی به  شدند. شکننده 

بود،   شده  کشیده  اندامش  بر  پوست  الیه  یک  مثل  آمدنش  اویل 

 ترالعادهخارق  ترشد. از همیشه نرم حاال فرو ریخته بود و دیده نمی 

عزیز می و  کالین  که  چیزی  هر  از  نظر  تر  به  کند  تصور  توانست 

نقره ؛  رسیدمی  برق  در چشماما  نشسته  آبیای خطرناک  اش های 

ه بازی خطرناکی به راه انداخت. بازی به کالین یادآوری کرد که چ

 خطرناکی که هنوز تمام نشده بود.

و   ایستاد  کالین  کالین  گلدسته کنار  وینی.  به  داد  را  ش 

دست  گرفت.  را  اما دستانش  بودند،  سد  یخ  مثل  شوگربث  های 

 دستان خودش هم زیاد فرقی نداشت. 

می  ترجیح  کالین  شد.  شروع  عقد  سوگند  مراسم  که  داد 

بیشتری ازدواجش   با صمیمیت  با کلماتی که  بنویسد،  را خودش 
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زن   این  به  را  احساساتش  می  نظیربیعمق  در ؛  کردندترسیم  اما 

می را  سوگندش  خودش  باید  هم  شوگربث  صورت  و آن  نوشت 

متن    قدری آن کالین   در  باشد  مطمئن  که  نداشت  اعتماد  او  به 

ک بود  راهی  تنها  شوگر  به  مستقیم  حمله  ندهد.  فحش  ه سوگند 

می  اژدکالین  این  کشتن  برای  راه  تنها  که شناخت؛  مهیب  های 

اسارت   به  را  خانم  شاهزاده  این  طوالنی  حد  از  زیاد  مدتی  برای 

آن بود.  بود که گرفته  کالین مصمم  داشتند.  تعلق  به همدیگر  ها 

 هرچه زودتر زجر این اسارت را تمام کند. 

رشته  کشیش  پدرصدای  کرد.  پاره  را  کالین  افکار  روحانی   ی 

ها و به ذهنش خطور نکرده بود که دنیلز، فردی بود پایبند سنت 

 . برگزار کندبهتر است این عقد خاص را مختصر 

»چه کسی دست این زن را در پیوند ازدواج در دست این مرد 

 « ؟دهدمیقرار 

سکوتی طوالنی برقرار شد. حضار با ناراحتی سر جایشان تکان  

 « ایان لبخند زد و آمد جلو. »من.خوردند. کالین اخم کرد. ر

قسمت   و  شد  اوضاع  متوجه  کشیش  این،  از  مخالفت  بعد  یا 
را حذف کرد. بدون شک   خود را بیان کنید یا تا ابد سکوت کنید

 ی حاضران شورش کنند. شد همه گفتن این تکه باعث می 
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سوگند هم  لحن  بعد  با  شوگربث  گفتند.  را  ازدواج  های 

کرد. زد. کالین درکش مین حرف می خشمگی  تقریبا یکنواخت و  

مراسم   این  و  نداشت  اعتقادی  خوردن  سوگند  به  دیگر  شوگر 

کردند. با همه این خاطرات بد زیادی را برایش زنده می   خصوصبه

 گرفت. وجود، باید این ازدواج سر می

آنکه ساعات خوش و   جای بهبقیه مراسم مبهم و گنگ گذشت، 

شد. شوگربث  چیزی بود که باید تحمل می  صرفا ارجمندی باشد  

یک   شد.  کالین  تعجب  باعث  که  بود  گرفته  حلقه  یک  برایش 

انگشتر  حلقه یک  کالین  سفید.  طال  جنس  از  ساده  ازدواج  ی 

ی را سر داد روی انگشت شوگربث.  یراطنظیر دو و نیم قبیالماس  

 اهل سادگی نبود. وقتهیچشوگربث  

رسمی اعالم  بعد  و  سوگند  می بازهم  »حاال  ازدواج.  توانید ت 

 «عروس را ببوسید.

کنار   و  شد  نزدیک  کرد.  نگاه  شوگر  صورت  به  باال  از  کالین 

 «شوگربث زمزمه کرد »گاز نگیر. های لب

 هم کالین را نبوسید.  واقعا اما ؛ گاز نگرفت

وینی و رایان دستشان را گرفتند و برای ادامه مراسم و جشن  

را  آن بهها  تور  رایدفرنچمنزب  بردند  دریا  یک  چادر  ورودی  در   .
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بود. رومیزی   شده نصب  آویزان  از سقف هم  اتو شده سفید  و  های 

میز  رنگطالیینازک    تزئینیهای  دامنه بودند.   شدهپهن ها  روی 

گل از  آویزانی  چیدمان  میز  هر  پیچک  روی  و  سنبل  زنبق،  های 

ی از هایهای بلند مخصوص سرو غذا، سینی شد. روی میز دیده می 

به خوراک میگو  خرچنگ،  چنگال  البستر،  دم  مثل  دریایی  های 

می  دیده  دیگر  گرم  و  سرد  غذای  سری  یک  کالین  همراه  شد. 

و  نمی وینی  کند  تصور  باسی توانست  همه  ویلوها  زحمتی  ی چه 

کار نمی این  و  بودند  داده  انجام  کوتاه  مدت  این  در  را  دانست ها 

بری از گروه موسیقی و رقص  تواند ازشان تشکر کند. خچطور می 

نبود. وینی متوجه بود که کالین و شوگربث باید هرچه زودتر این  

که   متوجه شد کردند تا با هم تنها شوند. کالین  مراسم را تمام می

های شکالتی رد شد و بزرگ شیرینی   طرفیکشوگربث از جلوی  

 های شور. کالین اخم کرد. رفت سراغ سینی مزه 

م قبل  از  کالین  همانانگار  از  تا  بودند  ریخته  برنامه  هم  با  ها 

پیشنهاد نداد که کالین و شوگربث    کسهیچمحافظت کنند. چون  

هم  بگیرند،    کنار  عروسی  عکس  و  هم    حتیبایستند  نفر  یک 

لبه به  را  نوشیدنی چنگالش  جام  داماد  ی  و  عروس  تا  نکوبید  اش 

همدیگر را ببوسند. وقتی که نوبت به بریدن کیک عروسی رسید،  
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وینی با قیافه مضطربی از جا پرید و گفت خودش و رایان بریدن 

رسید  گیرند. تنها کابی بومار ناامید به نظر می کیک را بر عهده می 

دیدن فرصت  را   که  کالین  خامه  و  کیک  از  پوشیده  صورت 

 بود. دادهازدست

جی و ها یا جیویلوشوگربث بیشتر زمان جشن را در کنار سی 

کشید  را  شوگربث  وینی  باالخره،  کرد.  سپری  نوجوانش  دوستان 

تا   را پرتاب کند.  گلدستهجلو  جوئل را هدف   دقیقا   شوگر همش 

حرفی از مراسم   کسهیچ  ای بود.گرفت که به نظر کالین کار بامزه 

 تر نزد.ردرآوردن کمربند گا

کردند،  بایست مراسم را ترک میهنگامی که عروس و داماد می

پس    گردنبندوینی   او  از  بود  انداخته  شوگربث  که  را  مرواریدی 

رو پس بگیری!  تونی اونا نمی»گرفت. همسر عصبانی کالین داد زد 

 « خوام.اونا رو می اممن واسه کادو عروسی

برنامه این  وینی  «دارم.  تری مهم های  »فکرشم نکن. من واسه 

ی شوگربث نشاند و گردنبند را برگرداند درون  ای روی گونهبوسه 

ات برگشتین، هدیه عروسی  عسلماه خودش. »وقتی از    دستی کیف

 «منتظرته.

 « ی؟عسلماه»چه 
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 کالین.  طرفبهوینی هلش داد 

ماشین   ببرد.  ماشین  کنار  را  شوگربث  توانست  کالین  باالخره 

نوار با  صندلی که  سمت  در  روی  و  بود  شده  تزیین  سفید  های 

می  رانندهکمک که  بود  شده  کارت چسبانده  چهار یک  »تا  گفت 

های برنج ریختند روی سر عروس و داماد. دانه «نشه، بازی نشه!

جلو صندلی  توی  تپاند  را  شوگربث  ساک مریلین  هیدی   .

یک لباس صدای  نفر  یک  پشت.  صندلی  روی  گذاشت  را  هایش 

 ها راهی شدند. ، آنآخردست ؛ وبوق بادی را در آورد

جو درون ماشین شبیه قبر شده بود. شوگربث مستقیم به جلو  

کرد فکری کند و چیزی بگوید، خیره شد. کالین داشت سعی می 

بخوابد.   خوب  نتوانست  که  بو  هفته  چند  تا   هاشب بیشتر  اما  را 

کوتاه   ساعت  چند  بود؛  نوشتن  مشغول  کامپیوترش  پای  صبح 

بیدار می می  بعد  و  و دوباره می خوابید  نوشتن. شد  رفت سر وقت 

ای خرید کند، رفت فروشگاه زنجیرهمواقعی که هر هفته می   جزبه

مدت   این  می  کسهیچدر  یادش  بود.  ندیده  را  را  صورتش  رفت 

می  یادش  کند،  وقت اصالح  گاهی  بخورد.  غذا  را رفت  خودش  ها 

ی کند. امیدوار  رو پیاده کرد سخت کل روز را در بیابان  مجبور می 

اش کند که بتواند یک شب هم که  خسته  قدرآنبود سختی کار  
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بخوابد ساعت  دو  از  بیشتر  ترفند  ؛  شده  این  جواب   ندرتبه اما 

به غذا  می  به  داد. تمایلی  نداشت مگر  چیزهیچنداشت، تمایلی  ی 

 نوشتن و عذاب دادن خودش با فکر کردن به شوگربث. 

منطقه  باالخره از  شوگربث  شدند،  رد  که  شهر  مرزی  ی 

 «ی؟عسلماه »چه  سکوتش را شکست

»من تو فکرم یه سفر به سواحل ویرجین آیلندز بود، ولی فکر 

بریم دریاچه. ایمی و کلینت واسه امشب   صرفا بهتره که    اآلنکنم  

کلم شون  کلبه  ترشی  امشب  چرا  دادن.  قرض  بهمون  رو 

 « خوردی؟ می 

را   لباسش  با خشونت  این   کرد  جاجابه شوگربث  بگو  دو »بهم 

 « رو کجا بودی؟ ماه

یه خونه   اجاره   گلیکاه »توی  تائو  از شهر  بیرون  کوچیکی که 

ولی   ساده  صنوبر.  درختزار  یه  کنار  اتاق  تا  سه  بودم.  کرده 

 « .استفادهقابل 

 « »خسته به نظر میای. وزن کم کردی.

می  ترک  کالین  یک  بشنود؛  صدایش  درون  را  نگرانی  توانست 

خستگی  تمام  آن  یک  در  کالین.  به  تنفرش  دیوار  روی  کوچک 

نیست »  کالین  خستهامولوردهلهشد.  استخوونم  مغز  تا  آه  «ام.. 
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ی چشم، واکنش شوگربث را زیر نظر ای کشید و از گوشهدرمانده 

»این   ماهگرفت.  گذشت.    دو  عجیبی سخت  شکل  حالم    اصال به 

 «خوب نبود.

عذاب    احتماال » کردن  رفتار  افراطی  بیماری  از  داشتی 

 «کشیدی.می 

چرخاند تا یک دل سیر به صورت کالین لبخند زد و سرش را  

»بی  کند.  نگاه  رو   قدرآننقصش  بودن  من  همسر  متنفری؟  ازش 

 «گم.می 

زد برق  ازدواج   چشمان شوگربث  قبل  مالی  قرارداد  »ما حتی 

 «رو امضا نکردیم! و منم یه زن پولدارم.

 «»پس واسه این نگرانی؟

چهارم  »البته که نگرانم! من همین چند ساعت پیش برای بار  
تو   ندارم، پس چرا   امکله ازدواج کردم! »ولی من که یه جو عقل 

 «باید تعجب کنم. 

؛ …  اتالعادهفوق ات داری، بگذرین از اندام  کلی عقل تو کله»

بگم قصد دارم در سریع   در موردش  که از باید  ترین زمان ممکن 

 « کامل رو ببرم. لذت العادهفوقاون اندام 
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که من دارم این ازدواج   هست  ِ دلیلی »خوبه، چون سکس تنها  

 «کنم.رو تحمل می

 « »متوجهم.

که   هرچند  شد.  سپری  سکوت  در  دریاچه  تا  مسیر  بقیه 

ذوق می شوگربث  نظر  به  اما  نبود،  باشد،  زده  تسلیم شده  که  آمد 

نبود قبل  سنگینی  به  ماشین  فضای  که  خوب ؛  چرا  کالین  اما 

الم به در نبرده است. کالین چمدان شوگر دانست هنوز جان سمی 

بود آنجا  از قبل  برد درون کلبه، چمدان خودش  و بدون فوت   را 

سمت   کشاند  را  شوگربث  پشت  خواباتاقوقت  درست   در. 

 «شوگربث سرجایش خشک شد. »اوه، خدای من. 

های هایی از گل اتاق سفید و خاکستری، توده  کنارگوشه در هر  

خورد. موسیقی آرامی  ونی سفید به چشم می های ستتازه و شمع 

ها تا شد. با ظرافتی هوشمندانه، روتختیداشت در اتاق پخش می 

روی  شدهپخشهای سفید های رزنیمه جمع شده بودند تا گلبرگ 

های های خاکستری در معرض دید قرار بگیرند. حتی پرده ملحفه

شیشه شدیوار  کشیده  هم  بود  دریاچه  به  رو  که  مادر ای  بود.  ده 

 دستورات کالین را عملی کرد. موی موبهایمی 
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این   دست  از  »اما  داد  چین  را  دماغش  .  هاجنوبی کالین 

 « کنن.می روی زیادهوحشتناک 

 «…شوگربث لب زد »خیلی قشنگه 

های سیاه لباسش نور  نگین  «…»خب، اگه دوسش داری، آره

رسید، نظر می کردند و پوستش درخشان به  ها را منعکس می شمع

گفت   کالین  باشند.  پاشیده  الماس  گرد  تنش  روی  که  انگار 

 «ات یه هدیه عروسی گرفتم. »واسه

 «»منم واسه تو یه هدیه گرفتم.

 « زنم به پلیس.»اگه نیش بزنه، زنگ می 

شد که برود سمت  آرام    قدری آنشوگربث لبخند زد. تن کالین  

کاغذ ضخیم را    اش یک دستهن ساک مسافرتیوردیگر اتاق و از د 

داد   را  بسته  بیاورد.  بیرون  بودند،  شده  بسته  قرمز  روبان  با  که 

که کرد  آرزو  و  شوگربث  شراب دست  بیشتر  جشن  در  کاش  ای 

»من می   کنم،   تمومش  تونستم  دیروز  همین  تازه  من   …نوشید. 

 « .کنم درست واسش بهتر بندی بسته  یه نشد وقت  همین واسه

تاز کرد،  نگاه  کالین  به  شد ه  شوگربث  کالین    متوجه  که 

از   بیشتر  داشت.  چیزاضطراب  افتاده    هر  اتفاق  امروز  که  دیگری 

آخرین  شود.  خنک  شوگربث  دل  شد  باعث  اضطراب  همین  بود، 
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روی الیه ریختن.  فرو  به  کردند  شروع  هم  تنفرش  و  خشم  های 

تنها صندلی موجود در اتاق نشست و به چیزی که کالین دستش  

 « تابت رو تموم کردی.داده بود نگاه کرد. »ک

 « »دیشب آخرای شب.

باید  سورپرایزش  کرده،  تقدیم  شوگربث  به  را  کتاب  کالین 

روبان   و  زد  لبخند  خودش  برای  باشد.  که   ای وکولهکجهمین  را 

جا  جابه ها پیچیده بود، کشید. کالین روی پاهایش  کالین دور ورق

اش قلب شوگر را بیشتر گرم قراری ، گلویش را صاف کرد. بی شد

وکردمی  صدای    ؛  با  کتاب.  عنوان  روی  افتاد  شوگر  چشم  بعد 

 کوتاهی نفسش بند آمد. 

 
 

 ای برای ولنتاین. عاشقانه 

 ی نوشته 

 کالین بایرن. 

چرخید. وقتی  می  سؤالدر سرش هزاران   «…خدای من»اوه،  

 …باالخره توانست حرف بزند، صدایش نازک و ضعیف بود. »ولی

 «شد؟ چی  کتابت یکی اون
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 «نوشتم.می   رواین»اول باید 

ی کوری شوگربث انگشتانش را روی عنوان کتاب سر داد. گره

ها بود درون وجودش جا خوش کرده بود،  از جنس ترس که مدت 

آرامش نشست. مردی   ؛ وز شدبا از  در جای آن احساس عمیقی 

کرد، مردی بود که تا  ش می  موردعالقهکه چنین کاری برای زن  

لرزید. »وقتی   هایشلبماند. لبخند روی  ها باقی می ها در یادسال 

می نویسنده  عاشقانه  داستان  مرد  شخصیت    معموال نویسن،  های 

 «میره.زن اصلی می 

می  اطمینان  دفعه  »بهت  این  صدای   «نیست.  طورایندم، 

می خودش  صدای  مثل  دیگه  کالین  کتاب  این  از  »بعد  لرزید. 

 « تونم سرم رو تو مجامع ادبی بلند کنم.نمی

اش و چشمانش پر از د به سینه کتاب را چسبان «…»اوه کالین

چشم به  که  وقتی  شد.  شوهرش  اشک  آخرین  و  چهارمین  های 

شد   »من   های مانده ته خیره  شدند.  پودر  و  ریختند  هم  ترسش 

 «عاشقتم عزیزم دلم. واقعا 

 «»منم روی همین حساب باز کردم.

روی  از  گذاشت.  کنار  و  گرفت  دستش  از  را  کتاب  کالین 

او   و  کرد  بلندش  مالیمت شروع صندلی  با  و  کشید  آغوش  به  را 
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موسنجاق  دانهدانهکرد   آوردن.  در  را  سرش  شوگربث های  های 

شانه روی  شانه ریخت  بوسید،  را  گردنش  کالین  را  اش،  هایش 

شعر  گوشش  زیر  میبوسید.  عاشقانه  هرچه های  خواند. 

می لباس زمین  روی  بیشتر  زمزمههایشان  کالین  افتاد،  های 

 شدند. تر می پردهتر و بی زمینی 

را   روی شوگربث  »تو گلبرگ   خواباند  زد  لب  و  رز  سفید  های 

 باریکشوگر دستانش را روی بدن کالین سر داد.   «.ای العادهخارق

فرود برآمدگی دیگر  و  تند  کرد.  های  لمس  را  ش  عضالنی  های 

کرد،  پیدا  شوگربث  بدن  روی  را  گلبرگ  دیگر  مدل  یک  کالین 

خیس،  گلبرگ  و  نرم  رایحه  کردهورمهایی  با  نیاز،    نظیر بیی  از 

رسید جنون  مرز  به  شوگربث  وتمنا.  مجنون  ؛  که    ترحتی  وقتی 

ج او  بدن  درون  را  خودش  باالخره  که کالین  وقتی  کرد،  ا 

 هایش ببنید. کالین را درون چشم ورشعلهتوانست احساسات می 

 «کالین زمزمه کرد »عاشقتم. من خیلی عاشقتم عزیزم دلم.

عاشقانه  جواب،  در  میو  زمزمه  را  خودش  طولی  های  و  کرد 

 نکشید که هردو در طوفان شیرین لذت غرق شدند. 

شد و به همسرش که کنارش   خیزنیم صبح روز بعد، شوگربث  

  قدر آنخوابیده بود، خیره شد. دیشب حسابی فعالیت کرده بود و  
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شدند. جلوی   هوشبی از خستگی    هردوشانبا او معاشقه کرد که  

خودش را گرفت تا کالین را بیدار نکند. از تخت پایین آمد و یک 

با   آشپزخانه  درون  پوشید.  را  کالین  مردانه  پیرهن  با  شورت 

تازه و یک سبد کیک   پرتقالآبمواجه شد؛ با یک پارچ    گوردون

شوگربث  فنجانی  دوستان  از  بهتر  دوستانی  زنی  هیچ  داغ.  های 

نداشت. قصد داشت در اولین فرصت ممکن، برایشان یک مهمانی  

 ترتیب بدهد. 

لیوان   نوازش کرد ولی   میوهآبیک  نوشید و کمی گوردون را 

او را درون آشپزخانه جا گذاشت به سمت در  بعد  های کشویی  و 

خورشید   نور  افتاد.  راه  به  دریاچه  سمت  به  و  رفت  خانه  پشت 

که شوهرش در دستش   وبرقیپرزرقصبحگاهی تابید روی الماس  

نمی کالین  بود.  شوگربث  انداخته  حاال   فراموشخواست  که  کند 

کرده ازدواج  که  باهم  انگار  بود.    اصال اند،  ممکن  چیزی  چنین 

ن عمیق و ساکتی از آرامش در وجودش روان شد. لبخند زد. جریا

تا ابد مدت طوالنی بود تا عشق بتواند دوام بیاورد. ولی وقتی پای  

 مناسب بود. کامال تا ابد   آمدکالین بایرن وسط می 

 « »به همین زودی ازم خسته شدی؟
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داشت   کالین  کرد.  نگاه  همسرش  به  و  برگشت  شوگربث 

می او  به سمت  و  پابرهنه  باقی  رو چمن  ایشردپآمد  های خیس 

رفت. جین پوشیده بود ماند. گوردون هم داشت کنارش راه می می 

یک   ریش   شرتتی با  با  بود؛  شلخته  و  خوشگل  های  سفید، 

خورد و وقتی او و ژولیده. داشت یک کیک فنجانی می   نشدهاصالح

می  شوگر  بوسید،  گردویی، را  موزی  شیرینی  طعم  توانست 

 ا روی زبانش حس کند. خمیردندان و سکس ر

ی کالین را نوازش کرد.  لبخند زد و گونه  «خسته نشدم.  اصال »

 « کردم.فکر می مون »داشتم به هدیه عروسی

گذاشتم. صفحه  هر  پای  رو  »قلبم  گفت   قدری به   «کالین 

بود که شوگربث نزدیک بود به گریه بیفتد، اما قبل    شیرینلحنش  

 گفت. از آن، چیزی وجود داشت باید به کالین می 

گفت »اون هدیه نه. هدیه من به تو. امیدوارم دوستش داشته  

 «تونم پسش بگیرم. باشی چون نمی 

 «دی رو پس بدم.»محاله که بخوام چیزی رو که تو بهم می 

 «»حرفی که زدی رو یادت بمونه.

 و بعد شوگربث خبرش را به او گفت. 

 رسید. کالین مبهوت به نظر می 
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شوگربث تعجب نکرد. خودش هم وقتی فهمید برای هضم آن  

 به زمان نیاز داشت. 

کالین   تا    قدری آنباالخره حال  بتواند چند  آمد که  سرجایش 

تازه    سؤال شوگربث.  بوسیدن  به  کرد  شروع  دوباره  بعد  بپرسد. 

عزیز    متأسفمهایشان داغ شده بود که دوباره کشید عقب. »نفس 

با   «…مونه ولی   عسلماه دونم  دلم. می  تمام دستش   اکراهکالین 

را از روی باسن شوگربث برداشت »ممکنه بتونی یه ساعت خودت 

 «رو سرگرم کنی؟ دیگه در بدترین حالتش دو ساعت؟

 «کنی؟داری منو ول می   اآلن»

کردم، ولی چنین کاری نمی  ابدا که در حالت عادی    متوجهی»

کالین به شوگربث خیره   «…که بهم دادی   نظیری بی بعد از خبر  

الزمه که برم و  واقعا هایش دید. »قلبش را درون چشم شدشد، می 

 «پایانی بنویسم. یه بخشواسه کتابم 
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 بخش آخر

پدرش که او را یوجنیا صدا    جز به بل.  گفتند هانی همه به او می

که فرنسس.    یوجنیا  یا  …زدمی  بود  صبحی  مال  آخری  این 

آب  ظرف  درون  شناور  را  لنگش  هلموت  مارک  جدید  کراوات 

بود. کرده  پیدا  زندگی   گوردون  شادی  دخترک  مادرش،  کنار  در 

با   کوچولو  یک جن  بود.  تیرهپدرش  موهای   موهای  کالین،    مثل 

 شوگربث و روحیه حساس خاص خودش.  کنندهخیره  های چشم

پایین   طبق  به  بازوانش  میان  در  را  او  کالین  وقتی  صبح  روز  هر 

  بار یکعظیم دیدی و شوگربث که    پرترهبل با دیدن  ، هانی بردمی 

شروع   بود،  شده  آویزان  سرسرا  در  خودش  سابق  جای  در  دیگر 

که    کردمی هرچه قدر هم که کالین تهدید   یغ زدن.به ج  کردمی 

شوگربث   .کردنمیتوجهی    کسهیچ،  زندمی لعنتی را آتش    پرتره

وینی   که  بود  او   توانستنمیگفته  به  بهتر  این  از  عروسی  هدیه 

 مرواریدهای دیدی. جزبه البته  بدهد.

رسمی    صورتبهوینی    کهوقتییوجنیا،    تعمیدغسلروز  

مخمل   جعبه  داخل  به    رنگآبیمحتوای  هدیه   اشخواهرزادهرا 

جی نکن  داد،  فکرشم  »حتی  کرد  زمزمه  گوشش  دم  آرام  جی 

 میشی.« هاامل بخوای این مرواریدها رو بندازی گردنت. شبیه 
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در   همه  یکشنبه،  جمع    ی خانهعصرهای  و   شدندمیوینی 

شام   سی گرفتندمیدورهمی  شوهرانشان:  و  لیویلوها  و ،  آن 

آن و جوئل حاال یک زوج رسمی لی  کهاین اش«.ی گمشده»نیمه

لی اما  بود،  کرده  رو  و  زیر  را  شهر  دیگر بودند  که  بود  گفته  آن 

لی   تواندنمی کند.  در  تظاهر  بار  اولین  برای   واقعا    اشزندگی آن 

با سرسختی در مقابل   بود، هرچند که جوئل هنوز هم  خوشحال 

سی  به  مقاومت  ویلوپیوستن  جوئل  کردمی ها  هرچند،  وقت هیچ. 

 . دادنمیهای شامشان را از دست دورهمی

به   داشت  دست  به  آشپزخانه  کارد  که  دید  را  هیدی  کالین 

بدون   هتونگفت »تو تنها مرد جمع هستی که می  .آمدمیسمت او  

 بل رو بده من.« هانی  .هی خوک رو ببره کردن گوشت، راستهل

اعالم کرد »من جز    ماکرویوسمت    رفتمی مریلین که داشت  

اگه دیدین چشمم رفت سمت  .خورمنمیم چیزی  غذاهای رژیمی

 بقیه غذاها بزنین در گوشم.« 

سر   باالی  از  شوگربث  کالین.  هازننگاه  نگاه  به  خورد  گره   ،

می عزیز  کالین  که  زد  را  لبخندهایی  آن  از  یکی  شمرد.  برایش 

از   ردی  هم  هنوز  هنوز  انگار  بود،  لبخندش  دور    کامال  گیجی 
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بود که همه   نشده  اوست.   هااینباورش  به  ،  هاوقت بعضی   متعلق 

 این را باور کند.  توانستمی  سختیبهخود کالین هم  

 ای عاشقانه بینی کرده بود  که شوگربث پیش  طورهماندرست  
از    ترینمحبوببرای ولنتاین   کتاب کالین شد. هرچند که کالین 

انتشارش    تبلیغات از  بعد  که  شهرتی  خوشش    شدهحاصلو  بود 
کالین   خواستمیویراستارش که    های التماس. بگذریم از  آمدنمی

کتاب   یک  بنویسد.  عاشقانهبازهم  لرزید. دیگر  خود  به   کالین 

که شوگربث در میان بحبوحه این شهرت گل کرده بود و   صدالبته
با    سادگیهب خوردن   فروشی کتاب .کردمی مصاحبه    هارسانهآب 

انتخاب کرده بود.    اشمغازهولنتاین، اسمی بود که شوگربث برای  
را   فروشیکتاب جمایما  توانست  هم  جوئل  و  بود  موفق  حسابی 

دهد. کافی  گسترش  حاال  ایستگاه  هیدی  در  که  را  روبازی  شاپ 
ادا شوگربث  برای  بود،  شده  دایر   شاپکافی .  کردمی ره  قدیمی 

مردم شهر شده بود و کالین حتی فکرش   ی همهمحل جمع شدن  
 بازار شایعه و غیبت کردن در آنجا داغ شود. انقدر کردنمی هم 

هر وقت حسش   هنوز هم نبود.  نقصبی زندگی خوب بود، ولی  

جروبحث    آمدمی پیش   شوگربث  و  ویلوها  سی  ند.کردمیخودش 

شده بودند وسعی داشتند   دارشاخ درگیر یک توطئه باورنکردنی و  
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کنند.  پیدا  جنسی  شریک  یک  مریلین  بیوه  مادر  جی  جی برای 

گاهی    و  ؛شدمی داشت و رایان داشت دیوانه    پسردوستحاال یک  

  اش دستهکه ماه کامل بود، کابی بومار و دارو  هاییشب ، در هاوقت

زوزه    جلوی   آمدندمی هنوز   برای شوگربث  و  فرنچمنزبراید  حیاط 

این بود که    کردمیرا تحمل    هاآنکالین    کهاینعلت   .کشیدندمی 

 .بردمی شوگربث از توجه لذت  دانستمی 

است.« آماده  کالین   »شام  دست  از  را  گوشت  سینی  وینی 

 گرفت و همه را فرستاد به سمت سالن غذاخوری.

بیارم سوشی  باید  روز  »یه  گفت  توی   . هیدی  دارن  حاال 

 استار می فروشنش.« بیگ 

 اصال شک دارم که   دریک تند گفت »من سوشی بخور نیستم.

 پی قانونی باشه.« سیسی توی می

کردنه. دعا  »وقت  گفت  بلند  رو   ایمی  هم  دستای  همه 

 بگیرین.« 

 بل.«»بیا اینجا هانی 

شوگربث بچه را از دست هیدی گرفت و از میان دریک و رایان 

ا برسد کنار کالین. شوگر دست کالین را گرفت و هردو رد شد ت



 او شیرین است! 
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که   خوشبختی  این  داشتن  این  برای  کردند  شکر  را  خدا  باهم 
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