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آنی ویتاکر شیفته ی همه چیز کریسمس بود شیفته ی هوا،درختان چراغانی شده ای که در چمن جلوی همه ی خانه 

ها می درخشید و بابانوئل های ساخته شده از المپهای نئون که روی بام خانه های مردم قرار داشت آنی شیفته ی 

ئل نشستن اسکیت بازی روی یخ و شیرکاکائوی داغ نوشیدن و پس از آن سرودهای کریسمس،به انتظار آمدن بابانو

به همراه مادر ذرت های بو داده را نخ کشیدن و با دهان باز و چشمان گشاده از حیرت به تماشای چراغانی زیبای 

ند چهره درخت کریسمس خانه نشستن بود.حاال به محض اینکه مادرش به او اجازه داد که آنجا زیر نور درخت بنشی

 ی پنج ساله ی او غرق شادی و اعجاب شد.

الیزابت ویتاکر چهل و یکس اله بود که آنی به دنیا آمد و تولد او الیزابت را غافلگیر کرد دیر زمانی بود که الیزابت 

رویای داشتن فرزندی دیگر چشم پوشیده بود در ان هنگام تامی ده ساله بود پیش از این سالها کوشیده بودند و 

سرانجام با واقعیت تنها یک بچه داشتن کنار آمدند تامی بچه ی فوق العاده ای بود و لیز جان همواره احساس 

خوشبختی می کردند تامی عضو تیم فوتبال و بیس بال و زمستانها ستاره ی تیم هاکی روی یخ بود پسر خوبی که انچه 

ب بود و در خانه پسری مالیم در عین حال به ان اندازه را از او انتظار داشتند انجام می داد در مدرسه شاگردی خو

شیطنت داشت که مطمئن شوند بچه ای سالم و طبیعی است اگر چه بچه ای بی عیب و نقص و نمونه نبود اما پسر 

بسیار خوبی بود پسری که برایشان بسیار عزیز بود مانند مادرش موهایش بود و همچون پدرش چشمانی نافذ به 

ت شوخ طبع و تیز ذهن بود و بعد از شوک اولیه به نظر می رسید که توانسته خود را با مسئله داشتن رنگ آبی داش

 خواهری کوچک تطبیق دهد.

در پنج سال و نیم گذشته از هنگامی که خواهر کوچکش به دنیا امد از دید تامی چنان بود که گویی خورشید تنها به 

یی ظریف با دهانی پر خنده بود که هر گاه او و تامی با هم بودند صدای خاطر انی طلوع و غروب میکند آنی کوچولو

خنده اش در همه جای خانه می پیچید.آنی هر روز مشتاقانه به انتظار آمدن تامی از مدرسه می نشست و بعد با هم 

م وفت به تدریس در آشپزخانه می نشستند و شیر و شیرینی می خورندن پس از به دنیا آمدن آنی لیز به جای کار تما

پاره وفت پرداخت و گفت که می خواهد از همه ی لحظات بودن در کنار فرزندش لذت ببرد و لذت هم برد آن دو 

 همواره با یکدیگر بودند.

لیز حتی فرصتی یافت که دو سالی در مهد کودک آنی به کار داوطلبانه بپردازد و اکنون نیز در همان کودکستانی که 

هیه ی برنامه های هنری همکاری می کرد بعد از ظهرها با هم شیرینی نان و بیسکویت می پختند و انی می رفت در ت

یا در آشپزخانه ی دنج و راحتشان می نشستند و لیز ساعت ها برای انی کتاب می خواند زندگی گرم و صمیمانه ای 

اتفاق می افتاد مصون احساس میکردند داشتند و هر چهار نفرشان خود را از بسیاری از چیزها که برای مردم دیگر 

جان به خوبی از آنان نگهداری می کرد او صاحب بزرگترین عمده فروشی مواد غذایی منطقه بود و زندگی آبرومندی 

برای خانواده اش فراهم کرده بود عمده فروشی پیش از جان به پدر و پدر بزرگش تعلق داشت وضعیت مالی جان از 
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نه ای زیبا در بهترین منطقه ی شهر داشتند ثروتمند نبودند اما از نوساناتی که در زندگی ابتدا خوب بود انان خا

کشاورزان پیش مس آمد و بد اقبالی هایی که مردم در کسب و کارهای دیگر به علت تغییر مد و سلیقه با آن رو به 

نیازشان را برآورده میکرد او  رو می شدند مصون بودند همه طالب مواد غذایی خوب بودند و جان ویتاکر بود که

مردی مهربان و دلسوز بود و امیدوار بود که تامی هم روزی وارد کسب و کار او شود اما مایل بود که او ابتدا به کالج 

بروند در مورد آنی نیز همین طور دلش می خواست که انی هم مثل مادرش زنی باهوش و تحصیلکرده شود آنی 

ست مثل مادرش اما جان رویای پزشم یا وکیل شدن او را در سر داشت در سال دلش می خواست معلم شود در

این رویایی چندان ساده نبود اما جان هنوز هیچ نشده مبلغ قابل توجهی برای تحصیل آنی پس انداز کرده  2591

رفتن به دانشگاه  بود پول دانشگاه تامی را چند سال پیش کنار گذاشته بود بنابراین هر دوی انها از نظر مالی برای

تامین بودند جان مردی بود که رویاها را باور داشت و همیشه میگفت کاری نیست که نتوانی انجام دهی به شرط 

اینکه بخواهی و حاضر باشی برای به دست آوردنش تالش کنی خود او همیشه تالشگری مشتاق بود البته لیز هم 

جان اکنون دلش می خواست که لیز در خانه بماند دوست داشت همیشه کمک بزرگی برای او به حساب می آمد اما 

غروب که به خانه می آید لیز و انی را خفته در اغوش هم بیابد یا ببیند که در اتاق آنی سرگرم عروسک بازی با 

یکدیگرند یک نگاه به آنها قلبش را از شادی به لرزه در می آورد جان چهل و نه سال سن داشت و مردی خوشبخت 

 ود همسری بی نظیر و فرزندانی فوق العاده داشت.ب

 آن روز بعد از ظهر که جان به خانه برگشت برف و یخ را از روی کت و کالهش تکاند و صدا زد:

 شماها کجایید؟-

و سگ را که دم جنبان در میان آبی که کفش و لباس خیس او چون برکه ای روی زمین به وجود آورده بود به دور 

خورد به کناری راند حیوان ماده سگ ایرلندی بزرگ و پشمالویی بود که نامش را به تقلید از نام همسر  خود سر می

رئیس جمهور بس نهاده بودند اوایل لیز سعی کرده بود به همسرش بقبوالند که این بی حرمتی به خانم ترومن است 

روی او ماند و بعدها به نظر نمی رسید که هیچ کس  اما به نظر می رسید که این نام کامال برازنده ی حیوان است و این

 حتی یادش مانده باشد که بس نامش را از کجا اورده است.

 لیزا داد کشید:

 ما این جاییم.-

و جان به اتاق نشیمن رفت و انها را دید که دارند آدمک های ساخته شده از نان زنجبیلی را به درخت می آویزند 

تزیین درخت گذرانیده بودند و هنگامی که شیرینی ها در فر چخته می شد زنجیرهای کاغذی تمام بعد از ظهر را به 

 را درست کرده بودند.

 سالم ددی قشنگ نیست؟-

 چرا-

جان لبخندی به او زد و سپس به راحتی او را بلند کرد و در آغوش گرفت جان مرد نیرومندی بود با شکل و قیافه ی 

یاه بود حتی حاال که در آستانه ی پنجاه سالگی بود و چشمان آبی درخشان که نیاکان ایرلندیش موهایش س

فرزندانش از او به ارث برده بودند چشمان لیز با وجود موهای طالییش قهوه ای روشن و گاهی اوقات کامال عسلی 

حالی که لبخند می بود اما موهای آنی آن قدر روشن بود که به سپیدی می زد آنی به چشمهای پدرش نگاه کرد و در 
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زد بازیگوشانه بینی کوچکش را به بینی او مالید .اقعا به فرشته ای کوچک می مانست جان او را به آرامی کنار خود 

 روی زمین گذاشت و برای بوسیدن همسرش به سوی او رفت نگاهی پر از مهر بین آن دو رد و بدل شد .

 لیز به گرمی پرسید:

 اوضاعت امروز چطور بود؟-

بیست و دو سال از ازدواجشان می گذشت و بیشتر وقت ها زمانی که مسائل پیش پا افتاده ی زندگی آزارشان نمی 

داد بیش از پیش عاشق و شیفته ی یکدیگر می نمودند دو سال پس از فارغ التحصیل شدن لیز از کالج با هم ازدواج 

سرو کله ی تامی پیدا شد دیگر هر دو تقریبا امیدشان  کرده بودند آن موقع لیز معلم بود و هفت سالی طول کشید تا

را از دست داده بودند و دکتر تامپسون پیز واقعا هرگز نتوانست بفهمد که چزا لیز یا حامله نمی شود یا نمی توانست 

ه دنیا بچه اش را نگه دارد پیش از به دنیا آمدن تامی سه بار بچه ی لیز سقط شده بود و سرانجام هنگامی که تامی ب

آمد به نظرشان معجزه ای اتفاق افتاده بود ده سال بعد تولد انی معجزه ای بزرگتر بود وجود بچه ها تمام شادیهایی 

 را که تصورش را می کردند و در دل آرزو داشتند به آن دو ارزانی کرده بودند.

 جان گفت:

 از فلوریدا برایم پرتقال رسید.-

ومینه ی دیواری روشن بود و بوی نان زنجبیلی و ذرت بود داده خانه را پر کرده و نشست و پیپ را بیرون آورد ش

 بود.

 فردا مقداری می آورم.-

 آنی دستهایش را با شادی به هم کوفت:

 من عاشق پرتغال هستم!-

به  و از پاهای پدرش باال رفت و در بغل او جای گرفت بس هم پنجه هایش را روی زانوان جان گذاشت و سعی کرد

انان ملحق شود جان به آرامی سگ را به کناری راند و لیز از نردبان پایین آمد تا دوباره شوهرش را ببوسید و 

 گیالسی شربت سیب گرم به او پیشنهاد کرد.

 جان گفت:

 حیف است که آدم چنین پیشنهادی را رد کند.-

یکرد دست در دست آنی به دنبال لیز از سپس لبخندی زد و در حالی که در دل اندام باریک زنش را تحسین م

آشپزخانه رفت.طولی نکشید که صدای به هم خوردن در ورودی شنیده شد و تامی با بینی سرخ شده و گونه های گل 

 انداخته اسکیت به دست وارد شد.

ی مامان را وای...چه بوی خوبی...سالم مامان...سالم پدر....هی فسقلی امروز چه کارها کردی؟همه ی شیرینی ها-

 خوردی؟

و بعد در حالی که موهای خواهرش را به هم می ریخت او را در آغوش کشید و صورتش را با صورت خود خیس 

 کرد.

 آنی با دقت و وسواس پاسخ داد:

 با مامان شیرینی درست کردم...و فقط چهارتا خوردم.-
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او بودند بیش از همه برادر بزرگ و پدر و  همه خندیدند آنی به قدری ملیح و دوست داشتنی بود که همه عاشق

مادرش او لوس باز نیامده بود بلکه فقط به او توجه بسیار شده بود و این امر در رفتار و برخورد راحت او با همه چیز 

و همه کس کامال مشهود بود آنی همه را دوست داشت شیفته ی خندیدن بود و عاشق بازی کردن عاشق این بود که 

که به دنبالش در هوا موج می زد میان باد بدود دوست داشت با بس باز یکند .... و بیش از همه مشتاق  با موهایی

بازی با برادرش بود...پس ستایش گرانه برادرش را برانداز کرد اسکیت های فرسوده ی بازی روی بخ او نظرش را 

 به خود جلب کرده بود.

 تامی می توانیم فردا برویم اسکیت بازی؟-

 برکه ای نزدیک خانه ی انها بود و تامی اغلب یکشنبه صبح ها انی را به آنجا می برد.

 تامی گفت:

 به شرط آنکه تا فردا برف بند بیاید اگر این طوری ادامه پیدا کند حتی نمی شود برکه را پیدا کرد.-

هر کسی را آب می انداخت و و گازی به یکی از شیرینی های خوشمزه ی مادرش زد رنگ و بوی شیرینی ها دهان 

تمام فکر و ذکر تامی متوجه آنها بود لیز پیش بندش را درآورد بلوزی ساده و شیک و دامن خاکستری به تن داشت 

جان همیشه از اینکه می دید لیز هنوز همان تناسب اندام زمان دبیرستان را دارد که او برای اولین بار دیده بود 

جان سال اخر بود و تا مدتها خجالت می کشید اعتراف کند که عاشق دختری به آن  خوشحال می شد لیز سال اول و

جوانی شده است اما سرنجام همه از ماجرا با خبر شدند اوایل سر به سرشان می گذاشتند اما پس از مدتی ناچار به 

تحصیل در دبیرستان  قبول واقعیت شدند یک سال بعد جان نزد پدرش مشغول به کار شد و لیز هفت سال بعد را به

و کالج گذرانید و بعد از آن هم دوسالی به تدریس مشغول بود جان خیلی برای او صبر کرده بود اما حتی لحظه ای 

دچار تردید نشد می دانست که ارزشش را دارد آنها هیچ یک از چیزهایی را که از ته دل می خواستند و برایشان 

 ودند و همه ی آنچه را همیشه آرزو کرده بودند داشتند.مهم بود زود و سریع به دست نیاورده ب

 تامی دوتا شیریمی دیگر بلعید و گفت:

 فردا بعد از ظهر مسابقه دارم .-

 مادرش با تعجب پرسید:

 روز قبل از کریسمس؟ادم فکر میکند چنین روزی مردم کارهای دیگری هم دارند.-

نکه مسئله واقعا مهمی اتفاق می افتاد و مانع رفتنشان می شد خود جان آنها همیشه به دیدن مسابقات می رفتند مگر ای

هم فوتبال و هاکی روی یخ بازی کرده بود و هنوز هم از آنها لذت می برد اما لیز به اندازه ی جان مشتاق نبود و 

نفر از بچه ها همیشه با کنی تردید با مسئله بازی پسرش روبه رو می شد دلش نمی خواست تامی آسیبی ببیند چند 

طی سالهای اخیر در مسابقات هاکی دندانشان را از دست داده بودند ولی تامی مراقب بود و بسیار خوش اقبال تا آن 

زمان نه استخوانی شکسته بود و نه صدمه ی عمده ای دیده بود فقط کلی کبودی و رگ به رگ شدن که به ادعای 

 پدرش تمام لذت بازی در همین بود.

 ی خدا او پسر است و تو نمی توانی تا ابد او را الی پنبه نگه داری.محض رضا-

اما گاهی لیز پیش خود اعتراف می کرد که بدش نمی آید چنین کاری بکند فرزندانش برای او به قدری ارزشمند 

الهی را می بودند که نمی خواست هیچ اتفاق سوئی برایشان بیفتد همین طور برای جان او زنی بود که قدر نعمت های 

 دانست.
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 آنی با عالقه پرسید:

 امروز آخرین روز مدرسه ات قبل از کریسمس بود؟-

تامی با لبخند به تایید سر تکان داد نقشه های زیادی برای تعطیالت کشیده بود که لسیاری از انها دختری به نام 

 می گرفت.امیلی را هم کهاز تعطیالت شکرگزاری به این طرف او را می شناخت در بر 

دخترک همین امسال به گرینل آمده بود آنها از شیکاگو آمده بودند و دختر خیلی جذاب بود و تو دل برو آن قدر 

که تامی چند بار او را به دیدن مسابقات هاکی خود دعوت کرده بود اما حد را نگه داشته بود تصمیم داشت از او 

ند و شاید حتی قراری برای شب سال تو بگذارند اما تا آن لحظه هنوز دعوت کند که هفته ی آینده با هم به سینما برو

 جرئت نکرده بود از او دعوت کند.

انی هم می دانست که او از امیلی خوشش می آید یک روز وقتی برای بازی اسکیت به کنار برکه رفته بودند اتفاقی با 

ره به او خیره شد امیلی با چند نفر از دوستان و یکی امیلی برخود کرده بودند آنی دیده بود که برادرش چگونه یکبا

از خواهرانش اسکیت بازی میکرد آنی به خو گفت که بد نیست اما نمی توانست بفهمد چرا تامی تا آن حد محو او 

 شده است.

به آنها امیلی موهای سیاه براق و بلندی داشت و اسکیت را خیلی معمولی بازی می کرد حرفی با تامی نزد فقط مرتب 

 نگاه میکرد و بعد وقتی داشتند آنجا را ترک می کردند به آنی خیلی توجه کرد و ابراز محبت کرد.

 در راه بازگشت به خانه آنی به تام که اسکیت های او را برایش حمل می کرد خیلی رک و راست گفت:

 به خاطر این به من محبت کرد که از تو خوشش آمده.-

 تامی پرسید:

 ا این را میگویی؟از کج-

 سعی میکرد لحنش آرام و عادی باشد اما برعکس دستپاه و عصبی می نمود.

 آنی با حرکتی سریع وهای طالیی بلندش را با حالتی معنی دار به روی شانه ای انداخت و گفت:

 تمام مدتی که اسکیت میکردی عاشقانه نگاهت میکرد.-

 منظورت از عاشقانه چیه؟-

دانی منظورم چیه و می دانی که او عاشق تو شده به همین دلیل هم با من مهربان بود خودش هم  خودت خوب می-

یک خواهر کوچک دارد اما ان قدر که به من محبت دارد با او مهربان نبود بهت که گفتم حسابی از تو خوشش امده و 

 دوستت دارد.

 ها باید به فکر عروسک بازی باشی؟خیلی سرت می شود انی ویتاکر فکر نمی کنی به جای این حرف-

تامی سعی میکرد وانمود کند که حرف های او تاثیری رویش نگذاشته اما بعد به خودش گفت که خیلی احمقانه است 

 که نگران باشد که خواهر پنج سال و نیمه اش چه فکری درباره ی او میکند.

 آنگاه انی غش و ریسه ای رفت و پرسید:

 ش داری مگر نه؟تو هم واقعا دوست-

 داشت سر به سر برادرش می گذاشت.

 می شود سرت به کار خودت باشد؟-

 لحنش با او تند بود چیزی که به ندرت پیش می آمد اما آنی اصال به روی خودش نیاورد.
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 به نظر من خواهر بزرگترش خیلی تو دل برو تر است.-

 م حتما سعی میکنم این را به یاد داشته باشم.اگر زمانی تصمیم گرفتم با یک سال آخری قرار بگذار-

 مگر سال آخری ها چه اشکالی دارند؟-

 به نظر می رسید که آنی ویتاکر از درک تفاوت عاجز مانده.

 تامی توضیح داد:

 هیچ جز اینکه هفده سالش است .-

 و آنی خردمندانه سر تکان داد.

 هتر است.خیلی پیر است!به این ترتیب فکر میکنم امیلی ب-

 متشکرم.-

 آنی خیلی جدی گفت:

 خواهش میکنم.-

حاال دیگر به خانه رسیده بودند داخل شدند و رفتند که شیر کاکائو داغ بنوشند و گرم شوند با وجود حرف های آنی 

درباره ی دخترهای دور و بر برادرش تامی دوست داشت در کنار او باشد آنی همیشه باعث میشد که تام احساس 

ند بسیار مورد توجه و بی نهایت مهم است آنی او را می پرستید هیچ تردید در این مورد نبود آنی عاشق برادرش ک

 بود و تامی هم به همان اندازه دلباخته ی او بود.

ان شب آنی پیش از رفتن به رختخواب بغل برادرش نشست و تامی داستانهای مورد عالقه او را برایش خواند تامی 

ین داستان را دوبار برایش خواند و بعد مادر آنی را به رختخوابش برد وتامی به گپ زدن با پدرش نشست کوتاهتر

درباره ی انتخاب آیزونهارو به ریاست جمهوری که ماه پیش انجام شده بود و تغییراتی که احتماال پیش می آمد 

ند پدر مایل بود که تام کشاورزی بخواند و صحبت کردند بعد مثل همیشه درباره ی کسب و کار به گفت و گو پرداخت

اقتصاد را هم به عنوان گرایش فرعی دوره انتخاب کند هر دو به اصول اولیه اما بسیار مهم مثل خانواده فرزند و 

مقدس بودن زندگی زناشویی صداقت و یاور دوستان بودن اعتقاد داشتند.در مقابل مورد احترام و عالقه ی جامعه 

 واره درباره ی جان ویتاکر میگفتند که او انسانی واال شوهری خوب و کارفرمایی منصف است.بودند مردم هم

آن شب تامی پیش دوستانش رفت هوا به اندازه ای خراب بود که حتی تقاضای گرفتن اتومبیل پدرش را هم نکرد و 

 .پای پیاده به خانه ی صمیمی ترین دوستش رفت و ساعت یازده و نیم به خانه برگشت

لیز و جان نگران او نبودند تامی در پانزده سالگی یکی دوبار مرتکب حماقت های جوانی شده بود که کال شامل دو بار 

نوشیدن آبجو و باال آوردن در اتومبیل هنگامی که پدرش او را به خانه باز میگرداند بود زن و شوهر اصال خوششان 

ند تامی ذاتا بچه ی خوبی بود و انها می دانستند که اکثر بچه ها مرتکب نیامده بود اما زیاد هم از کوره در نرفته بود

چنین کارهایی می شوند جان خودش هم در جوانی مرتکب چنین کارها و حتی بدتر از آن شده بود به خصوص در 

اصرار می  غیاب لیز هنگامی که او به کالج رفته بود لیز هنوز هم گاهی در این مورد سر به سر او می گذاشت و جان

ورزید که نمونه ی نجابت بوده و لیز از شنیدن این حرف با تعجب ابرویی باال می انداخت و بعد معموال او را می 

 بوسید و موضوع به خنده و شوخی برگزار میشد.

 آن شب هم طبق معمول زود به رختخواب رفتند و صبح روز بعد از پنجره که به بیرون نگاه کردند منظره ای مانند

کارت های کریسمس در مقابل خود دیدند برف همه چیز و همه جا را سپید پوش و زیبا کرده بود ساعت هنوز 
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هشت و نیم صبح نشده بود که انی تامی را با خود به بیرون از خانه برده بود تا در ساختن آدم برفی کمکش کند آنی 

بود و تامی برایش توضیح داد که مجبور است برای کاله هاکی مورد عالقه ی تام را برای سر آدمک در نظر گرفته 

مسابقه ی هاکی که بعد از ظهر انجام می شد کاله را از آدک برفی به امانت بگیرد آنی گفت که به او خبر خواهد داد 

ی که اساسا آیا می تواند از کاله استفاده کند یا نه تامی در پاسخ او را روی برفها هل داد و سپس هر دو به پشت رو

 برفها دراز کشیدند و با تکان دادن دست و پایشان ادای بال زدن فرشته ها را در آوردند.

بعد از ظهر آن روز همگی به تماشای مسابقه ی تامی رفتند با وجود اینکه تیم تامی مسابقه را باخت روحیه ی تامی 

را گرفته بودند برای دیدن تامی آمده  پس از مسابقه خوب بود امیلی هم همراه گروهی از دوستانش که دور و بر او

بود اما ادعا میکرد که کامال اتفاقی و فقط برای همراهی با دوستانش به انجا آمده است امیلی دامنی چهارخانه و کفش 

اسپرت پوشیده و موهای بلند و سیاهش را دم اسبی کرده بود و انی عقیده داست که دستی هم به سر و صورتش 

 کرده است. برده و آرایشی هم

هنگامی که خانواده ی ویتاکر سالن مسابقه را ترک کرده و پیاده به سوی منزل برمیگشتند تامی که از اظهار نظر آنی 

 متعجب مینمود با خنده پرسید:

 از کجا می دانی؟-

 امیلی قبل از انها با گله ی دوستان خوش خنده اش سالن را ترک کرده بود.

 انی خیلی عادی گفت:

 خر من هم گاهی وقتها از لوازم آرایش مامان استفاده میکنم.آ-

 هر دو مرد با نیش باز و چشمهای کتعجب سراپای پری کوچکی را که در کنارشان قدم برمیداشت برانداز میکردند.

 تامی خیلی قاطع گفت:

 مامان که آرایش نمیکند.-

 چرا میکند پودر و رژ گونه و گه گاهی هم روژ لب میزند.-

 جدی؟-

تامی متعجب مینمود این را می دانست که مادرش زن خوش قایفه ای است اما هرگز به این فکر نیفتاده بود که 

 ممکن است در این میان ترفندی دخالت داشته باشد و او از لوازم آرایش استفاده کند.

 انی اضافه کرد:

 ها چشم های آدم را به گریه می اندازد.بعضی وقتها چیزهای سیاهی هم به مژه هایش می مالد اما آن-

 و لیز خندید انی ادامه داد:

 مرا هم به گریه می اندازد به همین دلیل است که هیچ وقت از آن استفاده نمیکنم.-

سپس درباره ی مسابقه و چیزهای دیگر به صحبت پرداختند و تامی باز هم با دوستانش بیرون رفت و دختری از 

 که از آنی نگه داری کند تا مادر و پدر بتوانند به مهمانی کریسمس یکی از همسایه ها بروند.همکالسیهایش آمد 

 انها پیش از ساعت ده به خانه برگشتند و پیش از نیمه شب به رختخواب....

 

طلوع  رفتند. هنگامی که به خانه برگشتند، آنی در رختخوابش به خواب ناز فرو رفته بود. اما صبح روز بعد پیش از

آفتاب بیدار شد، سخت هیجان زده ی کریسمس بود. در پایان روز، کریسمس فرا می رسید. امشب، شب کریسمس 
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بود و همه ی فکر و ذکر آنی چیزهایی بود که از بابانوئل خواسته بود. دلش برای یک عروسک مادام الکساندر 

(Madame Alexender.لک زده بود، اما شک داشت که به دستش برد )  یک سورتمه ی نو هم خواسته بود، و

 یک دوچرخه. اما می دانست که بهتر است دوچرخه را بهار موقع تولدش بگیرد.

به نظر می رسید که هزار کار انجام نشده هنوز باقی مانده، کارهای بی شماری برای تهیه و تدارک کریسمس. قرار 

ایند و مادرش مشغول پختن شیرینی هایی بود که می بایست بود عده ای از دوستانشان فردا بعدازظهر به دیدنشان بی

در آخرین لحظات پخته شوند. آن شب می بایست در مراسم دعای نیمه شب شرکت می کردند. آنی عاشق این 

مراسم بود، اگرچه واقعاً چیز زیادی از آن نمی فهمید. ولی دوست داشت با خانواده اش، دیروقت شب به کلیسا برود 

به پدر و مادرش در کلیسای گرم، درحالی که به سرودهای مذهبی گوش می داد و بوی عود فضا را پر و چسبیده 

کرده بود، چرت بزند. آخور قشنگی آنجا بود که همه ی حیوانات، حضرت یوسف و حضرت مریم را درمیان گرفته 

رک کلیسا به آنجا برود و همراه بودند، و نیمه شب، نوزاد را هم کنارشان می گذاشتند. آنی دوست داشت پیش از ت

درست مثل من و شما، نه "مادرش حضرت مسیح نوزاد را تماشا کند. سال گذشته آنی از مادرش پرسیده بود: 

درست مثل "و خودش را به لیز چسبانیده و مادرش خم شده و او را بوسیده بود. لیز با مهربانی گفته بود:  "مامان؟

 "دوستت دارم، آنی."بش شده بود، خدا را شکر کرده بود. و به خاطر نعماتی که نصی "ما.

 "من هم دوستت دارم."آنی زمزمه کرد: 

آن شب نیز مثل سالهای پیش آنی به مراسم دعای کریسمس رفت و درحالی که راحت بین پدر و مادرش نشسته 

 بود، به خواب رفت؛ جایی بسیار

الیی موسیقی او را به خواب برد و حتی هنگام مراسم هم بیدار دلچسب و مطبوع. کلیسا گرم بود و نوای همچون ال

نشد. اما هنگام خروج مثل همیشه به دنبال عیسای نوزاد در آخور گشت و با دیدن مسجمه ی کوچک لبخندی زد و 

بعد به مادرش نگاه کرد و دست او را فشرد. لیز درحالی که او را نگاه می کرد، احساس کرد که اشک چشمانش را 

 وشانده. این دختر برای آنان مانند هدیه ای ویژه بود که به همراه خود شادی و خنده و محبت به ارمغان آورده بود.پ

 

ساعت از یک نیمه شب گذشته بود که به خانه رسیدند. هنگامی که آنی را در رختخوابش می گذاشتند، بیشتر خواب 

را ببوسد، دخترک در خوابی عمیق فرو رفته بود و به آرامی خُر خُر  بود تا بیدار. هنگامی که تامی داخل اتاق شد که او

می کرد. وقتی تام سر او را بوسید، به نظرش آمد که کمی گرم است اما با خود اندیشید که چیز مهمی نیست و حتی 

در کار باشد. لزومی ندید که به مادرش بگوید. آنی آن قدر راحت و آرام می نمود که تامی گمان نبرد که مسئله ای 

اما آنی صبح روز کریسمس، برای اولین بار تا دیروقت خوابید و هنگامی که بیدار شد، کمی گیج و خوابالود می نمود. 

شب پیش لیز بشقابی هویج و نمک برای گوزنِ سورتمه ی بابانوئل و شیرینی برای بابانوئل بیرون گذاشته بود، چرا 

این کار را بکند، ولی آنی هنگامی که بیدار شد یادش افتاد که بررسی کند و  که آنی خوابالودتر از آن بود که خود

ببیند که چیزی را خورده اند. اما کمی بیش از معمول خوابالود بود و گفت که سرش درد می کند اما حالت 

و گزنده بود و سرماخوردگی نداشت، و لیز فکر کرد شاید آنفلوانزای خفیفی گرفته باشد. این اواخر هوا بسیار سرد 

شاید دو روز پیش که آنی با تامی برف بازی می کرد، سرما خورده بود. با وجود این هنگام ظهر آنی خوب و سالم به 

نظر می رسید و به خاطر عروسک مادام الکساندر و دیگر اسباب بازیها و سورتمه ی تازه ای که بابانوئل برایش 
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تامی بیرون رفت و یک ساعتی بازی کرد و بعدازظهر آن روز هنگامی که آورده بود، خوشحال و خندان بود. آنی با 

 برای نوشیدن شیر کاکائوی داغ به داخل آمد، گونه هایش گل انداخته بود و کامالً

 سرحال و سالم می نمود.

یک جای و پکی به پیپیش زد. لیز یک پیپ هلندی زیبا و  "خوب، شاهزاده خانم!"پدرش لبخندی شادمانه به او زد. 

 "بابانوئل با تو خوب بود؟"پیپ دست دوز برای بقیه ی پیپ هایش به او هدیه کرده بود. 

وگویی که دقیقاً می داند چه کسی آن را برایش  "عروسک تازه ام خیلی قشنگ است، ددی."آنی خندید.  "عالی."

 آورده، لبخندی به پدرش زد، اما البته نمی دانست.

که این افسانه برایش جذاب باقی بماند و آن را باور داشته باشد. اگرچه چند نفری از همگی سخت کوشیده بودند 

دوستانش واقعیت را می دانستند، اما لیز اصرار داشت که بابانوئل سراغ همه بچه های خوب می آید و حتی به آنهایی 

آنی جزو کدام گروه بود، تردیدی هم که زیاد خوب نیستند، به امید آنکه بهتر شوند، سر می زند. اما در این که 

 وجود نداشت. آنی بهترین بود. چه از نظر آنان و چه از نظر همه ی کسانی که او را می شناختند.

آن روز بعدازظهر دوستانشان مهمان آنها بودند، سه خانواده که در نزدیکی آنان زندگی می کردند و دو نفر از 

ان. خانه خیلی زود پر از خنده و شوخی شد. چند نفر جوان هم سن و مدیران فروش جان همراه همسر و فرزندانش

 سال تامی هم در میان مهمانان بودند و تامی وسایل جدید ماهیگیریش را به

 آنان نشان دهد. تامی صبر و قرار نداشت که زودتر بهار فرا رسد تا بتواند از آنها استفاده کند.

از رفتن مهمانان، در محیطی خلوت و آرام، خانواده ی ویتاکر برای  بعدازظهری گرم و دلچسب بود، آن شب پس

صرف شام کنار یکدیگر نشستند. لیز سوپ بوقلمون درست کرده بود که آن را همراه باقی مانده ی غذای ظهر و 

 بعضی از خوراکیهای که دوستانشان برایشان آورده بودند، خوردند.

 

و به پشتی صندلی تکیه داد. همسرش لبخندی زد و  "ماه دیگر چیزی بخورم. فکر نمی کنم بتوانم تا یک"جان گفت: 

بعد متوجه شد که رنگ آنی پریده و چشمانش بی حالت است و دو لکه ی قرمز شبیه سرخابی که دوست داشت با 

 آن بازی کند، روی گونه هایش دیده می شود.

 

 بچه و نه سگ ،تکانی نخوردند. ترک میکرد تا به اتاق خواب خودش برگردد ،هیچ کدام ،نه

 "چطور است؟"جان در حالیکه به داخل رختخواب و زیر باالپوش می خزید پرسید:

 "خودم هم می دانم زیادی دلواپس می شوم دست خودم نیست."لیز لبخندی زد و ادامه داد :"خوب است"

می کنی.واقعا نمیدانم چه کرده ام که این هم یکی از دالیل عشق من به توست.تو از همه ما خیلی خوب مواظبت "

 "چنین خوشبخت شده ام.

لیز هرگز مرد دیگری را قبل یا "فکر میکنم فقط زرنگی به خرج دادی و مرا در چهارده سالگی روی هوا قاپیدی."

ل به بعد از او نشناخته و دوست نداشته بود و در سی و دو سالی که از آشنایی او با جان میگذشت عشقش به او تبدی

 اشتیاقی پرشور شده بود.

و همسرش را به سمت خود  "میدانی حاال هم خیلی بزرگتر از چهارده سال به نظر نمی آیی"جان خجوالنه گفت:

 "دوستت دارم لیز"کشید :

 زندگی آنان زندگی ای سرشار از چیزهای خوبی بود که طی سالها ساخته وپرداخته بودند ،عشق آنان عشقی بود که
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 ن را عزیز ومحترم میشمردند.هردو آ

صبح روز بعد لیز به محض بیدار شدن به سراغ آنی رفت.هنوز ربدوشامبرش را کامل به تن نکرده بود و داشت بند 

آن را می بست که وارد اتاق آنی شد و دید که او هنوز در خواب است.ناخوش به نظر نمی رسید اما همین که لیز 

 و به سختی نفس می کشد. نزدیکتر شد دید که رنگش پریده

لیز خم شد و آهسته او را تکان داد.قلبش به شدت می تپید.صبر کرد که او تکانی بخورد ولی فقط صدای ناله ای بلند 

 شد وآنی بیدار نشد و

 حتی زمانی که لیز به شدت او را تکان داد و با فریاد صدایش کرد،واکنشی نشان نداد.

؟گویی به محض شنیدن "چی شده مامان"ا شنید وبدو آمد که ببیند چه اتفاقی افتاده.تامی زودتر از جان صدای او ر

صدای مادرش چیزی را احساس کرده بود.هنوز پیژامه به تن داشت موهایش ژولیده می نمود و خواب وبیدار می 

 نمود.

تن این جمله شروع به گریه و با گف"نمی دانم.به پدر بگو به دکتر استون خبر دهد.نمی توانم آنی را بیدار کنم."

کرد.صورتش را کنار صورت بچه چسباند ،می توانست نفس کشیدن او را احساس کند اما آنی بیهوش بود و لیز 

بالفاصله متوجه شد که تب آنی نسبت به شب گذشته بسیار شدیدتر شده است.لیز حتی جرات نداشت که آنی را 

 ام تنها بگذارد.یک لحظه به اندازه ی آوردن حرارت سنج از حم

و بعد سعی کرد آنی را بلند کرده بنشاند.این بار آنی تکان مختصری خورد و ناله "بجنب"لیز به دنبال تامی داد زد:

ای خفه سر داد.اما نه حرفی زد ونه چشمانش را باز کرد،و هیچ نشانه ای از بیدار شدن در چهره اش دیده نشد.چنان 

خواهش می "چه میگذرد و لیز او را در آغوش گرفته بود و به آرامی می گریست:می نمود که نمی داند در اطرافش 

لیز هنوز گریه میکرد که "کنم عزیزم....خواهش می کنم بیدار شو...زود باش آنی...دوستت دارم...خواهش می کنم...

 لحظه ای بعد جان و به دنبال او تامی با شتاب وارد اتاق شدند.

جان هم وحشتزده می نمود.اگرچه دلش نمی خواست لیز متوجه نگرانی او "آید چی شده؟والت گفت همین االن می "

 بشود وتامی پشت سر پدرش آهسته گریه می کرد.

لیز "نمی دانم....فکر کنم تبش خیلی باالست...نمی توانم بیدارش کنم...وای خدای من..اوه جان..خواهش می کنم.."

بود و تکانش می داد اما این بار آنی حتی ناله ای هم نکرد.بی جان در  می گریست دختر کوچکش را محم بغل کرده

 آغوش مادرش آرمیده بود و همه خانواده چشم به او دوخته بودند.

جان "خوب می شود.بچه ها گاهی این جوری می شوند و بعد دوساعت بعد حالشان خوب است.خودت که می دانی"

 سعی می کرد وحشتش را مخفی کند.

به من نگو چی می دانم.من می دانم که آنی بدجوری ناخوش "حالتی عصبانی به شوهرش پرخاش کرد: لیز با

 "است.فقط همین را می دانم.

و همان لحظه برای هرسه ی آنان مثل روز روشن بود که اینکار "والت گفت که اگر الزم باشد می بردش بیمارستان."

 الزم است.

 "وی لباست را عوض کنی من مواظبش هستم.بهتر نیست بر"جان به آرامی گفت:

و آنی را روی تخت خوابانید و موهایش را مرتب کرد.تامی با وحشت به "تنهایش نمیگذارم."لیز با لحنی قاطع گفت:

 خواهرش خیره شده بود.
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می رنگش به قدری پریده بود که به مرده می مانست و اگر با دقت به او نگاه نمی کردی متوجه نفس کشیدنش ن

شدی.مشکل می شد باور کرد که امکان دارد آنی بیدار شود.بخندد و قهقهه بزند.با این وجود تامی می خواست باور 

 کند که هنوز هم امکان چنین اتفاقی وجود دارد.

 ترسیده و بهت زده بود."چطور یک باره این قدر سریع حالش بد شد؟"تامی گفت:

و ناگهان خشمگین به جان خیره شد گویی تقصیر "دم چیز مهمی نیست.آنی مریض بود اما من فکر کر"لیز گفت:

جان است که او دیشب از دکتر نخواسته بود به دیدن آنی بیاید.به شدت از خودش بدش می آمد که در حالی که آنی 

 در اتاقش بیهوش افتاده بود او وجان با هم خلوت کرده بودند.

 ."باید دیشب از والت می خواستم که بیاید"

 و لیز پاسخی نداد."تو که نمی دانستی حالش این طور می شود."جان دلداریش داد:

بعد صدای در را شنیدند.جان به طرف در دوید و دکتر وارد شد.بیرون هوا سرد و گزنده بود و طوفان پیش بینی 

 شده فرا رسیده بود.

ی تیره وتار بود.دکتر درحالی که با قدمهایی سریع برف می بارید و دنیای بیرون هم مانند دنیای درون اتاق خواب آن

 "چی شده؟"به طرف اتاق آنی می رفت از جان پرسید:

 "نمی دانم.لیز می گوید تبش خیلی باال رفته و ظاهرا نمی توانیم بیدارش کنیم."

ر تخت آنی رسید.دستی حاال به آستانه در رسیده بودند و دکتر بدون اعتنا به لیز وتام دو قدم دیگر برداشت و به کنا

به پیشانی او زد سعی کرد سرش را حرکت دهد و مردمک چشمش را نگاه کرد.به صدای سینه اش گوش داد و در 

 سکوت مطلق بعضی از واکنش هایش را کنترل کرد.

می خواهم ببرمش بیمارستان و مایع نخاعش را "آن گاه برگشت و با حالتی گرفته وغمگین به آنها نگاه کرد.

 "مایش کنم.فکر می کنم مننژیت است.آز

لیز نمی دانست مفهوم گفته دکتر دقیقا چیست اما اطمینان داشت که بوی خوشی از این ماجرا نمی "وای خدای من!"

آید.به خصوص با در نظر گرفتن حال و وضع آنی.لیز بازوی جان را چسبید و با صدایی که به سختی شنیده می شد 

 "؟حالش خوب می شود"پرسید:

تامی کنار در ایستاده بود وخواهری را که می پرستید نگاه می کرد ومی گریست.لیز در حالیکه در انتظار پاسخ دکتر 

 بود می توانست صدای تپش

قلبش را بشنود.دکتر دوست سالیان آنها بود هم مدرسه ای و یار قدیمی آن دو ،اما اکنون گویی دشمنی بود که 

 م می زد.سرنوشت آنی را اینگونه رق

حالش خیلی بد است.ترجیح می دهم همین االن او را به "و صادقانه ادامه داد: "نمی دانم"سرانجام دکتر گفت:

 "بیمارستان ببرم.یکی از شما می توانید با من بیایید؟

 "هردو می آییم.فقط یک لحظه فرصت بده لباس بپوشیم.تامی تو پیش دکتر وآنی بمان."جان قاطعانه پاسخ داد:

من هم "گریه راه گلویش را بسته بود و اشک سریعتر از آن می آمد که بتواند جلویش را بگیرد."من....پدر.."

جان خواست با او بحث کند ولی سر تکان داد.جان درد او را می فهمید می "میخواهم بیایم..من...باید آنجا باشم...

 دانست که آنی برای او چه ارزشی دارد برای همگی آنان.

 "همین االن حاضر می شویم"و بعد به دکتر رو کرد"برو لباست را بپوش."نمی توانستند او را از دست بدهند.
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در اتاق خوابشان لیز لباسش را عوض کرده بود،دامنی قدیمی و پلوور و چکمه پوشیده بود.آن گاه شانه ای به 

 موهایش کشید ،کیف و کتش را برداشت وبه اتاق خواب آنی دوید.

دکتر دائما "تغییری نکرده؟"دکتر به آرامی گفت:"حالش چطور است؟"ز نفس نفس زنان وارد اتاق شد وپرسید:لی

 عالیم حیاتی او را کنترل می کرد

فشار خون پایین بود و نبض ضعیف می زد و آنی بیشتر در اغما فرو رفته بود.دکتر می خواست فورا او را به 

ب می دانست که حتی در بیمارستان هم در مورد مننژیت کار زیادی از دستشان بیمارستان ببرد ولی در عین حال خو

 ساخته نیست.

لحظه ای بعد جان هم با لباسی که با عجله سر هم کرده بود وارد شد.سپس سرو کله تامی که لباس هاکی به تن 

 داشت پیدا شد.اولین چیزی که در گنجه لباس ها به چشمش خورده بود همین لباس بود.

جان آنی را بلند کرد و لیز دو پتوی ضخیم به دور او پیچید.سر کوچک آنی از داغی شبیه المپی روشن بود "برویم"

خشک و تفتیده و لب هایش به بنفش می زد.به طرف اتومبیل دکتر دویدند و جان که آنی را در آغوش داشت عقب 

این موقع ،آنی لحظه ای تکان خورد اما در طول  ماشین نشست.لیز کنار او خزید وتامی جلو پهلوی دکتر نشست.در

راه دیگر صدایی از او شنیده نشد وهمه گروه ساکت ماندند.لیز به آنی نگاه می کرد به موهای طالیی او دست می 

 کشید وآنها را مرتب می کرد.یکی دوبار پیشانیش را بوسید وحرارت سر فرزندش او را به وحشت انداخت.

 اورژانس برد ،پرستاران منتظر آنها بودند.جان آنی را به بخش 

والت پیش از ترک خانه به بیمارستان تلفن کرده بود.لیز کنار آنی ایستاد و در حالی که مایع نخاع آنی را می گرفتند 

دست او را به دست رفته بود و می لرزید.از او خواسته بودند که از اتاق بیرون برود اما لیز از ترک کردن دخترش 

 ناع می کرد.امت

پرستارها نگاهی به یکدیگر انداخته بودند ودکتر "من همین جا پهلویش می مانم."لیز با صدایی ترسناک گفته بود:

 اشاره کرده بود که کاری به کارش نداشته باشند.

،چهل و  بعد از ظهر حدس پزشک به یقین تبدیل شد.آنی مبتال به مننژیت شده و تب او بازهم باالتر رفته بود.درجه

یک وشش عشر را نشان می دا و هیچ یک از تالشهای آنان برای پایین آوردن تب تاثیری ولو مختصر در وضع او 

نکرده بود.آنی در بخش کودکان روی تخت خوابیده وپرده ای بر روی تخت کشیده بودند.گاهی به آرامی ناله می 

و را معاینه کرد گردنش کامال سفت و خشک شده کرد ولی هرگز تکانی نخورد و بیدار نشد.هنگامی که پزشک ا

بود.دکتر می دانست که او زیاد دوام نخواهد آورد مگر اینکه تبش قطع شود ویا اینکه به هوش بیاید اما برای به 

هوش آوردن او و مبارزه با بیماریش کاری از دست آنها ساخته نبود.همه چیز در دست تقدیر بود.آنی هدیه ای بود 

ل و نیم پیش برای آنان فرستاده شده بود وچیزی بجز عشق و شادی برایشان به ارمغان نیاورده بود که پنج سا

.اکنون هیچ کاری برای جلوگیری از پس گرفتن هدیه از دستشان ساخته نبود.مگر دعا والتماس به او که ترکشان 

 نکند.ولی به نظر می رسید که آنی هیچ چیز را نمی شنود.

رش کنار او ایستاده بود صورتش را میبوسید و دست کوچک سوزانش را نوازش می کرد.جان و در همین حال ماد

تامی به نوبت دست دیگرش را به دست می گرفتند و بعد می رفتند تا در راهرو قدم بزنند و گریه کنند.هیچ کدام تا 

به رها کردن ویا تسلیم شدن بدون  آن لحظه خود را چنان ناتوان و درمانده ندیده بودند.اما این لیز بود که حاضر
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جنگ نبود.گویی احساس می کرد که جدا شدن از او حتی برای یک لحظه ممکن است به باختن در نبرد منجر 

 شود.لیز نمی خواست بگذارد که کودکش در سکوت به درون تاریکی بلغزد،می خواست با تمام توان به او بیاویزد و

 رزه کند.برای نگه داشتن او مقاومت و مبا

دوستت داریم , عزیزم ..... همه ما تو رو خیلی دوست داریم ....پدر , تامی و من ....باید بیدار شوی .....باید چشمانت "

را باز کنی ....زود باش عزیزم .....زود باش....می دانم که می توانی . حالت خوب می شود ....یک میکروب بی ارزش 

می گذاریم , مگر نه ؟......زود باش , آنی .....زود باش عزیز دلم , خواهش می کنم میخواهد تو را مریض کند و ما ن

لیز بدون احساس خستگی ساعتها با آنی حرف زد و حتی غروب هم از جدا شدن از او امتناع کرد و در نهایت  ".....

ه ساکت می شد و گاه با صندلی را که به دادند پذیرفت و روی آن نشست. همچنان دست آنی را به دست داشت . گا

او حرف میزد , جان مجبور می شد گاهی از اتاق بیرون برود , چرا که بیش از این تحمل دیدن آن صحنه را نداشت 

.هنگام شام پرستار ها تامی را بیرون بردند , چرا که آنچنان دستخوش عواطف شده و کنترل خود را از دست داده 

ببیند که مادرش به آنی التماس می کند که زنده بماند, در حالی که خواهر  بود که دیگرنمی توانست تحمل کند و

کوچکش که بی اندازه دوستش داشت , هنوز همچنان بی حرکت و بی جان بود . رنج پدر و درد مادرش را می دید و 

م دلداری بدهد . فقط این از تحمل او خارج بود. تام فقط ایستاده بود و گریه می کرد , و لیز قدرت نداشت که به او ه

لحظه ای پسرش را در آغوش کشید و بعد پرستارها تام را بیرون بردند . آنی بیش از تامی به او نیاز داشت و لیز 

 نمی توانست او را ترک کند و پیش پسرش برود . می بایست بعد با تامی در این باره صحبت کند .

کوتاه و آهسته کرد و بعد مژه هایش به هم خورد . برای لحظه از رفتن تامی یک ساعتی می گذشت که آنی ناله ای 

ای به نظر رسید که گویی می خواهد چشمانش را باز کند , اما چشمانش همچنان بسته ماند . در عوض , دوباره ناله 

ا باز کرد و این بار به آرامی دست مادرش را فشار داد . بعد گویی به سادگی تمام روز در خواب بوده , چشمانش ر

 کرد و به مادرش نگاه کرد .

لیز نام او را زمزمه کرد . از آنچه می دید مات و مبهوت شده بود . به جان اشاره کرد که به نزدیک بیاید .  "آنی ؟ "

 جان به اتاق برگشته و نزدیک در ایستاده بود .

رش به کنار تخت رسیده بود , و هر یک از حاال پد "سالم عزیزم .....من و پدر اینجا هستیم و خیلی دوستت داریم .  "

آن دو در یک سوی تخت ایستاده بودند .آنی قادر نبود سرش را به طرف هیچ یک ار آن دو بچرخاند ولی کامال 

مشخص بود که به وضوح می تواند آن دو را ببیند .آنی خواب آلود می نمود , لحظه ای دوباره چشمانش را بست و 

 ا گشود و لبخند زد .سپس به آرامی چشمانش ر

 "تامی !  "آنی آن چنان آهسته این جمله را که صدایش را به سختی شنیدند .  "دوستتان دارم .  "

سیالب اشک از چشمان او فرو می ریخت , خم شد و به آرامی پیشانی دخترش را بوسید .  "او هم اینجاست .  "

که لیز گریه او را ببیند .آنها آنی را بی اندازه دوست اکنون جان هم می گریست و دیگر حتی خجالت نمی کشید 

و آهسته  "دوستت دارم تامی ..... "داشتند و جان حاضر بود دست به هر کاری بزند تا حال دخترش خوب شود .

و سپس لبخند زد . زیباتر و بی نقص تر از همیشه بود . همچون کودک کامل  "شما را دوست دارم ..... "ادامه داد : 

نمود , که آنجا خوابیده بود , با موهایی طالیی و چشمان درشت آبی و گونه های کوچک گرد , کودکی که همه  می

دوست داشتند او را ببوسند , و او به آنان لبخند می زد , گویی خبر از رازی داشت که دیگران از آن آگاه نبودند 

که لبخندی بر لب دارد . دخترک به پایین تخت نگاه کرد و به ......و در این هنگام , تامی وارد اتاق شد و آنی را دید 
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او لبخند زد . تامی گمان کرد که معنای این لبخند آن است که حال آنی بهتر شده و از سر شوق و آسودگی خیال که 

 "شکرم . مت "او را از دست نخواهد داد , شروع به گریه کرد . بعد آنی خطاب به همه با کوتاهترین نجوا فقط گفت : 

و سپس همراه با لبخندی چشمانش را بست . لحظه ای بعد , فرسوده از تالیش هایش به خواب رفته بود . تامی شاد و 

سرخوش از آنچه دید ه بود , دوباره از اتاق بیرون رفت . اما برداشت لیز چیز دیگری بود . لیز احساس کرد که یک 

 ت .جای کار اشکال دارد و واقعیت چیز دیگری اس

د رحالی که به کودکش نگاه می کرد , احساس می کرد که آنی آرام , آرام از آنان دور می شود . هدیه , از دست 

رفته بود , از آنان باز پس گرفته می شد . آنان او را فقط برای مدتی بسیار کوتاه در کنار خود داشتند , زمانی به 

 کوتاهی چند لحظه ......

ود و دست او را به دست گرفته بود و تماشایش می کرد , و جان می رفت و می آمد . تامی رو لیز بی حرکت نشسته ب

راهرو روی صندلی به خواب رفته بود و تقریبا نمیه شب بود که آنی, سرانجام آنها را ترک کرد . دیگر هرگز 

. به تک تک آنان گفته بود که چشمانش را نگشود و هرگز بیدار نشد . آنچه را می خواست به آنان بگوید گفته بود 

چقدردوستشان داشته ......و از آنان تشکر کرده بود .....متشکرم .....به خاطر پنج سال خوب ......پنج سال کوتاه اما 

فراموش ناشدنی .....متشکرم به خاطر این زندگی طالیی که زمانی کوتاه به من ارزانی شده بود . هنگامی که آنی مرد 

نار او بودند و دست او را به دست داشتند . نه به خاطر اینکه مانع رفتن او بشوند , برای برای تشکر از , جان و لیز ک

آنچه او به آنها داده بود . حاال دیگر می دانستند که هیچ چیز مانع رفتن او نخواهد شد و فقط میخواستند هنگامی که 

آخرین بار هنگامی که آنی کوتاه ترین و اخرین نفس هایش آنی آنها را ترک می کند , در کنارش باشند . لیز برای 

اما گویی این تنها پژواک صدایش بود . آنی , نشسته بر بالین فرشتگان ,  "دوستت دارم ..... "را کشید , زمزمه کرد : 

برادرش در آنان را ترک کرده بود . دخترک از آنان باز پس گرفته شده بود و اکنون آنی ویتاکر تنها یک روح بود . 

راهرو به خواب رفته بود و به یاد او بود .....به او می اندیشید .....و به عشقی که به او داشت .....درست مثل پدر و 

مادرش .....و به یاد می آورد که همین چند روز پیش , روی برفها وانمود می کردند که فرشته اند ......و اکنون آنی 

 واقعا یک فرشته بود .

 فصل دوم

مراسم تدفین عذابی دردناک و رقت انگیز بود , از آن گونه چیزهایی که کابوس مادران می سازد . دو روز پیش از 

شب سال نو بود اما همه دوستانشان آمدند , بچه ها , پدر مادر ها , معلمان او در مهد کودک و کودکستان , همکاران 

تون هم آنجا بود و در گوشه ای خلوت به آنان گفت به دلیل آنکه و کارمندان جان و معلم های همکار لیز , والتر اس

آن شب پس از تلفن لیز به خانه آنها نیامده خود را سرزنش می کند . تصور کرده بود که بیکاری آنی سرماخوردگی 

هم  یا آنفلوانزاست , در حالی که نمی بایست چنین تصوری می کرده. در عین حال اذعان کرد که حتی اگر آن شب

آمده بود قادر به تغییر چیزی نمی بود . چرا که درصد مرگ و میر بر اثر منژیت بین بچه های کوچک تقریبا در همه 

موارد تکان دهنده بود . لیز و جان با مهربانی به دکتر استون تاکید کردند که خود را سرزنش نکند . اما لیز خود را 

ه بود که به خانه آنها بیاید و جان هم به خاطر اینکه به لیز گفته بود سرزنش می کرد که چرا آن شب از دکتر نخواست

چیز مهمی نیست , به همان نسبت خود را سرزنش می کرد و هردو از خودشان متنفر بودند زیرا هنگامی که آنی در 

د , اما او نیز تختش به اغما فرورفته بود , با یکدیگر خلوت کرده بودند . تامی نمی دانست چرا چنین احساسی دار

 خود را به خاطر مرگ آنی سرزنش می کرد . می بایست بتواند برای خواهرش کاری ....................
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آنی ، همان طور که کشیش آن روز گفت ، هدیه ای بود از سوی پروردگار که برای مدتی کوتاه به آنها ارزانی شده 

ده بود . دوستی کوچک که آمده بود شیوه ی دوست داشتن را به بود . فرشته ای کوچک که خداوند به آنان ودیعه دا

آنان بیاموزد و به یکدیگر نزدیکشان کند . همین کار را هم کرده بود . همه ی کسانی که آنجا حضور داشتند ، لبخند 

وست شیطنت آمیز ، چشمان درشت آبی ، صورت کوچک باز و روشنی را که هرکس را به نوعی ، به تبسم و خنده و د

داشتن خود وادار می ساخت ، به یاد داشتند . هیچ کس تردیدی نداشت که او ، به عنوان هدیه ی عشق و دوستی 

پیش آنان آمده بود ، اما اکنون مسئله این بود که بدون او چگونه به زندگی ادامه می دادند . به نظر همه ی آنان ، 

ادآور تمامی مواهبی که هر لحظه امکان دارد در زندگی مرگ یک کودک نشانه ی سرزنش گناهان انسانی است و ی

از دست برود . این یعنی از دست دادن همه چیز ؛ زندگی ، امید و آینده ، از دست رفتن محبت ، صفا وصمیمیت و 

 تمام چیزهای خوب و عزیز .

امی ویتاکر نبودند ، هر سه ، ... و در آن صبح سرد ماه دسامبر ، هیچ سه نفری تنهاتر و بی کس تر از لیز ، جان و ت

سرد ویخزده میان دوستانشان کنار قبر عزیزشان ایستاده بودند قادر نبودند از او ببرند و طاقت نداشتند او را آنجا ، 

 در آن تابوت سفید پوشیده از گل ، تک وتنها رها کنند .

و جان بالفاصله منظور او را درک « . ی توانم نم» هنگامی که مراسم به پایان رسید ، لیز با صدایی خفه به جان گفت : 

کرد و بازوی او را محکم گرفت . می ترسید که لیز دچار حمله ی عصبی شود . روزها بود که در آستانه ی چنین 

نمی توانم او را اینجا تنها » حادثه ای بودند و حاال لیز حتی بدتر از پیش می نمود . لیز در میان هق هق گریه گفت : 

 ...«رم ... نمی توانم بگذا

 و جان او را با وجود مقاومتی که می کرد به طرف خود کشید .

 .«او اینجا نیست لیز ... او رفته است ... حاال دیگر راحت است » 

و زار ...« او راحت نیست ... او مال من است ... می خواهم پیش من باشد ... می خواهم برگردد پیش من » لیز گفت : 

دوستانشان ناراحت و درمانده خود را کنار کشیده بودند و نمی دانستند چگونه می توانند به او کمک کنند .  می زد ،

کالمی برای گفتن نمانده بود . یا کاری که با انجام آن بتوان باعث تسکین رنج و کاهش درد شد . تامی دلتنگ و بی 

 تاب ایستاده بود و به آن دو نگاه می کرد .

 «حالت خوب است ، پسرم ؟ » تام ، در حالی که از کنار او می گذشت ، پرسید : مربی هاکی 

و بی آنکه سعی کند اشک هایش را که بر محاسن جاری بود ، پنهان کند ، آنها را با سرانگشت سترد . تامی خواست 

می دانم ... می دانم » او گفت : که بگوید ، بله ، اما فقط توانست با سر اشاره کند و گریه کنان در آغوش مربی افتاد و 

، من هم خواهرم را از دست دادم ، من بیست ویک سال داشتم واو پانزده ساله بود ... خیلی دردناک است ...واقعا 

و در حالی که پا به پای تامی گریه « خیلی دردناک است ، فقط خاطره ها را فراموش نکن ، او کوچولوی نازنینی بود 

همه ی آن خاطرات را به یاد داشته باش . او در قالب مواهب کوچک تمام عمر پیش تو خواهد : »  می کرد، ادامه داد

آمد ، فرشتگان این چنین به ما هدیه می دهند ... گاهی انسان حتی متوجه هم نمی شود ، اما آنها حضور دارند ، آنی 

می شنود ... صدایش را خواهی شنید ... و او را اینجاست ، گاهی ، وقتی که تنها هستی ، با او حرف بزن... صدایت را 

 «هرگز از دست نخواهی داد . 

تامی لحظه ای متعجب و بهتزده به او نگاه کرد ، با خود فکر کرد آیا او دیوانه شده است ، و بعد سری به تایید تکان 

کشد . موقعی که سوار اتومبیلشان داد . در این هنگام پدرش سرانجام توانسته بود مادرش را کمی از مقابل قبر کنار ب
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می شدند ، لیز دیگر یارای قدم برداشتن نداشت ، و پدرش در حالی که اتومبیل را به سوی خانه می راند ، رنگ به 

 صورتش نمانده بود . هیچ یک کالمی به زبان نیاوردند .

و مواد خوراکی آوردند . بعضی ها از  آن روز ، در تمام طول بعد از ظهر ، مردم به دیدارشان آمدند و برایشان غذا

ترس اینکه مزاحم و یا با آنها رو به رو شوند ، غذا و یا گل را روی پله ها گذاشتند . با وجود این به نظر می رسید که 

سیل جمعیت دائما در اطرافشان جاری است . کسانی هم بودند که دوری گزیدند . انگار که اگر خانواده ی ویتاکر را 

 ند ، امکان دارد اتفاق مشابهی برای آنها رخ دهد ، انگار که فاجعه مسری است .لمس کن

لیز و جان ، خسته ومعذب ، در اتاق نشیمن نشسته بودند و سعی می کردند به دوستانشان خوشامد بگویند . هنگامی 

خ ندهند ، نفسی به راحتی که سرانجام پاسی از شب گذشته توانستند در ورودی را قفل کنند و دیگر به تلفن ها پاس

کشیدند . در تمام این مدت تامی در اتاق خود نشسته بود و با کسی دیداری نداشت . یکی دو بار از جلوی اتاق آنی 

رد شد اما نتوانست تحمل کند و سرانجام در رابست که آنجا را نبیند . در آن لحظه تنها چیزی که می توانست به 

نی صبح روز آخر ، تنها چند ساعت پیش از آنکه آنان را ترک کند ، چقدر ناخوش وبی خاطر بیاورد ، این بود که آ

جان و رنگپریده به نظر می رسید . اکنون دیگر مشکل میشد به یاد آورد که او به هنگام سالمت چگونه بود . وقتی که 

 سر به سر او می گذاشت ومی خندید .

ند ، چهره ی او بر روی تخت بیمارستان در واپسین لحظه ها بود ، همان به یک باره تنها چیزی را که می توانست ببی

و بعد جان سپرده بود ، همه ی ذهن تامی را گفته ی او تسخیر کرده بود ، « از شما متشکرم ... » وقتی که گفته بود : 

به جای آنی ، برای او چنین چهره ی او ، دلیل مرگ او ، چرا او باید می مرد ؟ چرا باید چنین اتفاقی می افتاد ؟ چرا 

اتفاقی نیفتاد ؟ اما به هیچکس نگفت که چنین احساسی دارد . هیچ چیز به هیچکس نگفت . در واقع در تمام طول 

هفته ، جان ولیز وتامی ، با هم حرفی نزدند ، بجز هنگامی که مجبور بودند با دوستانشان صحبت کنند ، اما تام ، با 

 هیچکس حرفی نزد .

ل نو ، مثل روزهای دیگر سال ، آمد و گذشت ، روز سال نو هم بی تفاوت گذشت . در روز بعد ، تامی به شب سا

مدرسه رفت ، اما هیچکس حرفی نزد . همه می دانستند چه اتفاقی افتاده ، مربی هاکی با او مهربان بود ، اما دیگر 

می بر زبان نیاورد و تامی هیچکس را نداشت که راجع به خواهر خود یا آنی حرفی نزد ، هیچکس درباره ی آنی کال

غم خود را به او بگوید . یک باره ، حتی چشم دیدن امیلی ، دختری را هم که ماهها ناشیانه با او نظربازی کرده بود ، 

ت نداشت . چرا که بارها با آنی درباره ی او صحبت کرده بود ، هرچیزی یادآور این بود که چه چیز باارزشی را از دس

داده و این را نمی توانست تحمل کند . از این رنج دائم در عذاب بود ؛ مثل بازویی قطع شده ، این واقعیت که می 

دانست همه به چشم ترحم به او نگاه می کنند . شاید هم مردم فکر می کردند رفتار او عجیب و غریب شده ، ولی 

دند و این حال و روز او بود . پدر ومادرش هم وضعی مشابه او حرفی به او نمی زدند ، او را به حال خود رها کرده بو

 داشتند .

پس از شلوغی و غوغای آمد و رفت روزهای اول ، خانواده ی ویتاکر از دیدار با دوستان وآشنایان خودداری کردند . 

تحمل کند که بدون آنی حتی گاه یکدیگر را هم نمی دیدند ، تامی دیگر هیچ گاه با آنها غذا نمی خورد . نمی توانست 

در آشپزخانه بنشیند ، بعد از ظهرها طاقت بازگشت به خانه و خوردن شیر و بیسکویت بدون آنی را نداشت . دیگر 

نمی توانست خانه را بدون آنی تحمل کند ، پس ، تا جایی که می توانست تا دیروقت در زمین ورزش می ماند وبعدا 

خانه گذاشته بود ، می خورد . بیشتر اوقات ، همان طور سرپا ، کنار اجاق نیمی از شامی را که مادرش برای او در آشپز
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غذا را می خورد و نیمی از آنرا در ظرف زباله می ریخت . بقیه ی اوقات یک لیوان شیر چند بیسکویت برمی داشت و 

خورد و پدرش هم دیرتر به اتاقش می رفت و از خوردن شام صرف نظر می کرد . مادرش هم انگار دیگر چیزی نمی 

از شب قبل از سرکار به خانه می آمد و او هم هیچوقت گرسنه نبود ، انگار که غذا خوردن کاری بود که از نظر هر 

سه ، مربوط به گذشته میشد و در کنار هم بودن چیزی بود که اگر هرسه کنار هم باشند ، غیبت چهارمی به نحو 

یر قابل تحمل خواهد بود ، در نتیجه ، هر یک جداگانه ، از خود و از یکدیگر، بسیار دردناکی به چشم خواهد خورد غ

 فرار می کردند ومخفی می شدند .

همه چیز ، او را به یادشان می آورد ، همه چیز دردشان را بیدار و زنده می کرد ، درست مثل عصبی که ذق ذق می 

 ی را موجب می شود که فوق تحمل است .کند و فقط گاهی موقتا آرام می گیرد .بقیه ی اوقات درد

مربی هاکی می دید که بر او چه می گذرد . یکی از معلمانش نیز درست پیش از تعطیالت بهار دگرگونی ناگهانی تام 

را تذکر داد . برای نخستین بار در تمام دوران تحصیل ، نمرات او تنزل کرده بود و به نظر می رسید که دیگر هیچ 

 یت ندارد . در واقع بدون آنی هیچ چیز برایش ارزش نداشت .چیز برایش اهم

پسرویتاکر حال و روز خوبی » یک روز سر میز معلمان در کافه تریا ، معلم راهنمای تامی به معلم ریاضی گفته بود : 

ود . فکر می کنم ندارد . تصمیم داشتم به مادرش تلفن کنم . اما او را در خیابان دیدم . حال . روز او بدتر از پسرش ب

 «مرگ دخترکوچولویشان بی اندازه برایشان سخت بوده 

او هم بچه داشت ونمی توانست تصور کند که چگونه می « برای کی سخت نیست ؟» معلم ریاضی با دلسوزی گفت : 

 «اوضاعش تا چه حد بد است؟ آیا در درسی رد شده ؟:» شود چنین چیزی را تحمل کرد . بعد پرسید 

قبال یکی از بهترین شاگردانم بود ، من می دانم که پدر ومادرش :»و صادقانه ادامه داد .« نه ، ولی نزدیک است  هنوز» 

تا چه حد برای تحصیل او اهمیت قائلند . حتی پدرش صحبت فرستادن او را به یکی از هشت دانشگاه بزرگ می کرد 

، مطمئنا دیگر نخواهد توانست به دانشگاههای معتبر . حاال حتی اگر خودش هم بخواهد و نمراتش هم اجازه دهد 

 .«برود 

می تواند دوباره خودش را جمع و جور کند ، فقط سه ماه گذشته . فرصتی به او بده ، فکر می کنم باید مدتی آنها را » 

چطور می  به حال خودشان بگذاریم ، تام و پدر ومادرش را می گویم ، و صبر کنیم ببینیم آخر سال تحصیلی وضعش

شود . اگر دیدیم واقعا وضعش دارد بدتر می شود و ممکن است حتی در امتحان رد شود یا مسئله ی دیگری پیش 

 .«بیاید ، آن وقت با آنها صحبت می کنیم 

 .«من فقط دلم نمی خواهد که ببینم این جوری توی سراشیبی بیفتد » 

کند که آنچه را اتفاق افتاده فراموش کند و پشت سر بگذارد . شاید دست خودش نباشد ، شاید حاال فقط باید سعی » 

شاید این مهمتر باشد . گاهی برایم مشکل است اعتراف کنم که در زندگی چیزهایی مهمتر از علوم اجتماعی و 

 .«مثلثات هم وجود دارد . بگذار به این بچه فرصتی بدهیم که بتواند بلند شود ودوباره سرپا بایستد 

حاال اواخر مارس بود . دو ماه بود که آیزنهاور به کاخ سفید رفته بود ، .« سه ماه گذشته :» ر خاطرنشان کرد معلم دیگ

واکسن فلج اطفال دکتر سالک در آزمایشات موفق از آب درآمده بود و لوسیل بال سرانجام فرزندی به دنیا آورده 

 اکر. با مرگ آنی ، زندگی او متوقف شده بود .بود . دنیا به سرعت در حرکت بود ، اما نه برای تامی ویت

گوش کن ! اگر بچه ی من بود ، یک عمر طول می :» معلمی که بیشتر دلسوزی می کرد ، خطاب به همکارش گفت 

 .«کشید تا بتوانم فراموش کنم 
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وافق کردند تامی را و هر دو معلم ساکت شدند .به خانواده های خود فکر می کردند و در پایان ناهار ت.« می دانم » 

برای مدتی دیگر به حال خود بگذارند . ولی همه متوجه شده بودند که تامی انگار به هیچ چیز توجه و عالقه ای ندارد 

. حتی تصمیم گرفته بود در آن فصل فوتبال وبسکتبال بازی نکند ، اگر چه مربی سعی می کرد او را متقاعد کند . در 

دانی شده بود . رختخوابش را دیگر هرگز مرتب نمی کرد . همه چیز ریخته و پاشیده بود و خانه نیز اتاقش مثل زباله 

 برای اولین بار در زندگیش به نظر می رسید دائما در حال جر وبحث با پدر ومادرش است .

د و فریاد ، خود آنها هم دائما در حال بگو مگو بودند . مدام با هم مجادله می کردند ویکی از آن دو همیشه با دا

دیگری را به خاطر چیزی سرزنش می کرد . در این مدت بطور مرتب باک اتومبیل را پر نکرده ، زباله را بیرون 

نگذاشته ، سگ را به گردش نبرده ، صورتحساب ها را پرداخت نکرده ، قهوه نخریده و پاسخ نامه ها را نداده بودند . 

آنها به جای هر کاری فقط بحث و جدل می کردند . پدر هیچ وقت خانه نبود گرچه اینها مسائل بی اهمیتی بودند ، اما 

، مادر هرگز لبخند نمی زد ، هیچ کس کالمی محبت آمیز به زبان نمی آورد، حتی به نظر می رسید که دیگر غمگین 

 نیستند ، بلکه عصبانی بودند . از دست هم

چنین بیرحمانه آنی را از آنان گرفته بود ، اما هیچ کدام هرگز این را عصبانی بودند ، از دنیا ، از زندگی ، از تقدیر که 

 به زبان نیاورد. فقط داد و بیداد می کردند و از هر چیزی شکایت داشتند. مثال باال بودن رقم قبض برق.

می نشست و  تامی راحتتر بود که از آنها دوری کند. اکثر اوقات بیرون در باغ پرسه می زد. زیر پله های عقب خانه

فکر می کرد. سیگار کشیدن را هم شروع کرده بود. حتی یکی دوبار چندتایی آبجو هم با خود برده بود. بعضی 

اوقات ، همینطور زیر پله های عقب خانه دور از باران بی پایانی که تمام ماه بر آنان باریده بود ، می نشست و آبجو 

ث می شد که احساس کند بزرگ شده . یکبار حتی لبخندی هم زد ، می خورد و سیگار کملز دود می کرد. این باع

فکر می کرد اگر آنی می توانست او را ببیند ، بدجوری عصبانی می شد ، ولی نمی توانست . پدر و مادرش هم دیگر 

 غ.اهمیتی نمی دادند. بنابراین مهم نبود که چه می کند. بعالوه ، تامی حاال شانزده سالش بود ، یک آدم بال

این جمله ای بود که پدر مری بت ، در یکی از « اصال برایم مهم نیست که شانزده سالت است ، مری بت رابرتسون » 

شبهای ماه مارس ، در شهر اوتارا ایالت آیوا حدود دویست و پنجاه مایل دورتر از جایی که تامی زیر پلکان پشتی 

ست می شد ، و تماشا می کرد که چگونه طوفان گلهای مادرش خانه ی والدینش نشسته بود و یواش یواش از آبجو س

تو با اون لباس بدن نما و یک خروار آرایش بیرون نمی ری. برو » را به روی زمین می خواباند ، به دخترش گفت. 

 «صورتت را پاک کن و اون لباس را هم درآر. 

 «شب می پوشند.  پدر ، این مهمانی رقص بهاره است و همه آرایش می کنند و لباس» 

سر و وضع دختری که برادر بزرگش دو سال پیش با خود به مهمانی رقص مدرسه برده بود ، به مراتب توی چشم 

بخورتر از امروز او بود ، اما پدرش ابدا اعتراضی نکرده بود. چرا که او دوست دختر رایان بود و البته فرق می کرد. 

 ر بود و مری بت نبود.رایان می توانست هر کاری بکند. او پس

اگر می خواهی بیرون بروی ف باید یک لباس مناسب بپوشی ، یا می توانی در خانه بمانی و با مادرت به رادیو گوش » 

وسوسه ی در خانه ماندن هم کم نبود ، ولی از سوی دیگر ، مهمانی رقص سال دوم هم دیگر تکرار نمی شد. « کنی . 

خصوص اگر مجبور باشد با لباسی شبیه لباس راهبه ها برود. در عین حال اصال دلش وسوسه شد که به کلی نرود به 

نمی خواست مجبور شود در خانه بماند . برای آن شب ، مری بت از خواهر بزرگتر دوستش لباسی به امانت گرفته 

غوانی پرطاووس بود که کمی برایش بزرگ بود ولی فکر می کرد خیلی زیباست. لباس از جنس تافته و به رنگ ار



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –هدیه 

2 1  

 

بود. به اضافه کفش همرنگ آن که پایش را می زد ، چرا که یک شماره برایش کوچک بود. اما ارزشش را داشت. 

لباس ، دکلته و بدون بند بود و بولروی کوتاهی روی آن داشت اما باالتنه ی باز آن ، قسمتی از سینه او را نشان می 

 عتراض پدرش است.داد و مری بت می دانست که همین ، دلیل ا

 «پدر ، زاکتم را در نمی آورم ، قول می دهم. » 

با زاکت ، یا بی زاکت ، می توانی این لباس را توی خانه پیش مادرت بپوشی اما اگر می خواهی به مجلس رقص » 

نرفتنت بروی ، بهتر است چیز دیگری برای پوشیدن پیدا کنی ، و یا مجلس رقص را فراموش کنی. روراست بگویم ، 

برایم مهم نیست . همه ی اون دخترها با با او لباسهای دکلته مثل بدکاره ها به نظر می آیند. تو احتیاج نداری برای 

جلب توجه پسرها بدنت را به نمایش بگذاری ، مری بت. بهتر است همین حاال این را بفهمی. وگرنه پای بدترین 

 «راموش نکن ! پسرها را به خانه باز می کنی. این حرف مرا ف

سال داشت و  21لحن پدرش تند و گزنده بود. چشماهی خواهر کوچکترش نوئل از تعجب گرد شده بود. نوئل فقط 

خیلی سرکشتر از آن بود که حتی در رویای مری بت بگنجد. مری بت دختر خوبی بود ، نوئل هم همین طور ولی در 

سیزده سالگی هربار که پسری سوت می زد ، چشمهای او برق  زندگی بیش از مری بت به دنبال هیجان بود. حتی در

 می زد. مری بت با اینکه شانزده سال داشت ، بسیار محجوب تر بود و سعی می کرد هرگز در مقابل پدرش نایستد.

سرانجام ، مری بت به اتاقش رفت و گریه کنان روی تخت افتاد. بعد مادرش آمد و کم کرد تا چیزی برای پوشیدن 

دا کند. مری بت لباسهای زیادی نداشت اما لباس خوبی به رنگ سرمه ای با یقه سفید و آستین های بلند داشت که پی

مارگریت رابرتون می دانست شوهرش آن را مناسب می داند. ولی ، حتی دیدن این لباس اشک مری بت را جاری 

 ساخت ، به نظرش خیلی زشت بود.

 «ه به من می خندند... مثل راهبه می شوم ، مامان. هم» 

 مری بت از دیدن لباسی که مادرش برایش انتخاب کرده بود ، دلشکسته شده بود. همیشه از این لباس متنفر بود.

 مادرش به لباسی که مری بت قرض گرفته بود اشاره کرد و گفت ک

 «کمتر کسی چنین لباسی می پوشد ، مری بت. » 

است ، اما در عین حال کمی وحشتزده اش می کرد. باعث می شد مری بت  خودش هم قبول داشت که لباس قشنگی

شبیه یک زن بشود. مری بت در شانزده سالگی از بخت خوب یا بخت بد ، اندامی زیبا و متناسب ، کمری باریک و 

نش بود پاهایی خوشتراش نصیبش شده بود و حتی در لباس ساده ، زیباییش مخفی نمی ماند. بلندتر از بیشتر دوستا

 و زودتر از معمول بالغ شده بود.

قانع کردن مری بت برای پوشیدن این لباس ، یک ساعتی طول کشید. در این فاصله پدرش در هال نشسته بود و 

پسری را که قرار بود مری بت با او به مهمانی برود ، بی هیچ مالحظه و ظرافتی بی رحمانه به باد سوال گرفته بود. 

را زیاد نمی سناخت. پسر که از سواالت آقای رابرتسون درباره ی کاری که می خواهد پس از مری بت این پسر 

دبیرستان انتخاب کند ، عصبی به نظر می رسید ، اعتراف کرد که هنوز تصمیمی نگرفته است و آن وقت برت 

رری به حالش رابرتسون برایش توضیح داد که کمی کار سخت برای یک جوان مفید است و سربازی رفتن هم ض

نخواهد داشت. دیوید اوکانر از روی ناچاری با او موافقت می کرد که سرانجام مری بت با کراه وارد اتاق شد. همان 

لباس مورد نفرتش را به تن داشت و گردنبند مروارید مادرش را به گردن آویخته بود. به جای کفش پاشنه بلند 

ه بود اما هنوز هم یک سر و گردن بلندتر از دیوید بود. بنابراین سعی ساتن ارغوانی ، کفش تخت سرمه ای به پا کرد
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کرد به خودش بگوید که واقعا اهمیتی ندارد. مری بت می دانست که خیلی بد قیافه شد ، لباس تیره اش با موهای 

به اندازه لحظه ای قرمز روشنش که او را حتی بیشتر از آنچه بود کمرو و خجالتی می نمود ، کامال در تضاد بود. هرگز 

 که به دیوید سالم می کرد ، خود را زشت احساس نکرده بود.

 دیوید گفت :

 «واقعا خیلی خوب شده ای.» 

خود او لباس تیره برادر بزرگترش را پوشیده بود که چند شماره برایش بزرگ بود . بعد گلی را که برای مری بت 

ی لرزید که نتوانست آن را به سینه او سنجاق کند و مادر مری بت آورده بود ، به او داد اما دستهایش آنچنان م

 کمکش کرد.

 هنگامی که از در بیرون می رفتند ، مادرش با مهربانی گفت ک

 «خوش بگذرد.» 

در دلش تا حدی برای او احساس تاسف می کرد و در ته دل فکر می کرد باید به او اجازه می داد که لباس ارغوانی را 

باس به تن او بسیار قشنگ بود و مری بت هم دختر بزرگی شده بود اما وقتی که برت تصمیمی می گرفت ، بپوشد. ل

دیگر جای چون و چرا نبود. زن می دانست که او تا چه حد در مورد دخترانش نگران است. دو تا از خواهرانش ، 

ت به هر قیمتی که باشد نمی گذارد چنین سالها پیش اجبارا ازدواج کرده بودند ، و برت همیشه به مارگریت می گف

چیزی برای دخترانش اتفاق بیافتد. آنها باید دختران خوبی باشند و با پسرانی خوب ازدواج کنند. می گفت خانه او 

جای زنان هرزه ، بی عفتی و بی بند و باری نیست و جای هیچ گونه شک و تردیدی هم باقی نگذاشته بود. اما رایان 

ر کاری که می خواهد بکند. چرا که او مرد بود. رایان هجده ساله بود و در کارگاه برت با او کار می اجازه داشت ه

 کرد. برت رابرتسون صاحب موفقترین تعمیرگاه اتومبیل اوتاوا بود و با دستمزد ساعتی

 سه دالر،کسب و کار خیلی خوبی داشت و به آن افتخار میکرد.

راضی بود و ادعا میکرد که مثل او مکانیک خوبی است.رابطه شان با هم خوب بود و رایان از کار کردن برای پدرش 

بعضی اوقات در تعطیالت آخر آخر هفته با هم به شکار و ماهیگیری میرفتند،و مارگریت در خانه با دخترها میماند.با 

کار نکرده بود و برت به این  آنها به سینما میرفت یا به دوخت و دوز میپرداخت.مارگاریت هیچ وقت بیرون از خانه

 مسئله افتخار میکرد.

برت آدم پولداری نبود،اما میتوانست جلوی سرش را باال نگاه دارد.دختر او نمیبأست با قرض کردن لباس و رفتن به 

 مجلس رقص دبیرستان در لباسی که او را شبیه طاوس مست میکرد،تغییری در وجهه ی پدرش میداد.

ی بود و همین بهترین دلیل برای برت بود که سخت مراقب او باشد و در صورت لزوم توی سر مری بت دختر زیبای

 او بزند که مبادا مثل عمههایش خودسر و نافرمان بشود و از دست برود.

خود او با دختری ساده ازدواج کرده بود،مارگاریت اوبراین پیش از ازدواج با او میخواست راهبه شود.در این بیست 

که حدودا از ازدوجشان میگذشت،همسر خوبی برای او بود.اما اگر او شبیه یک)تکه ی خوشگل(بود،یعنی همان سالی 

چیزی که مری بت همین حاال سعی کرده بود بشود،و یا اگر با او بحث و جدال میکرد،همان کاری که توئل،به هیچ 

 وجه با او ازدواج نمیکرد.
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پیش به این نتیجه رسیده بود.گرچه مری بت واقعاً هرگز باعث دردسر او پسر درد سرش کمتر از دختر است،سالها 

نشده بود،ولی عقاید عجیب و غریبی در مورد زنان و آنچه میتوانند و یا نمیتوانند انجام دهند،رفتن به مدرسه و حتی 

 دانشگاه داشت.

بوط میشد،تحصیل برای یک دختر معلمانشذهن او را پر کرده بودند که چقدر باهوش است.تا آنجا که به برت مر

 هیچ اشکالی نداشت،البته در حد معقول و به شرط آنکه بداند چه موقعی بس کند و چه موقع از آن استفاده کند.

،برت اغلب میگفت برای یاد گرفتن تعویض کهنه ی بچه،احتیاجی نیست که آدم به دانشگاه برود.اما درس خواندن 

و کسب او به نظرش بد نبود و بعدش نمیآمد که مری برت حسابداری میخواند و به او به منظور کمک به اداره ی کار 

 در نگه داری حساب و کتابش کمک میکرد.

 اما بعضی از عقاید احمقانه ی مری بت به نظر برت مربوط به دنیای دیگری بود.

پرتی بود.،گاهی برت واقعا پزشک زن،مهندس زن،وکیل زن،و حتی پرستاری برای زنان به نظرش مقوله ی کامال 

متعجب میشد که این پرت و پالها چیست که این دختر میگوید؟دختر میبأست مواظب رفتار خود باشد تا زندگی 

 خود و دیگران را خراب نکند.

بعد هم ازدواج کند و بچه دار شود.به تعدادی که شوهرش بتواند از عهده ی مخارجش بر بیاد،یا مرد بگوید 

باید به شوهر و بچه و خانه ش برسد و باعث دردسر کسی هم نشود.اینها را به رایان هم گفته بود و میخواهد،زن 

هشدار داده بود که با دختری بی بند و بار ازدواج نکند و با کسی که قصد ازدواج با او را ندارد،رابطه ی آنچنانی 

 برقرار نکند،مبادا که دخترک باردار شود.

 داگانه بودند.آنها میبأست مراقب رفتارشان باشند،....نیمه لخت به مجالس رقص نروند.اما دخترا مقوله ای ج

 مارگریت که فیلمهایی نکند که میافتاد فکر به گاهی.نکنند عصبانی را زنان،خانوادهشان ٔ  و با عقاید ناپخته درباره

د.اگرچه مارگریت به طور قطع چنین افکاری باش کرده القأ آنها به را احمقانه عقاید این برده تماشایشان به را دخترها

 نداشت.او زنی آرام بود که هرگز در هیچ مورد باعث ناراحتی او نشده بود .اما مری بت مقوله ی جداگانه بود.

 دختر خوبی بود اما برت همیشه فکر میکرد عقاید مدرن او باعث کلی دردسر خواهد شد.

مجلس رقص رسیدند.اما به نظر میرسید که در غیبت آنها به همه آن شب مری بت و دیوید،یکر ساعتی دیر به 

خوش گذشته است،و گرچه قرار نبود که کسی در آنجا مشروب بخورد،تا همان ساعت هم چند نفر از پسرهای 

کالس،مست مینمودند و همینطور چند نفر از دختر ها.مری بت هنگام ورود چند زوج را داخل اتومبیلهای پارک شده 

ود،اما سعی کرده بود نگاه نکند.اگرچه دیدن چنین صحنههایی به همراه دیوید ناراحت کننده تر بود.مری بت دیده ب

زیاد با دیوید آشنا نبود و درواقع با هم دوست نبودند اما هیچ کس دیگری از او دعوت نکرده بود،و او دلش 

بیند که چه جوری است،پس قبول کرده بود همراه میخواست به مهمانی برود،فقط برای اینکه رفته باشد،آنجا باشد و ب

 او برود.

 دیگر از اینکه همه جا او را کنار میگذاشتند، خسته شده بود.مری بت هیچگاه با بقیه جور نبود،همیشه متفاوت بود.

دیده سالها بود که شاگرد اول کالس بود و به همین دلیل بعضی از پسرها از او متنفر بودند و بقیه هم او را نا

میگرفتند.پدر و مادرش هم هر وقت به مدرسه میآمدند،باعث سرافکندگی او میشدند.مادرش ترسو و خجالتی بود و 

 پدرش هم آدم خشن و پر سر و صدائی بود که به همه امر و نهی میکرد،به خصوص به مادرش.
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و میگفت موافقت میکرد.حتی وقتی که بیچاره مادر هیچگاه در مقابل او مقاومت نمیکرد.از او میترسید و با هر چه ا

 زنان،نقش ی ٔ  کامال روشن بود اشتباه میکند.پدر در مورد همه ی عقایدش که سر به میلیونها میزد،و بیشتر درباره

 را خودش همیشه برت.بود مالحظه بی و صریح بود،بسیار تحصیالت بودن ارزش بی و مردان زندگی،اهمیت در آنها

 .میزد مثال

تیمی از اهالی بوفالو بود.با وجود اینکه شیش کالس بیشتر درس نخوانده بود،آدم موفقی شده بود.به او بچه ی ی

عقیده ی او هیچ کس به تحصیالتی بیش از آن نیاز نداشت و اینکه برادر مری برت با وجود چنین نظریه ای به خود 

ش آموز بسیار بدی بود و به دلیل رفتارش دائما زحمت داده و دبیرستان را تمام کرده بود،کمتر از معجزه نبود.او دان

 از مدرسه اخراج میشد،اما فقط به خاطر اینکه او رایان بود نه مری بت و خواهرش ،به نظر پدر بامزه و جالب بود.

اگر رایان به دلیل کفّ پای صاف و آسیب دیدگی زانویش هنگام بازی فوتبال از خدمت سربازی معاف نمیشد،احتماال 

تفنگدار دریایی بود و به کره اعزام شده بود.مری بت و رایان حرف زیادی برای گفتن به یکدیگر نداشتند و حاال 

تصور اینکه آن دو از اعضا ی یکر خانواده هستند و حتی در یکر سیاره به دنیا آمدند،برای مری بت مشکل بود..رایان 

ود و تصور اینکه مری بت و او حتی با هم نسبتی داشته خوشتیپ اما گنده دماغ بود و از هوش چندانی بهره نبرده ب

 باشند،مشکل بود.

 یکبار مری بت از او پرسیده بود:چی برایت اهمیت دارد؟

قصدش این بود که او را بهتر بشناسد،و شاید هم بفهمد که خود او در مقایسه با رایان چگونه آدمی است،و رایان 

 ا مطرح کرده ،با تعجب به او نگاه کرده بود،:حیرت از اینکه چرا خواهرش این سوال ر

اتومبیل.....دخترا.....آبجو....و خوشگذرانی....پدر همیشه راجع به کار صحبت میکند،البته بد هم نیست،راستش فکر 

میکنم تا وقتی که روی ماشین کار میکنم و مجبور نیستم توی یک بانک و یا یک شرکت بیمه یا یک چنین جایی کار 

 کالی هم ندارد....به نظرم واقعاً شانس آوردم که برای پدر کار میکنم.کنم،اش

 من هم همینطور فکر میکنم.-مری بت سر تکان داد و گفت و به آرامی گفت:

 و با چشمان درشت سبزش به او نگاه کرد.سعی میکرد احترام او را نگاه دارد.

 هیچ وقت دلت غیر از این چیزی نخواسته؟

 مثال چی؟-

یلی چیزا،چیزی بیش از کار کردن پیش پدر.مثال رفتن به شیکاگو یا نیوورک،یا داشتن شغلی بهتر،...یا رفتن به خ-

 دانشگاه.

اینها رویاهای مری بتی بود.او خیلی بیشتر میخواست،و هیچ کس را نداشت که ارزوهایش را با او در میان 

ند.هیچ کس،هرگز نفهمیده بود که چرا او به تحصیل و بگذارد.حتی دخترهای همکالسیهایش هم با او تفاوت داشت

 رتبه اهمیت میدهد.اصال چه فرقی میکرد؟

کی اهمیت میداد؟به جز مری بت؟در نتیجه،دوستی نداشت و مجبور بود با پسری مثل دیوید به مجلس رقص برود.با 

رش.مری بت میخواست شغلی این وجود،ارزوهایش را داشت و هیچ کس نمیتوانست آنها را از او بگیرد.حتی پد

داشته باشد،جایی جلبتر برای زندگی،کاری هیجان انگیز،و ادامه تحصیل،البته اگر از عهده ی مخارجش بر میآمد و در 

 نهایت همسری که او را دوست بدارد و به او احترا بگذارد.
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ش غیر قابل تصور بود.زندگی ای زندگی با مردی که به او عالقه ناداشته باشد و برایش احترام قائل نشود،در نظر

چون زندگی مادرش که با مردی ازدواج کرده بود که هیچ اهمیتی به او نمیداد و هرگز به عقاید او توجهی نمیکرد و 

 برایش مهم نبود که نظر او چیست،در تصورش هم نمیگنجید..

ه به نظر همه احمقانه میآمد.به جز مری بت خیلی بیشتر از اینا میخواست.رویاهای بسیاری داشت،عدههای بسیاری ک

معلمینش که میدانستند او تا چه حد استثنایی است و مایل بودند به او کمک کنند تا از قید و بندهایی که او را احاطه 

 کرده بود رهایی یابد.

میتوانست  آنها میدانستند که برای او تا چه حد مهم است که روزی آدمی تحصیل کرده بشود.تنها زمانی که مری بت

کمی از آنچه که در درون او میگذشت،بازگو کند،هنگامی بود که برای یکی از دروسش مقاله ای مینوشت و عقایدش 

مرده تحسین قرار میگرفت،....اما فقط همان لحظه،همان یک لحظه ی گذرا و دیگر امکان پیدا نمیکرد،با دیگران 

 درباره ی آن گفتگو کند.

 دیوید از او پرسید:

 می پانچ میخواهی؟ک-

 هان؟...افکارش میلیونها کیلومتر دور تر از آنجا بود.

ببخشید حواسم اینجا نبود،....معذرت میخوام که پدرم امشب سرت رو درد آورد.سر لباس حرفمان شد و مجبور -

 شدم لباسم را عوض کنم.و از بازگو کردن مصالح بیشتر مضطرب و ناراحت شد.

 لباست خیلی قشنگ است.-ت:دیوید با لحن عصبی گف

کامال مشخص بود که دروغ میگوید.لباسش هر چیزی میتوانست باشد مگر قشنگ،و مری بت این را 

 میدانست.لباسش بسیار ساده و از مُد افتاده بود و پوشیدن آن بسیار شجاعت میخواست.

ن مقدّر شده بود.او همیشه غیر از بقیه اما بری بت عادت کرده بود که متفاوت باشد و مورد تمسخر قرار گیرد.یا چنی

بود،همیشه چنین بود و به همین جهت دیوید اوکانر بدون احساس ناراحتی از او برای مجلس رقاص دعوت کرده 

 بود.چرا که میدانست هیچ کس دیگر دعوت او را نمیپذیرد.

ی قرمز روشن و اندام بسیار مری بت زیبا بود ولی غیر عادی.همه این را میگفتند.قدش خیلی بلند بود،موها

 خوشتراش داشت اما به تنها چیزی که اهمیت میداد مدرسه بود.

هیچ گاه با پسرها قرار مالقات نمیگذاشت.دیوید پیش خود حساب کرده بود اگر از او دعوت کند پاسخ مثبت خواهد 

 پوستش داشت. شنید و همین طور هم شد.دیوید اهل ورزش نبود،قدش کوتاه بود و کلی گرفتاری با

از چه کس دیگری جز مری بت رابرتسون میتوانست دعوت کند؟به جز چند دختر خیلی زشت که حاضر نبود حتی 

 جنازهاش هم کنار آنها قرار بگیرد،پس انتخاب به مری بت محدود میشد.

اده شدن مری او در واقع از مری بت خوشش هم میآمد،فقط خیلی کشته مرده ی پدرش نبود.هنگامی که منتظر آم

بت بود،پیرمرد عرق او را درآورده بود.کم کم داشت به فکر میافتاد که نکند مجبور شود تمام شب آنجا بنشیند که 

 .نبود بد هم خیلی.شد پیدا سفید ی ٔ  سرانجام سر و کله ی مری بت در لباس سورمه ای با یقه

حال چه تفاوتی میکرد؟دیوید شیفته ی رقصیدن با او هنوز هم میشد زیر آن لباس زشت اندام زیبای او را دید.به هر 

 و خود را نزدیک او حس کردن بود.حتی فکر آن هم او را به هیجان میآورد.دیوید دوباره پرسید:

 یک کمی پانچ میخواهی؟-
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 و مری بت با سر اشاره کرد،آری.نمی خواست اما نمیدانست چه پاسخی بدهد.

 وید عادا کسل کننده ای بود و هیچ کس دیگه ای هم از او تقاضای رقص نمیکرد.حاال از آمدنش پشیمان شده بود.دی

در این لباس تیر شبیه احمقها شده بود.بهتر بود همانطور که پدرش گفته بود در خانه میماند و با مادرش به رادیو 

 خیره شد.االن بر میگردم.و ناپدید شد.مری بت به زوجهایی که میرقصیدند،-گوش میکرد.دیوید گفت:

بیشتر دخترها به نظرش زیبا میآمدند.لباسهایشان به رنگ روشن بود.دامنهای گشاد و ژاکتهای کوچک،درست مثل 

 همان لباسی که میخواست بپوشد و به او اجازه نداده بودند.

ن انگیز غیبت دیوید چون قرنی طول کشید اما هنگامی که برگشت،متبسم بود.حالتش طوری بود که انگار راضی هیجا

 را در دل دارد.

به محض آنکه مری بت پانچ را سر کشید،فهمید که چرا دیوید این چنین سر خوش مینماید.پانچ طعم عجیبی 

 داشت.حدس زد که کسی الکل به آن اضافه کرده است.مری بت پرسید:

 توش چیه؟-

 و دوباره آن را بو کرد و جرعه ای کوچک

یا نه. مری بت تا آن شب فقط چند بار مشروب الکلی را چشیده بود اما کامالً نوشید تا ببیند حدسش درست بوده 

 مطمئن بود که توی پانچ چیزی ریخته اند.

یک باره دیوید در نظر مری بت کوتاه تر و زشت تر از موقعی که از او « فقط کمی آب حیات!»دیوید خندید و گفت : 

 معنا بود و آدم از نگاه هیزش مشمئز می شد.دعوت کرده بود، آمد. او واقعاً یک عوضی تمام 

متأسف بود که آمده، به خصوص با او. مثل معمول احساس می « نمی خوام مست شوم»مری بت رک و راست گفت: 

 کرد که در آن جمع وصله ای ناجور است.

 «دست بردار، مری بت، سخت نگیر، فقط چند جرعه. حالت سر جا می آید.»

» به او نگاه کرد و متوجه شد از وقتی که برای آوردن پانچ رفته، مشغول میگساری بوده است.  مری بت کمی دقیق تر

 «چندتا خوردی؟

 «( هم یک بطر ودکا آورده بود.conninghamسال سومی ها چندتایی رُم آوردند پشت سالن ورزش، کانینگهام )»

 «به به، چه معرکه!»

لبخند زد. خوشحال بود که مری بت اعتراضی نکرده. اصالً متوجه لحن  و با سرخوشی« آره، مگر نه؟»دیوید گفت: 

 مری بت نشده بود. مری بت با انزجار به او نگاه می کرد ولی به نظر نمی آمد که دیوید متوجه شده باشد.

باعث  سال ها بزرگتر از دیوید به نظر می رسید. بلندی قامت و نوع رفتارش« بر می گردم.»مری بت به سردی گفت: 

می شد که اغلب مسن تر از سنش به نظر بیاید. و در آن لحظه کنار دیوید چون غولی به نظر می رسید. اگر چه قدش 

 فقط صد و هشتاد سانتیمتر بود و دیوید تنها ده، دوازده سانتی از او کوتاه تر بود.

 دیوید نگران می نمود. هنوز با هم نرقصیده بودند.« کجا می روی؟»

 «دستشویی خانم ها.»به سردی پاسخ داد: مری بت 

 «شنیدم که یک بطری هم آنجا دارند.»

 و در شلوغی جمعیت ناپدید شد.« کمی برایت می آورم.»مری بت گفت: 
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را می نواخت و بروبچه ها می رقصیدند. مری بت در حالی که به جز غم و اندوه « در خنکای غروب»ارکستر آهنگ 

ی سالن ورزش می رفت. از کنار گروهی از پسر ها که به مشخص سعی در پنهان کردن چیزی حس نمی کرد، به سو

یک بطری داشتند،گذشت. اما اثر آن را که نمی توانستند مخفی کنند، چند متر دورتر دو نفرشان داشتند کنار دیوار 

وانست، از آنها دور شد و باال می آوردند. مری بت که به لطف برادرش به این چیزها عادت داشت، تا آنجا که می ت

رفت که بر روی نیمکتی در پشت سالن ورزشی بنشیند. شاید که حالش سر جا بیاید و پیش از آنکه نزد دیوید 

برگردد کمی وقت بگذراند. کامالً مشخص بود که دیوید دارد مست می کند. در این صورت به مری بت هم خوش 

انه برگردد و همه چیز را فراموش کند. شک داشت که دیوید بعد از چند نمی گذشت. احتماالً بهتر بود که پیاده به خ

 لیوان دیگر، حتی متوجه غیبت او بشود.

مری بت زمانی دراز همانجا روی نیمکت نشست. در هوای شب سردش شده بود، اما اهمیتی نمی داد. همین که آنجا 

ی که نمی شناخت و آنهایی که مشروب می خوردند و بود، دور از همه، دور از دیوید و بچه های همکالسش، و آنهای

باال می آوردند، خودش غنیمت بود. همین که دور از پدر و مادرش بود نیز غنیمت بود. لحظه ای آرزو کرد ای کاش 

می توانست تا ابد آنجا بنشیند. سرش را به پشتی نیمکت تکیه داد و چشمانش را بست و پاهایش را به جلو دراز کرد 

 هوای خنک غوطه ور شد و به فکر فرو رفت.و در 

و مری بت از جا پرید. سرش را بلند کرد و چهره « زیادی خورده ای؟»زمان می گذشت که صدایی به نرمی پرسید: 

ای آشنا را دید. پسری از سال آخری ها بود. ستاره ی تیم فوتبال که مری بت را نمی شناخت. مری بت نمی دانست 

کند و چرا به خود زحمت صحبت کردن با او را داده. شاید او را با دختر دیگری عوضی گرفته بود. که او آنجا چه می 

 خودش را جمع و جور کرد و سر تکان داد. انتظار داشت که او راهش را بگیرد و برود و او را تنها بگذارد.

 «نه گمان می کنم به خاطر شلوغی زیاد باشد.»

او نشست. بی دعوت. امکان نداشت کسی زیبایی پسرک را ندیده بگیرد حتی در نور  و کنار« آره، من هم همینطور»

 «از شلوغی متنفرم.»مهتاب. گفت: 

لحن مری بت شوخ بود. به طرز غریبی کنار او احساس راحتی می کرد، حتی با « باور کردنش کمی مشکل است.»

عادی بود، نشستن پشت سالن ورزشی روی نیمکتی  وجود این که او قهرمان مدرسه بود. آن شب همه چیز بسیار غیر

 «شما که همیشه دور و برت شلوغ است.»در تاریکی. 

 «تو کی هستی؟« کنجکاو شده بود و زیبا و جذاب می نمود. ادامه داد: « شما؟ از کجا می دانی من کی هستم؟»

قصم هم مبدل به یک آدم مست. من من سیندرال هستم. بیوکم همین چند لحظه پیش تبدیل به کدو شد، و شریک ر»

 «هم آمدم اینجا دنبال کفش بلورینم بگردم، آن را ندیدی؟

 «شاید هم دیده باشم، نشانی بده. از کجا بدانم که تو واقعاً سیندرال هستی؟»

دخترک توجه اش را جلب کرده بود و پسر با خود فکر کرد که چرا پیش از این متوجه او نشده است. دختر لباس 

به نظر می رسید که « سال آخری هستی؟»دریختی به تن داشت ولی چهره و اندام و شوخ طبعی اش معرکه بود. ب

 Debbieپسرک یکباره عالقه مند شده، گرچه تمام مدرسه می دانستند که او از همان کالس دوم با دبی فالورز )

Flowersیم دارند پس از فارغ التحصیلی با هم ( دوست شده و با او بیرون می رود حتی شایع شده بود که تصم

 ازدواج کنند.
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به طرز حیرت آوری رک و راست بود حتی هنگامی که « سال دومی هستم.»مری بت با لبخندی شیطنت آمیز گفت: 

 با شاهزاده ی جذاب روبرو شده بود.

 «اما بزرگتر به نظر می آیی.»و ادامه داد « شاید به همین علت که هیچ وقت متوجهت نشده بودم.»پسر صادقانه گفت: 

مری بت لبخندی به او زد، در فکر بود که یا باید برگردد پیش دیوید و یا « متشکرم، فکر می کنم همین طور است.»

به طرف خانه به راه بیفتد. به هر حال درست نبود آنجا تک و تنها کنار یک سال آخری بنشیند. اما اینجا بیشتر 

 احساس امنیت می کرد.

 «( است. اسم تو چیست، سیندرال؟Puol Browneسم من پل براون )ا»

 «مری بت رابرتسون»مری بت لبخندی زد و بلند شد. 

 پسر قد بلند بود با موهای سیاه و لبخندی خیره کننده اما افسرده و دلشکسته می نمود.« کجا داری می روی؟»

 «داشتم می رفتم خانه.»

 گفت بله.مری بت با حرکت سر « تنهایی؟»

 «می خوای برسانمت؟»

مری بت خودش هم باورش نمی شد دعوت پل براون، ستاره ی سال آخر را رد کند. کی باور « خودم می روم، ممنون»

 می کرد؟ از این فکر چهره اش شکفت. چه موقعیتی!

 «؟برویم، اقالً تا سالن ورزش همراهت می آیم. نمی خواهی به دوستت بگویی که داری می روی»

آسوده و بی خیال تا در اصلی سالن ورزش با هم رفتند، همچون دوستان قدیمی و به « فکر می کنم که باید بگویم.»

محض آن که رسیدند، مری بت دیوید را دید که حاال کامالً مست بود و با چند نفر از دوستانش بطری ای را دست به 

بودند اما با این وجود بچه ها هر کاری را که می خواستند، می  دست می گرداندد. مبصرها و مراقبین در گوشه و کنار

و پیش از آنکه به دیوید « فکر نمی کنم لزومی داشته باشد چیزی به او بگویم.»کردند. مری بت با احتیاط گفت: 

می خواهم  متشکرم که همراهم آمدی، حاال»برسند، ایستاد و با لبخندی به پل نگاه کرد. پل خیلی بلندتر از او بود. 

 امشب برای او کامالً« بروم خانه.

 

 به هدر رفتهبود. اوقات مزخرفی را گذرانیده بود،البته به استثنای گفت وگو با پلبراون.

))نمی توانمبگذارم تنها به خانه بروی. راه بیفت،بگذار برسانمت،یا نکند می ترسی شورلت من همتبدیل به کدو 

 شود؟((

د پرسید))تو همان شاهزاده جذاب نیستی؟((سربه سرش می گذاشت ،اما بعدشرمنده شد.او ))گمان نمیکنم .((وبع

 واقعا شاهزاده جذاب بود ومری بت متوجه شد که نباید چنین حرفی میزده.

پسر با لحنیشوخ پرسید:))هستم؟((ودر حالی که به مری بت کمک می کرد،تا شوار اتومبیلش شود،به چشماو بسیار 

بود که بسیارتمیز نگهداشته شده بود بازه های کرم براق  2592رجلوه کرد. اتومبیل بک بل ابرجذاب ووسوسه گ

 وتودوزی چرم قرمز.

مری بت بهشوخی گفت:))از کدویت خوشم می آید،پل.((پل خندید،وهنگامی که مری بت نشانی منزلش 

 رند.راداد،پیشنهاد کردکه قبل از رفتن به خانه،بروند وهمبرگر ومیلک شیلکبخو
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امشب زیاد بهتو خوش نگذشته،دوستت خیلی عوضی...معذرت میخوام،شاید نباید این را میگفتم....امامسلما امشب 

کاری برایت نکرده،شرط می بندم حتی یک بارم نرقصیده ای.بد نیست پیش ازرفتن به خانه کمی خوش 

 قبل از نیمه شب خانه باشد.بگذرانی.نظرت چیست؟هنوز زود است.((زود بود ومری بت اجبارینداشت که 

مری بتکحتاطانه گفت:))باشد.((دلش میخواشت بااوباشدوبیش از آنکه دعوت اورا قبول کند،تحتتاثیر اوقرار 

گرفتهربود.باتوجه به موقعیت، غیر ممکن بود که تحت تاثیراوقرار گرفتهبود.باتوجه به موقعیت،غیر ممکن بود که 

 ید:))امشبتنها آمده بودی؟((در فکر بود که دبی چه شده.تحت تاثیر قرار نگیرد.مری بت پرس

))آره ،تنهاامدم.دوباره یک ادم تنها هستم.((پل از حالت مری بت احساس کرده بود که موضوع دبیرامیداند.همه 

مدرسه می دانستند.اما دوروز پیش میانه اوودبی به هم خورده بود چرا کهدبی فهمیده بود اودرتعطیالت کریسمس 

اه کس دیگری بیرون رفته،اما پل توضیحی در اینباره نداد.))فکر میکنم شانس آوردم ،ها،مری بت؟((ولبخنده همر

متقاعد کننده زدودرحالی کهبه طرف کافه ریلی،جایی که در تمام ساعات شب وروز پاتوق بچه های اسم ورسم 

 داربود میرفتند،از مری بت درباره خودش سئوال کرد.

ا رسیدند،صدای موسیقی بلند وکافه پر جمعیت بود،به نظر میرسید بیشتر بچه هااینجابودند تا هنگامی که بهآنج

درمجلس رقص ویک باره مری بت بیشتر متوجه لباس زشت وبدقواره ای شد کهپدرومادر مجبور به پوشیدنش 

د.پل تقریبا هجده کرده بودندواینکه پل چه شخصیتی است،وناگهان خود راشانزده ساله وحتی کوچکتر احساس کر

سال داشت.اوکه گویی متوجهشرمندگی مری بت شده بود،اورا به دوستانش معرفی کرد.بعضی از انها پرسشگرانه 

ابروییباال انداختند.می خواستند بدانند که این دخترکیست،اما به نظر نمی رسید که هیچ یک ازآنان اعتراضی به 

ا یا او را بهعنوانمهمان پل،به طرز حیرت اوری گرم وصمیمانه بود.جاال به پیوستن او به جمعشان داشته باشد. رفتار انه

مری بت خوش می گذشت،میگفت ومیخندید.مری بت،چیز برگر ومیلک شیک خورد وچند بار با نوای موسیقی با پل 

 رقصید کهشاملچند دور رقص آرام هم می شد.

رفته بود.خشن بود ومری بتدرپاسخ لبخندی این چهار سال کجا بودی دخترکوچولو؟((صدایش گ0پلپرسید:)

زدوصاف وپوست کنده گفت:))گمان می کنم بیش از آن سرت شلوغ بوده کهمتوجه من بشوی.((وپل هم از همین 

 حالت او خوشش می آمد.

))فکر می کنمحق باتوست ومن آدم احمقی بوده ام،اما امشب ،شب خوش شانسی من است.(( واو را به سویخود کشید 

نش را به گیسوان او نزدیک کرد.چیزی در او بود که به هیجانش می آورد. فقط زیبایی واندام او نبود،چیزی در ولبا

حالت نگاه او بود،چیزی در نحوه برخورد او. حالتیبسیار ساداب ویرزنده،بی پروا وجسور در او وجود داشت، انگار که 

نیست، می دانست که یک سال دومی قاعدتا می بایستکمی  هیچ چیز واهمه ایندارد پل می دانست که او بچه اب بیش

مرعوب سال آخری ها باشد،اما این دختر چنین نبود. از او واهمه نداشت،از بیانآنچه فکر می کرد،پروانداشت،وپل 

ازاین حالت او خوشش می آمد. قطع رابطه اش با دبیغرور او را جریحه دارکرده بود ومری بت همان مرهمی بود که 

 ی التیام به آن نیازداشت.برا

سرانجام سواراتومبیل پل شدند وپل سرش را به سوی او چرخاندو به او نگاه کرد.دلش نمی خواست او رابه خانه 

برساند .دوست داشت با او باشد. از همه چیز او خوشش می آمد .برای مری بت نیزدر منار او بودن تجربه ای هیجان 

 انگیز بود.
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ک دوری بزنیم؟تازه ساعت یازده است.((مجلس رقص را زود ترک کرده بودند،وقتزیادی را ))می خواهیبروی ی

 درکافه ویلی به گفت وگو ورقص گذرانیده بودند.

در حالی که پلماشین را روشن می کرد ،مری بت با احتیاط گفت:))فکر می کنم بهتر است بروم منزل.((ولیپل به جای 

ک حرکت کرد.این امر باعث نگرانی مری بت شداما دلش نمی خواست تا دیر رفتن به سوی خانه او به طرف پار

وقت بیرون خانه بماند .اگر چه در کنار او خود را محفوظ میدید. پل در تمام طول شب یک جنتلمن واقعی بود،هیچ 

 ریطی به دیویدنداشت.

ب به این زودی تمامبشود.امشب ))فقط یک دورکوچک بعد مبرسانمت به خانه ،قول می دهم .دلم نمی خواهد امش

 برای من شب استثنایی است.((

پل این جمالترا با تاکید به زبان آورد ومری بت احساس کرد از هیجان دچار سرگیجه شده،پل براون،آیاواقعا 

به من خیلی خوش »حقیقت داشت؟آیا می شد که بجای دبی فالورز دوست او باشد؟نمی توانست این راباور کند.

 «ی بت.گذشت مر

 وخندید.«به من هم همینطور .خیلی بیشتر از مجلسرقص.»مری بتگفت:

پس از چنددقیفه ای با هم از اینجا وآنجا حرف زدند،تااینکه پل اتومبیل را به محل حلوتی کناردریاجه راند ومتوقف 

 کرد.بعد به سوی مری بت چرخید.

ل این حرف را از صمیم قلب می گوید.سپسپل درب ومری بت کمترین شکی نداشت که پ«تو دختراستثنایی هستی»

 «یک کمیمشروب میخوری؟»داشبورد را باز کردویک نیم بطری جین بیرون آوردوبه مری بت تعارف کرد.

 «نه ممنونمشروب نمی خورم»

 به نظرمی رسید تعجب کرده.«چطور؟»

سعی کرد رد کند،اما به دلیالصرار او جرعه به نظر پل عجیب بود وباز به او تعارف کرد.مری بت «واقعا دوستندارم.»

کوچکی نوشید تا به او بر نخورد. مایع زالل به هنگام پایین رفتن ،گلووچشمانش را به سوزش انداخت.حس می کرد 

چهره اش برافروخته شده.سپس پل جرعه ای طوالنینوشید وسپس بطری را به مری بت تعارف کرد واین بارمری 

ود فکرکرد آیا ان جرعه اول اورا در برابر او تسلیم واداشته یا اینکه واقعا عاشق او شده،یا بت بطری را گرفت وبا خ

 همه اینها،وآیا اکنون او دوست دختر دائمی او شدهاست؟

پل گفت:تو فوقالعاده ای ...وباز او را به شوی خود کشید....پل سرانجام گفت:متاسفم که این اتفاقراینجا افتاد،دفعه 

خواهد بود ،قول می دهم. دوهفته دیگر پدر ومادرم به خارجاز شهر می روند،می توانی بیایی خانه ما،وحتی بعد بهتر 

لحظه ای هم به ذهنش خطوز نکرد که شایدمری بت نخواهد این رابطه را ادامه دهد.فکپر میکرد او بیشتر می خواهد 

از احساس خود مطمئن نبد.واقعیتآن بود که همه  وزیاد هماشتباه نمی کرد.اما از همه مهم تر این بود که مری بت

 دنیای او در یک لحظه زیر ورو شده بود.

حتی پیش از آنکه کلمات از دهانش بیرون بیاید می دانست که پرسش احمقانه اباست. پل «تو...و...دبیباهم....»

 لبخندی به او زد ولحظه ای چون برادر بزرگترو بسیار عاقالنه اورا براندازکرد.

 سنت کم استمگر نه؟همین حاال به این فکر افتادم.چند سالت است؟

 دوهفته پیششانزده سالم شد.
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پل گفت:خبحاالدیگر دختر بزرگی هستی ،هنگامی که متوجه شد مری بت کمی لرزید،کتش را در آورد ورویشانه او 

 را به خطر انداخته است.انداخت.پل آرام و خاطر جمعمی نمودومری بت واقعا نمی دانست که تاچه حد خود

 «فکر میکنیممکن است....اتفاقی...منظورم این است که....

تنها چیزی که «گمان نمیکنم،با یک دفعه،مثل این.......منظورم این اسا که امکان دارد،......ولی نمی شوی مریبت.»

سئلهفاورا به لرزه می اکنون در زندگیش نمی خواست،بچه بود وحتی احتمال بسیار ضعیف ودوراز ذهن این م

 انداخت.دلش نمی خواست مثل عمه هایش تن به ازدواجاجباری بدهد.

 مری بت یکباره تمام داستان های پدرش را به خاطر آورد.

پل برگشت وبه او نگاهکرد،از «اگر بشوم از کجابفهمم؟»پل اتومبیل راروشن می کرد که مری بت معصومانه پرسید:

م وچشم وگوش بسته است،جاخوردهبود.پیش از این اوراخیلی بالغ تر وآگاهتر تصور می اینکه او تا چه حد معصو

 کرد.

حیرت زده می نمود.مری بت سر تکان داد. مثل همیشه صادق ورو راست .پریودیت قطعمی «واقعا نمیدانی ؟»

ثل هنوز هم واقعا شود.مری بت از شنیدن این حذف از زبان او خجالت زده شدوبه عالمت فهمیدن ،سر تکانداد.م

چیزی زیادی در این باره نمی دانست. اما دلش نمی خواست بیشتراز این چیزی از او بپرسد،چرا که امکان داشت پل 

 تصورکند که او واقعا خنگ وبی شعوراست.

ی او در راه بازگشتفپل حرف زیادی با او نزدوهنگامی که مقابل خانه توقف کردند،نگاهی به اطرافانداختوسپس به سو

 چرخید واورا بوسید..

ممنون مری بت،برای من شب فوق العاده ای بود. مری بت از ته دل انتظارداشت که از دست دادن چنانچیری معنایی 

پیش از فقط یک شب فوق العاده داشته باشد.درعین حال به هیچ وجه حق نداشتتوقعی بیش از این از او داشته 

اه او بود که دراولین شبی که با او آشناشده بود،دست به چنین کاری زده بود .این باشد،این را به خوبی میدانست.اشتب

رامی دانست که اگراین مسئله به رابطه ای جدی تر از این تبدیل شود،شانس آورده.اگرچه پل به او گفته بودکه 

 دوستش دارد.

ه اضافه کرد:درمدرسه می بینمت مری بتمختاطانه ومودب گفت:برای من هم شب فوق العاده ای بود.وامیدواران

.سپس کت اورا پس داد وبا عجله از اتومبیل پیاده شد وبه سوی پله ها یورودی خانه شان رفت.درباز بود ونری بت به 

داخل رفت.دودقیقه به نیمه شب ماندهبودومری بت خوشحال بود که در خانه همه خوابیده بودند.مجبور نبود باکسی 

 رتب وتمیز کرد.خوشحال بود که کسی آنجانیست که متوجه شود.سعی میکردگریه نکند.روبرو شودوضع خود را م

سرانجام لباسخوابش را پوشید.از فرق سر تا نوک پایش میلرزید،باعجله به درون رختخواب خزید،دلش بههم 

ود فکر کرد.شاید خورد.بعد در تاریکی دراز کشید ،در همان اتاقی که بانوئلشریک بودوبه همه آنچهاتفاق افتاده ب

این آغاز رابطه ای بااهمیت در زندگی اوبود،سعی کردبه خود اطمینان بدهد اما مطمئن نبود همه ابنها چه مفهومی 

دارد؛ویا پل در مورد اوجدی فکر می کند.به آن اندازه عاقل بود که فکر کند آیا حرف های پل در مورد او جدیبوده 

تان دخترانی راهم شنیده بود که تا آخر خطرفته بودند وبعد همان پسرانی که آنها را یا نه،امیدوار بود که باشد،اما داس

 وادار به انجام آن کار داده بودند ،رهایشانساخته بودند،اما پل او را وادار به انجام کاری نکرده ........

دهنده ترین چیز در این  بود.نکته ی وحشتناک همین بود،خودش خواسته بود این کار را با پل بکند و این تکان

ماجرا بود.مری بت خودش خواسته بود به او عشق بورزد.همان لحظه که او را لمس کرده بود،او خواسته بود و حاال 
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حتی متاسف هم نبو.فقط از انچه امکان داشت اتفاق بیفتد می ترسید.مری بت دراز کشیده بود،وحشت زده،ساعت ها 

.صبح روز بعد هنگام صرف صبحانه مادرش از او پرسید که ایا شب پیش به او و دعا می کرد که حامله نشده باشد

خوش گذشته است و مری بت پاسخ داد اری.عجیب این بود که به نظر نمی رسید هیش کس شکی برده باشد در 

حالی که با توجه به احساسی که داشت انتظار داشت که همه متوجه بشوند که او یک باره ادمی متفوت شده 

ت.بزرگ و بالغ شده بود؛یک زن،و حاال عاشق معرکه ترین یک سال اخری مدرسه است...برایش مطلقا باور اس

 نکردنی بود که هیچ کس متوجه نشده بود.

اوقات رایان تلخ بود.نوئل به دلیل کاری که شب قبل کرده بود با مادر دعوایش شده بود.پدر با وجود روز تعطیل،به 

در می گفت سرش درد می کند.هرکس مسئله ی خودش را داشت و هیچ کس متوجه نشد که کار گاه رفته بود و ما

 مری بت از کرم تبدیل به پروانه شده،که سیندرالی شاهزاده جذاب شده...

در طول تعطیالت اخر هفته گویی مری بت روی ابر ها پرواز می کرد،اما دوشنبه با ضربه ای محکم به شدت از اوج به 

 زمین افتاد.

و ان هنگامی بود که دید پل بازو در بازوی دبی فالورز به سوی مدرسه می روند.ظهر نشده همه از ماجرا خبر دار 

شده بودن؛پل ودبی با هم حرفشان شده بود و با هم به هم زده بودند به دلیل این که کسی گفته بود پل در تعطیالت 

ت این را تحمل کند.کسی نمی دانست که ان دختر که بوده،اما اخر هفته با دختر دیگری بیرون رفته و دبی نمی توانس

ظاهرا همه می دانستند که دبی سخت عصباتی شده، ...و روز یک شنبه میانشان جوش خرده بود و دوباره با هم اشتی 

بود  کرده بودند.مری بت احساس کرد قلبش از جا کنده شده اما تا روز چهار شنبه با پل رو به رو نشد و ان هنگامی

که مری بت داشت چیزی را در قفسه اش می گذاشت که پل ایستاد که با او حرف بزند.بسیارمهربان می نمود اما 

مری بت سعی کرد چهره اش را از او مخفی کند و امیدوار بود که او راهش را بگیرد و برود،اکا چند روزی بود که پل 

 .به دنبال او می گشت و از یافتن او خوش حال شده بود

پل با صدایی اهسته که به نظر می رسید مملو از غرایض جنسی و احساسات خام است از او پرسید:))می تونیم باهم 

 بریم یه جایی و صحبت کنیم؟((

 ))نمی تونم..متاسفم..دیرم شده،شاید یه وقت دیگر.((

اومده متاسفم.راست می ))این جوری با من حرف نزن!(( و بازویش را به نرمی گرفت))ببین ،از اونچه پیش 

گویم...واقعا نمی دونستم که..اگه می دونستم چنین کاری نمی کردم...متاسفم...دبی خل است..اما خیلی وقت است که 

ما با هم دوست هستیم،نمی خواستم تو رو ناراحت کنم.(( و مری بت که دبد او این حرف هارا از ته دل می زند به 

 ان خوب و نازنی باشد؟اما اگر این طور نبودوضع حتی بد تر از این می شد.گریه افتاد.چرا می بایست پل جو

 ))خودت را ناراحت نکن،من خوبم.((

 پل غمگین گفت:))نه،نیستی(( و خود را پیش از پیش به خاطر او مقصر احساس کرد.

همه چیز طور  مری بت گفت:))چرا هستم.(( و بعد دوباره اشک به چشمانش دوید و ارزو کرد که کاش می شد

 دیگری باشد.))ببین،فراموش کن!((

پل گفت:))پس یادت باشه اگه احتیاجی به من داشتی،همین جاها هستم.((مری بت با خود فکر کرد که چرا پل چنین 

حرفی زده و ماه بعد را با سعی در فراموش کردن پل گذرانید.اما بر حسب اتفاق همه جا با او روبه رو می شد،توی 

 ،بیرون سالن ورزش.یک باره گویی نمی توانست از اوراهرو ها
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اجتناب کند. اوایل ماه می، شش هفته پس از آن شب، پل و دبی اعالم کردند. که با یکدیگر نامزد شده اند وماه بعد، 

 پس از فارغ التحصیل شدن ازدواج خواهند کرد. درست همان روز بود که مری بت فهمید حامله است.

تعویق افتاده بود اما دائماً حال تهوع داشت. همه ی بدنش تغییر کرده بود، سینه هایش یک باره به  فقط دو هفته به

نظر می رسید درشت و به طرز دردناکی حساس شده بود. کمرش انگار کش آمده و بزرگ شده. در تمام مدت روز 

ین چنین سریع تغییر کند. هر روز حالت تهوع رهایش نمی کرد. برایش باور نکردنی نبود که بدنش تا این حد و ا

صبح وقتی پس از باال آوردن روی کف حمام دراز می کشید، به خود می گفت که نمی تواند مسئله را تا ابد مخفی نگه 

دارد. نمی دانست چه کند، به چه کسی بگوید، یا به کجا رو کند؟ و دلش نمی خواست به پل بگوید، اما سرانجام آخر 

ادرش رفت و التماس کرد به پدر و مادرش چیزی نگوید و آن قدر گریه کرد که دکتر با اکراه ماه می پیش پزشک ک

پذیرفتو تأیید کرد که حامله است. همان گونه که انتظار می رفت، مری بت دقیقً دوماهه حامله بود. پل اشتباه می 

رد آیا پل عمداً به او دروغ گفته یا فقط از حامله شود. با خود فکر ک« فقط یک بار» کرد، او یقیناً می توانست از همان

روی سادگی و حماقت به او گفته بود گمان نمی کند امکان چنین اتفاقی باشد. ساید هم هر دو. به هرحال این به طور 

قطع و به قول معروف از شانس آدمهای مبتدی بود! آن روز، مری بت روی تخت معاینه نشست و مالفه را چنگ زد، 

 بر روی گونه هایش می غلتید. دکتر از او پرسید که می خواهد چکار کند؟قطرات اشک 

 مری بت از این سئوال متحیر و بیش از آن شرمسار و سرافکنده شد.« می دانی پدر بچه کیست؟» 

 تحقیر شده و مصیبت زده می نمود. راه ساده ای برای رهایی از این گرفتاری وجود نداشت.« البته.» پاسخ داد:

مری بت سرش را به عالمت نفی تکان داد. گیسوان سرخش به شعله های آتش و « حاضر است با تو ازدواج کند؟» 

چشمانش به اقیانوسی سبز می مانست. هنوز از ابعاد وسیع این گرفتاری غافل بود، با این همه تصور مجبور کردن پل 

 د.به ازدواج، اگر می توانیت مجبورش کند، بسیار وسوسه انگیز بو

 صدایش گرفته بود و دکتر سر تکان داد.« با کس دیگری نامزد کرده» 

لبخند غمگینی زد. برای مری « شاید با درنظر گرفتن موقعیت تصمیمش را عوض کند. مردها این کار را می کنند.» 

 بت متأسف بود. دختر خوبی بود و این اتفاق به طور یقین طندگیش را برای همیش تغییر می داد.

گرچه به او گفته بود اگر به او نیازی باشد، همان دور و « تصمیمش را عوض نخواهد کرد.» ری بت به آرامی گفت:م

برهاست، خب، حاال به او نیاز داشت، اما معنایش این نبود که پل فقط به دلیل اینکه او را حامله کرده، با او ازدواج می 

 کند.

و مری بت چشمانش را بست، حتی فکر گفتن به پدرش از « ذی بت؟می خواهی به پدر و مادرت چه بگویی، ن» 

 وحشت او را دیوانه می کرد.

 «هنوز نمی دانم.» 

پیشنهاد محبت امیزی بود اما حتی تصورش هم برای او مشکل بود که « دلت می خواهد من با آنها صحبت کنم؟» 

 بگذارد دکتر از جانب او به آنها بگوید.

درچه مورد؟... » دیر یا زود مجبور است خودش این کار را بکند، پس شجاعانه پرسید: مری بت می دانست که

 «درمورد خالص شدن از شر بچه؟

حتی نمی توانست چگونه می شود این کار را کرد، فقط می دانست بعضی زنها خود را از شر بچه شان خالص کرده 

بت می کنند و کلمه ای را که به نجوا گفته بودند، شنیده اند. یک بار شنیده بود که مادر و عمه اش دراین باره صح
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مادرش گفته بود که آن زن نزدیک بوده بمیرد، اما مری بت می دانست که چنین سرانجامی بهتر « سقط جنین» بود؛

 از روبه رو شدن با پدرش است.

ست و نمی خواهم یک کلمه ی دیگر این کار پرهزینه، خطرناک وغیرقانونی ا» دکتر بالفاصله با اخم به او نگاه کرد:

 دراین باره بشنوم، دختر خانم.

درسن و سال تو ساده ترین راه حل به دنیا آوردن بچه و دادن آن به کسی به عنوا فرزند خوانده است . این کاری 

ظاهرت است که اغلب دختران هم سن تو می کنند. بچه حدود دسامبر متولد خواهد شد. تو می توانی به محض اینکه 

 «نشان دهنده ی حاملگیت شد، به صعومه ی خواهران نیکوکار بروی و تا تولد بچه آنجا بمانی.

دکتر این مسئله را خیلی ساده جلوه داده بود، اما مری بت به طریقی « منظور شما این است که بچه ام را رها کنم؟» 

مسائل دیگری هم وجود دارد که او ناگفته گذاشته شک برده بود که این کار پیچیده تر از آن است که او می گوید و 

 است.

برای او متأسف بود. دخترک خیلی جوان بود و بسیار نااگاه و بی تجربه اما « بله، درست است.» پزشک پاسخ داد:

به این زودی ها مجبور نیستی خودت را مخفی » اندام یک زن کامل را داشت و همین باعث گرفتاری او شده بود.

حتماالً تا ژوئیه یا اوت حاملگیت به چشم نخواهد خورد، شاید حتی یک کمی هم دیرتر از اوت. اما باید به پدر کنی، ا

مری بت سر تکان داد. مات و مبهوت بود ولی چه می توانست به انها بگوید؟ که با پسری که نمی « و مادرت بگویی.

زیده و آن پسر با او ازدواج نمی کند؟ اما شاید شناخته، شب جشن مدرسه، روی صندلی جلوی اتومبل او عشق ور

 مادرش بخواهد بچه را نگه دارد...

هنگامی که مری بت لباس هایش را پوشید و مطب دکتر را ترک کرد، حتی تصورش هم برایش مشکل بود، چه 

 برسد به اینکه به انها بگوید. دکتر به او قول داده بود که قبل از او چیزی به آنها نگوید.

بعدازظهر آن روز در مدرسه به دنبال پل گشت. دوهفته بیشتر به فارغ التحصیلی نمانده بود و مری بت می دانست 

درست نیست که او را در فشار بگذارد. پل در این ماجرا به همان اندازه مقصر بود که خود او هم بود یا دست 

 گفته بود فراموشکند.کمتصور مری بت چنین بود، اما نمی توانست آنچه را پل به او 

با هم به آهستگی از حیاط مدرسه گذشتند و به نیمکت پشت سالن ورزش، همان جایی که اولین بار شب جشن 

 مدرسه یکدیگر را دیده بودند، رسیدند و آن وقت بود که مری بت ماجرا را به او گفت.

 می نمود. و آهی عمیق کشید به شدت دلخور و ناراحت«آه، چه گندی، نه، نیستی.» 

 «چرا، هستم. متأسفم پل. واقعاً نمی دانم چرا به تو گفتم. فقط فکر کردم باید بدانی.» 

یک ماه و نیم دیگر » پل سرتکان داد. برای لحظه ای زبانش بند آمده بود و قادر نبود چیزی بگوید، سرانجام گفت:

 «دم هرچه درباره ی تو شنیده دروغ و شایعه بوده.قرار است ازدواج کنم.اگر دبی بفهمد مرا می کشد. به او گفته بو

 مری بت کنجکاو شده بود و از اینکه دبی راجع به او شنیده بود متعجب می نمود.« چی شنیده؟» 

که من آن شب با تو بیرون رفته بودم. همان کسانی که درکافه ی ویلی دیده بودیم، به او گفته بودند. ما با هم قطع » 

یم، و از نظر من منطقی بود که با کس دیگری بیرون بروم، اما او.. می دانی،... من به او گفتم چیز رابطه کرده بود

 «مهمی نبوده. گفتم اصالً جدی نبوده.

 شنیدن این حرفها از او برای مری بت دردناک بود. کسی که برای پل اهمیت داشت دبی بود، نه او.

 می خواست بداند، حاال حق داشت بداند. بچه ی پل در درون او بود.« مری بت با کنایه پرسید:ن اصالً جدی نبود؟
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آن وقت جدی بود. شاید نه به آن اندازه که می بایست » پل مدتی اندیشناک به او نگاه کرد، و بعد سر تکان داد.

رم برنداشت. باشد، ولی بود. فکر می کردم که تو فوق العاده ای، ولی بعد تمام تعطیالت آخر هفته دبی دست از س

 مدام گریه و زاری می کرد، می گفت که او را خوار و خفیف کرده ام، به او

خیانت کرده ام،گفت بعد از سه سال پیش از از این ها به او مدیونم ،خب من هم گفتم بعد از جشن فارغ التحصیلی 

 ."با او عروسی می کنم

خود فکر کرد که او چه جور آدمی است و واقعا به دنبال به او خیره شد و با "و این چیزی است که تو می خواهی؟"

 چیست؟باور نداشت دبی همانی است که او به دنبالش بوده و شک داشت که خود پل این را بداند.

 ."خودم هم نمی دانم چه می خواهم اما این را می دانم که بچه نمی خواهم"

شت که شاید زمانی بخواهد ،اما به طور قطع نه حال می .مری بت از این مطمئن بود.تردید دا"من هم نمی خواهم"

خواست و نه با او.مهم نبود که او تا چه حد خوش قیافه است و هنگامی که با هم روی نیکمت نشستند برایش کامال 

روشن بود که پل او را دوست ندارد،دلش نمی خواست مجبور به ازدواج با او بشود حتی اگر پل موافقت می کرد 

بود با او ازدواج نمی کند.بعالوه مردی را که راجع به او دروغ بگوید نمی خواست.مردی که وانمود کرده بود مطمئن 

 هرگز با او بیرون نرفته و هرگز برایش اهمیتی نداشته است.

ه در نهایت کسی را می خواست که به دوست داشتن او افتخار کند و بچه ی او را بخواهد.نه کسی که به زور اسلحه ب

 مجلس عروسی ببرندش.

 و مری بت مغموم به او نگاه کرد."چرا خودت را از شرش خالص نمی کنی؟"پل به آرامی پرسید:

این کاری بود که تصمیم داشت بکند و همان چیزی که دکتر "منظورت این است که بچه را به کسی بدهیم.؟"

 پیشنهاد کرده بود.

میشناسم که سال پیش این کار را کرد.می توانم سر و گوشی آب  نه منظورم سقط جنین است.یک سال آخری را"

 "بدهم.شاید بتوانم یک کمی پول دست و پا کنم.این کار واقعا گران است.

دکتر توی دل او را خالی کرده بود ومری بت نمی خواست بیش از این به دنبال "نه نمی خواهم این کار را بکنم،پل"

را که علی رغم آگاهی بسیار کم در این باره متوجه بود که خالص شدن از شر بچه راه حل باشد و ناراحت هم بود چ

 به معنای دست زدن به قتل است.

 وحشت زده می نمود.دبی چه می گفت؟او را می کشت."می خواهی نگهش داری؟"پل پرسید:

ظاهرا این تنها راه حل  در این باره بسیار اندیشیده بود و"نه تصمیم دارم او را به کسی بدهم."مری بت گفت:

دکتر می گوید وقتی ظاهرم نشان داد می توانم بروم پیش راهبه ها و بعد آن را به آنها بدهم که به عنوان فرزند "بود.

 "خوانده به خانواده ای بدهند.

 "می خواهی او را ببینی؟"سپس به صورت پل نگاه کرد و سوال عجیبی از او کرد:

یش را برگرداند.از احساسی که مری بت باعث شده بود به او دست بدهد ناراحت بود اما پل سر تکان داد و رو

 وحشت زده و خشمگین و ناالیق.

می دانست در حق او کوتاهی می کند اما شهامت آن را نداشت که مسئولیت خود را قبول کند وکنار او بایستد.دلش 

 "می کنم آدم خیلی مادر....هستم.متا سفم ،مری بت.احساس "نمی خواست دبی را از دست بدهد.
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مری بت دلش می خواست به او بگوید که هست اما نمی توانست.دلش می خواست بگوید که می فهمد اما این را هم 

نگفت چرا که این چنین نبود.او در آن لحظه هیچ چیز را نمی فهمید آنچه بر آنها گذشته بود ،چرا چنین کاری کرده 

ود و چرا پل می خواست به جای او با دبی ازدواج کند،درست همان زمانی که او مجبور بود بودند ،چرا حامله شده ب

 پیش راهبه هامخفی شود و بچه ی او را در درون خود بپرورد ،همه ی این ها خارج از فهم او بود.

با او پل و مری بت مدتی دیگر ساکت کنار هم نشستند و سپس پل رفت و مری بت می دانست که دیگر هرگز 

صحبت نخواهد کرد....اما فقط یک بار روز قبل از فارغ التحصیلی او را دید و پل هیچ حرفی با او نزد ،فقط به او نگاه 

کرد و سپس رویش را برگرداند،و مری بت تنها در حیاط مدرسه به راه افتاد اشک چون سیالبی بر روی گونه هایش 

باشد خیلی ظالمانه بود این روزها هیچ حال خوشی نداشت و روز به جاری بود دلش نمی خواست بچه ی او را داشته 

 روز دل به هم خوردگیش بیشتر می شد.

هفته بعد از پایان سال تحصیلی یک روز روی کاسه توالت خم شده بود،از فرط عق زدن دل و روده اش داشت بیرون 

 دید. می آمد و یادش رفته بود در را قفل کند که برادرش آمد تو و او را

 "معدرت می خواهم خواهر....وای خدای من....حالت خوش نیست؟"

رایان لحظه ای نگران خواهرش می نمود اما این حالت بیش از زمان یک آذرخش نپایید.به خواهرش که باال می آورد 

 و این یک اظهار نظر قاطع بود نه یک پرسش."آه کثافت ،تو حامله ای!"خیره شد و موضوع را فهمید.

مری بت روی زمین افتاده بود و سرش را روی لبه توالت گذاشته بود مدتی طوالنی به همین وضع گذشت و بعد 

سرانجام از جا بلند شد رایان هنوز خیره به او می نگریست چهره اش خالی از همدردی و دلسوزی بود و فقط مملو از 

 "پدر می کشدت!"سرزنش ومالمت بود.

مری بت سعی کرد وانمود کند که عصبانی شده و از کوره در رفته اما رایان او "ه حامله ام؟از کجا اینقدر مطمئنی ک"

 را بهتر می شناخت.

و احساس کرد که موجی از تهوع و دل آشوبه بر او هجوم آورد.این بار بیشتر به  "به تو ارتباطی نداره." "یارو کیه؟"

 دلیل عصبانیت و وحشت بود.

لباس مهمانی اش را از گنجه در آورد یا پا به فرار بگذارد.اگر با تو شرافتمندانه رفتار نکند  بهتر است به او بگویی"

 "پدر به صالبه می کشدش.

و آهسته از حمام خارج شد.اما می دانست که دیگر فرصتی برایش نمانده و "از توصیه ات متشکرم."مری بت گفت:

 حدسش درست بود.

را به پدرش گفت و پدر دیوانه از غضب به خانه آمد و در اتاق خواب او را با چنان  بعد از ظهر آن روز رایان موضوع

شدتی باز کرد که نزدیک بود از جا کنده شود.مری بت روی تخت دراز کشیده بود و نوئل به موزیک گوش می داد 

را صدا زد.مری بت در  وناخنهایش را الک می زد.پدر مری بت را کشان کشان به اتاق نشیمن برد و با فریاد مادرش

باره اینکه چگونه می خواهد به آنها بگوید زیاد فکر کرده بود اما حاال دیگر لزومی نداشت رایان به جای او این کار را 

 کرده بود.

مادرش حتی پیش از آنکه از اتا قش بیرون بیاید گریه و زاری را شروع کرده و رایان اخم آلود و عبوس بود.گویی 

ق او هم ظلم کرده بود.پدر به نوئل گفته بود در اتاقش بماند و حاال مانند نره ی گاوی خشمگین در مری بت در ح

اتاق نشیمن به این سو و آن سو می رفت و به مری بت می گفت که او هم درست مثل عمه هایش است ،که مثل 
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ی او را به این روز انداخته اما مری فاحشه ها رفتار کرده و همه ی آنان را بی آبرو نموده.بعد خواست بداند چه کس

 بت از پیش آماده بود.اهمیتی نمی داد که چه رفتاری با او می کنند فقط خیال نداشت به آنها بگوید.

مری بت گمان کرده بود پل خیره کننده و هیجان انگیز است و شیفته آن شده بود که عاشق او شود و کاری کند که 

نبود و با کس دیگری ازدواج می کرد.مری بت نمی خواست زندگیش را در شانزده  او را بخواهد اما پل عاشق او

 سالگی این گونه آغاز کند و آن را کامال ویران نماید و آنها نمی توانستند او را مجبور کنند که حرفی بزند.

 "ن بروی.تا نگویی نمی گذارم از این اتاق بیرو"پدرش بارها و بارها سرش فریاد کشید:"چه کسی است؟"

این روزها با خود زیاد فکر کرده بود تا زمانی که دیگر "پس مدت ها اینجا خواهیم بود."مری بت به آرامی گفت:

دریافته بود از پدرش هم هراسی در دل ندارد.بدترین اتفاق ممکن افتاده بود.او حامله بود و آنان می دانستند.بیش از 

 این با او چکار می توانستند بکنند؟

را نمی خواهی به ما بگویی چه کسی است؟یکی از معلم هاست؟یکی از شاگردها؟یک مرد زن دار؟یک چ"

 کشیش؟یکی از دوستان برادرت است؟

 "کیست؟

خودش هم از مقاومتش در "مهم نیست چه کسی است تصمیم ندارد با من ازدواج کند."مری بت با خونسردی گفت

 می خروشید متعجب بود.  برابر پدر که همچون گردبادی می چرخید و

 پدر غرید :

 برای چه؟ -

 چون عاشق من نیست ،و من هم عاشق او نیستم. موضوع به همین سادگی است.

 ««به نظر من که هیچ ساده نیست»»

پدر عصبانی تر شده بود و مادر گریه می کرد و دست ها را به هم می مالید. مری بت از دیدن مادرش در آن حال 

ت بود. ، دلش نمی خواست مادرش را بیازارد. معنی اش این است که تو با کسی که حتی دوستش سخت ناراح

نداشته ای راطه برقرار کردی ، کثیف تر از این امکان ندارد! حتی عمه هایت هم با کسانی رابطه برقرار کردند که 

ایشان مشروع بودند...حاال می خواهی دوستشان داشتند و با آنها عروسی کردند. حداقل زندگیشان محترمانه و بچه ه

 با این بچه چه کنی؟

 «نمی دانم پدر ، فکر کرده بودم او را به فرزند خواندگی بدهم مگر اینکه...»» 

مگر اینکه چی؟ خیال می کنی می توانی او را اینجا نگه داری و خودت و ما را بی آبرو کنی؟ مگر از روی جنازه ی من 

 و مادرت رد شوی!

درش پرسشگرانه به او نگاه می کرد، التماس می کرد نام مسبب این فاجعه را فاش کند اما مری بت به هیچ وجه و ما

 نمی توانست چنین کاری کند.

 مری بت غمگین گفت : من نمی خواهم بچه را نگه دارم ، پرد.

الوه می خواهم برای خودم و اشک به چشمانش آمد.من شانزده سالم است نمی توانم هیچ چیز به او بدهم.، به ع

زندگی ای داشته باشم. دلم نمی خواهد زندگیم را به دلیل اینکه نمی توانم برایش کاری کنم تباه کنم. هر دوی ما 

 حقمان بیش تر از این است.

 پدرش گفت : چه انسان شریفی!
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 عصبانیتش وصف ناپذیر بود.

ه شرافت فکر می کردی! برادرت را ببین با کلی دختر می گردد بهتر بود قبل از اینکه پیراهنت را می کندی کمی ب» 

اما هیچ کدام را به چنین روزی نینداخته. به خودت نگاه کن ، شانزده سالت است و زندگی لعنتی ات افتاده ته چاهک 

 مستراح!

دسامبر پس از به  می تواند این طور نباشد پدر. می توانم موقعی که پیش راهبه ها هستم درس بخوانم و بعد ماه» 

 «دنیا آمدن بچه برگردم مدرسه. میتوانم بگویم مریض بوده ام.

جدی؟ و خیال می کنی این را باور می کنند؟ فکر می کنی مردم پشتت حرف نمی زنند؟ همه خبر دار می شوند و تو » 

 «رسوا و بی آبرو می شوی ما هم همین طور. تو مایه ی ننگ تمام این خانواده می شوی.

 مری بت مستأصل و درمانده پرسید : پس می گویید چکار کنم پدر؟

حاال اشک بر روی گونه هایش فرو می غلتید. مسئله بسیار دشوار تر از آن بود و راه حلی ساده برای آن وجود 

راهی  نداشت. . ) می خواهید چکار کنم؟ بمیرم؟ کاری است که نباید می شد و و بدبختانه شده ، نمی دانم چه کنم ،

 برای جبرانش سرغ ندارم.(

از ته دل زار می زد ، اما پدرش به هیچ وجه تحت تأثیر بدبختی و درماندگی او قرار نگرفته بود و سرد و بی تفاوت 

 می نمود.

 ) تنها کاری که می توانی بکنی این است که بچه را بعد از تولد فورا به فرزند خواندگی بدهی.(

 م یخواهید پیش راهبه ها بمانم؟مری بت پرسید : از من 

)امیدوار بود پدرش بگوید که می تواند در خانه ی خودشان بماند. زندگی در صومعه دور از خانه و خانواده او را به 

 وحشت انداخته بود. ولی اگر پدرش می گفت خانه را ترک کند ، به جز صومعه جای دیگری نداشت.(

نی بمانی و نباید بچه را نگه داری. بر پیش خواهران نیکوکار ، بچه را بده و بعد پدرش قاطعانه گفت : اینجا نمی توا

 برگرد خانه.

و سپس آخرین ضربه را بر روح او وارد کرد. ) تا آن وقت نمی خواهم تو را ببینم و نمی خواهم که مادرت و 

 خواهرت را ببینی(

 ی پدرش او را خواهد کشت. و پدر ادامه داد :انگار قلب مری از جا کنده شد ، یک لحظه فکر کرد حرف ها

کاری که تو کردی توهین به ما و خودت بود. حیثیت خودت و ما را لکه دار کردی. از اعتماد ما سوء استفاده کردی . 

 هم ما را بی آبرو کردی و هم خودت را ، مری بت. هرگز این را فراموش نکن!

ننده است ، اما من هرگز به شما دروغ نگفته ام ، پیش از این هرگز باعث می دانم کاری که کرده ام بسیار ناراحت ک

ناراحتی شما نشده بودم ، هرگز به شما خیانت نکرده بودم ، فقط بی اندازه احمق بودم و چوبش را خوردم ، یک بار 

خت و درمانده ام راه اشتباه کردم ، فقط یک بار و ببینید که به خاطر آن چه بر سرم آمده آیا این کافی نیست؟ بدب

نجاتی ندارم دارم خودم را مجبور می کنم با این درد بسازم ، دارم خودم را مجبور می کنم بچه ام را رها کنم این 

 برایتان کافی نیست؟ بیش از این چقدر باید مجازات شوم؟

 .سخت دلشکسته بود و از ته دل زار می زد ، اما پدرش همچنان سرسخت و بی گذشت می نمود

 ) این بین تو و خداست. من تو را مجازات نمی کنم. او می کند.(
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شما پدر من هستید ، شما هستید که مرا از خانه بیرون می کنید ، شما هستید که به من می گویید تا هنگامی که بچه  -

 را رها نکنم مرا نخواهید دید،...

انست که مادرش همیشه از پدر اطاعت می کند. شما هستید که مانع دیدن خواهرم و مادرم می شوید. و می د

میدانست مادرش تا چه حد ضعیف است. و قادر نیست به تنهایی تصمیم بگیرد. می دانست تا چه حد زیر نفوذ و 

سلطه اوست. همه آنها داشتن در را به روی او می بستند و پل هم که پیش از دیگران این کار را کرده بود. مری بت 

 ا و بی کس بود.حاال کامال تنه

 پدرش با لحنی معنادار که اصال متقاعد کننده نبود گفت : مادرت مختار است که هرکاری که دوست دارد بکند!

 مری بت جسورانه گفت : تنها چیزی که مادرم دوست دارد شما هستید!

 و او را بیشتر عصبانی کرد : و خودتان هم می دانید.

همه ی ما را بی آبرو کرده ای. انتظار نداشته باش که صدایت را بلند کنی و هر کاری  من فقط این را می دانم که تو -

دلت می خواهد بکنی. و ما را بی حیثیت تر از اینکه کرده ای بکنی و حرامزاده ات را اینجا بیاوری. تا وقتی که جزای 

،مری بت. اگر نمی خواهی با این گناهت را پس ندهی و کثافت کاریت را پاک نکنی از من هیچ توقعی نداشته باش

 پسره ازدواج کنی و یا او با تو ازدواج نمی کند پس دیت از سر ما بردار ، کاری از دست ما برای تو بر نمی آید.

 و آنگاه پشت به او کرد و از اتاق بیرون رفت.

به دو جا تلفن زده بود.. کی به دقیقه بعد دوباره به اتاق بازگشت. مری بت توان بازگشت به اتاقش را نداشت. پدر  9

مطب دکتر و دیگری به صومعه. هشتصد دالر می بایست بابت اتاق و غذا و سایر مخارج مری بت در شش ماه آینده 

و هم چنین مخارج زایمان او می پرداخت. مسئولین صومعه به آقای رابرتون اطمینان داده بودند که از دخترش به 

ایمان او در بیمارستان صومعه توسط پزشک و به کمک یک قابله انجام خواهد گرفت. خوبی مواظبت خواهند کرد.و ز

بچه به خانواده ی مهربان داده خواهد شد و دخترشان یک هفته پس از زایمان در صورتی که مشکلی پیش نیاید نزد 

 ایشان باز خواهد گشت.

و تا نخوره در پاکتی سفید گذاشته و با نگاهی سر  آقای رابرتون موافق کرده بود و پول را به صورت اسکناس هایی نو

 و بی حالت به مری بت داد.

 مادر به اتاقش پناه برده بود و می گریست.

 پدر با لحنی مملو از سرزنش گفت : مادرت را بی اندازه ناراحت کرده ای!

 منکر این بود که خود نیز احتماال نقشی در ایجاد این ناراحتی داشته است.

م نمی خواهد که به نوءی چیزی بگویی . تو از اینجا می روی این تنها چیزی است که او الزم است بداند. شش ماه ) دل

 بعد هم بر می گردی. فردا صبح خودم می برمت به صومعه. چمدانت را ببند!

می زند. با لحن صدایش به مری بت فهماند که جای چون و چرا نیست. احساس می کرد خون در رگ هایش دارد یخ 

وجود همه ی گرفتاری هایش ، اینجا خانه ی او بود اینها خانوادۀ او بودند این دو والدین او بودند و اکنون همهۀ اینها 

داشت از او دریغ می شد و هیچ کس هم نبود که او را کمک کند. یک باره به فکر افاد که اگر کمی با پل جار و 

ه او کمک می کرد...یا شاید حتی به جای دبی با او ازدواج می کرد اما حاال دیگر جنجال به راه انداخته بود شاید پل ب

 خیلی دیر بود. پدرش به او گفته بود که از آنجا برود. می خواست او فردا صبح خانه را ترک کند.
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بند  ) به نوءل باید چه بگویم؟( کلمات به سختی از دهانش بیرون می آمد. از غم ترک خواهر کوچکترش نفسش

 آمده بود.

بگو که برای درس خواندن می روی ...هرچه دلت می خواهد بگو ، به جز حقیقت. او بچه تر از آن است که در این » 

 باره چیزی به او گفته شود.(

 مری بت سری تکان داد. گیج و مات بود . بیش از آن مصیبت زده بود که پاسخی بدهد.

می که سر تنها چمدانش می رفت ، سعی می کرد چشمش به نوئل نیفتد. چند آن گاه به اتاق خوابشان رفت و هنگا

تکه چیز برداشت چند بلوز و چند شلوار و چند پیراهن که تا مدتی اندازه اش می شد. امیدوار بود که بعد از آن 

 ت.راهبه ها چیزی برای پوشیدن به آن بدهند. زیرا طولی نمی کشید که دیگر هیچ چیز به تن او نمی رف

نوئل پرسید : داری چه کار می کنی؟ ) وحشت زده می نمود. سعی کرده بود جر و بحث پدر و خواهرش را بشنود اما 

 نتوانسته بود از آنچه که می گفتند سر در بیاورد.

 مری بت هنگامی که برگشت تا به خاخر کوچکش رو کند ، می لرزید.

 مدتی از اینجا می روم.(چنان می نمود که گویی کسی مرده. غمگین گفت : 

دلش می خواست که دروغی قانع کننده به او بگوید ، اما آنچه که پیش آمده بود،بیش از تحملش و بسیار سخت و 

ناگهانی بود. طاقت خداحافظی نداشت و به سختی می توانست در برابر ضربات پرسش های نوئل تاب بیاورد. 

مدرسۀ ویژه می رود چرا که نمراتش به خوبی همیشه نبوده. اما نوئل سرانجام به او گفت دارد به جایی ، به یک 

 وحشت زده از فکر از دست دادن تنها خواهرش ، فقط به او آویخت و گریست.

))خواهش می کنم نرو...نگذار پدر تو را بفرستد...هرکاری کرده باشی نمی تواند تا این حد بد باشد...هرچه باشد 

 ...مری بت من تو را می بخشم

من دوستت دارم...مادرش بسیار ضعیف بود ، پدرش سرسخت تر از آنکه حتی گوش بدهد و برادرش بسیار 

خودخواه و بسیار احمق. او فقط مری بت را داشت که به مشکالتش گوش بدهد و حاال دیگر هیچ کس برایش نمی 

 ماند.

بودند و یکدیگر را بغل کرده بودند و تمام مدت  نوئل کوچک بی نوا در حالی که با مری بت در تختی باریک خوابیده

 شب می گریستند ، واقعا درمانده و بیچاره می نمود. صبح ، بسیار زود فرا رسید .

صبح پدرش چمدان او را در وانتش گذاشت و مری بت ایستاد و به مادرش خیره شد. دلش می خواست او  5ساعت 

این کار را با دخترشان بکند ، اما مادر هرگز با پدر مخالفت نمی کرد و  آن قدر قوی بد که به پدرش بگوید نمی تواند

مری بت این را خوب می دانست. مادرش زمانی دراز ، او را در آغوش خود نگه داشت ، آرزو می کرد که کاش مری 

 بت می توانست پیش آنها بماند و ای کاش این قدر احمق و بدشانس نبود.

 او را در آغوش گرفته بود و می بوسید گفت : مری بت در حالی که مادرش

 دوستت دارم ، مادر!

 ) به دیدنت می آیم دخترم ، قول می دهم.(

مری بت فقط توانست سر تکان بدهد و هنگامی که نوئل به شدت می گریست ، سعی می کرد شجاع باشد . ) زیاد 

 طول نمی کشد. کریسمس خانه خواهم بود.(

 پدرش دور می شدند نوئل فریاد کشید :هنگامی که مری بت و 
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 دوستت دارم مری بت.

 در این موقع رایان هم بیرون آمده بود اما هیچ حرفی نزد و فقط به طرف اتوموبیل که دور می شد دست تکان داد.

صومعه به چشم مری بت محلی شوم و نحس جلوه کرد ، پدر کنار او که چمدان کوچکش را به دست گرفته بود ، 

 ستاد و گفت :ای

 مواظب خودت باش ، مری بت. -

مری بت دلش نمی خواست با او به خاطر کاری که در حقش می کرد ، صحبت کند. پدر می توانست مالیم تر و با 

مالطفت تر باشد ، به شرط آنکه سهی می کرد بفهمد و درک کند. می توانست سعی کند و به یاد بیاورد که جوانی و 

ن بزرگ شدن یعنی چه ، اما او توانایی چنین کاری را نداشت. نمی توانست از آنچه بود فراتر رود مرتکب گناهی چنی

 و آنچه بود ، مجموعه ای از قید و بندها و نقطه ضعف های قوی و قدرتمند بود.

 مری بت گفت : برایتان نامه می نویسم ، پدر. و پدرش پاسخی نداد.

 سری تکان داد و گفت : از حال خودت مادرت را با خبر کن. نگران می شود.(مدتی به همان حال ایستادند و بعد 

مری بت خواست از او بپرسد که ایا او هم نگران خواهد بود ، اما جرأت نداشت از او سؤالی کند و فقط هنگامی که 

 پدرش با عجله از پله ها پایین می رفت گفت : دوستتان دارم.

رش نیم نگاهی کند ، فقط در حالی که با اتوموبیل دور می شد ، یک لحظه دستش را اما او حتی برنگشت که به دخت

 بلند کرد اما به پشت سرش هیچ نگاهی نکرد. مری بت زنگ صومعه را به صدا در آورد.

ای انتظار آن چنان به نظرش طوالنی آمد که می خواست از پله ها پایین بدود و به خانه بازگردد اما اکنون خانه ای بر

برگشتن وجد نداشت. مری بت می دانست تا هنگامی که این کار به پایان نرسیده باشد آنان او را به خانه راه 

نخواهند داد. سرانجام راهبه ی جوانی آمد و او را به داخل راه داد. مری بت به او گفت که کیست و راهبۀ جوان سری 

ی کرد و در آهنی سنگین را با صدایی طنین دار پشت سر او تکان داد و چمدان را از او گرفت و به داخل راهنمای

 بست.

 

 

 فصل سه

 

 ساختمان دخمه مانند تاریک و اندوه باری بود.« خواهران نیکوکار» صومعۀ 

مری بت خیلی زود متوجه شد که دو دختر دیگر نیز دقیقا به همان دلیل آنجا هستند. هر دوی آنها از شهرهای 

و مری بت از اینکه هیچ یک را نمی شناخت آسوده خاطر شد. آنها تقریبا در آستانه ی زایمان  مجاور آمده بودند

ساله ای بود در دومین روز ورود مری بت وضع حمل کرد و دختر  21بودند و یکی از آنان که دخترک عصبی 

که در نوبت قرار داشت تحویل کوچکی به دنیا آورد که بالفاصله به طور مرموزی از او جدا و به خانواده ی انتخابی 

داده شد و دخترک حتی نتوانست یک برا بچه اش را ببیند. به نظر مری بت کل این ماجرا وحشیانه بود. چرا که از 

 دید خواهران نیکوکار راز اینان آنقدر کثیف بود که می بایست از ابتدا تا انتها مخفی بماند.

نوزادش متولد شود. این دو دختر هر دو غذایشان را با راهبه ها می  سال داشت و هر آن منتظر بود 29دختر دیگر 

خوردند و با آنان برای دعا و نماز شام به نمازخانه ی کلیسا می رفتند و فقط در زمانها و ساعات معینی اجازه ی حرف 
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خود دخترک زدن را داشتند. مری بت در سومین شب ورودش از شنیدن اینکه پدر نوزاد تازه متولد شده عموی 

 است شوکه شد. او دختر بی نهایت غمگینی بود که هنوز هم از آنچه طی زایمان بر او گذشته بود ، وحشت زده بود.

 در پنجمین شب اقامت در دی ، مری بت صدای فریاد دختر دیگر را شنید .

، یک لحظه قطع نشد. سرانجام  فریاد یکه دو روز تمام در حالی که راهبه ها با عجله به این سو و آن سو می دویدند

دخترک را به بیمارستان بردند و به بخش سزارین تحویل دادند. هنگامی که مری بت درباره ی او به پرس و جو 

پرداخت ، شنید که او دیگر بر نمی گردد اما نوزاد سالم بود و مری بت به طور اتفاقی دریافت که پسر کوچکی است. 

رفته بودند و مری بت با خواهران راهبه تنها مانده بود بیشتر احساس غربت می کرد  حاال که یک باره آن دو دختر

 که هرچه زودتر گناهکاران دیگری از راه برسند وگرنه او هیچ کسی را برای هم صحبتی نداشت.

و  هر وقت امکان داشت روزنامه ی محلی می خواند و دو هفته از ورودش به صومعه می گذشت که خبر ازدواج پل

 دبی را دید و احساس تنهایی اش دو چندان شد.

آنها ماه عسلشان را می گذراندند و او او اینجا در بند بود و تقاص یک لحظه بی خبری روی صندلی جلوی اتوموبیل 

 شورلت پل را می پرداخت.

باره می اندیشید بیشتر  اصال منصفانه نبود که فشار این بار سنگین را او به تنهایی تحمل کند. هرچه بیشتر در این

متوجه می شد که نمی تواند در صومعه بماند. جایی را نداشت برود و کسی نبود که در کنارش بماند اما تحمل قوانین 

ظالمانه و کقدس مآبانه صومعه را هم نداشت. راهبه ها رفتا ر بدی با او نداشتند در مقابل او نیز تا کنون صد دالر بابت 

دالر دیگر برایش باقی مانده بود پولی که می بایست تقریبا تا شش ماه آینده  100رداخته بود و مخارجش به آنها پ

هر کجا که بود جوابگوی هزینه های او باشد. نمی دانس کجا می خواهد برود اما می دانست که نمی تواند پای در 

ر انتظار سپری شدن ماه ها ...منتظر تولد زنجیر ، کنار آنها چشم به راه رسیدن زندانیان دیگری چون خدش بماند ، د

 فرزندش که بالفاصله پس از تولد و پیش از آنکه بتواند به خانه نزد والدینش بازگردد ، از او می گرفتند.

تحمل آنجا بوندن تاوان سنگینی در مقابل خطای او بود. مری بت دلش می خواست از آنجا برود ، هرکجا که باشد ، 

انسان واقعی زندگی کند ، دوستانی بیابد ، کاری دست و پا کند. نیازمند هوایی تازه بود. محتاج می خواست مثل یک 

سر و صدا و شلوغی و مردم. اما تنها چیزی که اینجا احساس می کرد نگرانی و تشویش دائمی و احساس جانکاه و 

 خرد کننده ی گناهکاری غیر قابل بازگشت بود.

هم داشت باز هم به عنوان زنی در انتظار فرزند نیازمند تابش نور آفتاب و کمی شادی و حتی اگر این مسئله واقعیت 

 نشاط بود.

نمی دانست چرا گرفتار چنین مصیبتی شده است،..شاید این درسی بود که می بایست بیاموزد...و یا شاید رحمتی بر 

زومی نداشت که مسئله به همان وحشتناکی او نازل شده بود. لحظه ای ناب در عمر که نمی بایست هدر رود. هیچ ل

باشد که راهبه ها از خود ساخته بودند. عصر روز بعد ، مری بت به مادر مقدس که سمت ریاست راهبه ها را داشت 

 گفت که آنجا را ترک می کند.

باور نمی کرد ، گفت که به دیدار عمه اش می رود و امیدوار بود که مادر مقدس حرف او را بپذیرد. اما حتی اگر او 

 مری بت می دانست که هیچ چیز نمی تواند جلوی او را بگیرد او از آنجا می رفت.

سپیده دم روز بعد در حالی که باقی مانده ی پول ، کیف دستی و ساک کوچکی به همراه داشت ، صومعه را ترک 

 کرد. قلبش از لذت ازادی به شدت می تپید.
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 دنیا متعلق به او بود که بگردد و کشف کند.نمی توانست به خانه برگردد اما 

پیش از آنکه هرگز آن گونه احساس آزادی و قدرت نکرده بود. زمانی که خانه را ترک می کرد درد و رنج بسیاری 

او را در بر گرفته بود و حاال تنها مسئله اش یافتن محلی برای اقامت تا زمان تولد نوزادش بود. مری بت می دانست 

 هر را ترک کند بهتر است.که اگر ش

 پس راهی ایستگاه اتوبوس شد. بلیطی تا مقصد شیکاگو خرید.

 ( بگذرد. اما شیکاگو دور ترین نقطه ای بود که می توانست تصور کند. Omahaمجبور بود از اوماها ) 

حاال تنها کاری که می تفاوت پول بلیط را هم که تا پایان خط پرداخته بود. می توانست هرجا پیاده شد پس بگیرد. 

خواست بکند این بود که از آنجا برود و جایی برای خد پیدا کند که شش ماه آینده تا زمان تولد نوزادش آنجا 

بماند.در ایستگاه اتوبوس منتظر ماند تا اولین اتوبوس به مقصد شیکاگو شروع به سوار کردن مسافرین کرد. زمانی 

 که . . .

از تماشای شهر زادگاهش که به همراه اتوبوس لحظه به لحظه بیشتر از آن دور میشد و آن سرانجام حرکت کردند،   

را پشت سر میگذاشت،احساس تأسف نمیکرد.تنها احساسی که یک بازه به او دست داده بود،هیجان رویارویی با 

نداشت و به جز مادر آینده بود.گذشته،چیزی برای او در بر نداشت،درست مثل شهر زادگاهش.او آنجا هیچ دوستی 

و خواهرش دلش برای کسی تنگ نمیشد.برای هردوی آنها هم قبل از حرکت،در ایستگاه اتوبوس،کارت پستالی 

 نوشته و فرستاده بود و قول داده بود که به محض آنکه در جایی مستقر شود،نشانی آن را خواهد فرستاد.

مری بت با احساس ناگهانی بلوغ و استقالل روی صندلی  راننده بود که به محض آنکه«به شیکاگو میروید خانم؟»

 مینشست،از او سؤال کرد.

با لبخندی به او پاسخ داد.هرجا که میخواست میتوانست برود و هرکاری که میخواست میتوانست انجام «شاید.»

ش میپرورد،مقید و دهد.او آزاد بود.حاال دیگر پاسخگوی کسی نبود،مگر خودش.حاال فقط در برابر طفلی که در درون

مسئول بود.اکنون سه ماه و نیمه بود.اما از ظاهرش هیچ چیز پیدا نبود،اگرچه خود رشد و دگرگونی بدنش را احساس 

میکرد.درباره آنچه باید پس از رسیدن به محل مورد نظر به مردم میگفت،شروع به تفکر کرد.می بایست توضیح 

را تنهاست،به خصوص پس از آنکه پی میبردند باردار است.میبایست میداد که چرا آنجاست،به چه دلیل آمده و چ

کاری پیدا میکرد.کار زیادی از او برنمی آمد،اما میتوانست خانه ها را نظافت کند،در کتابخانه ها کار کند،پرستار بچه 

.تا زمانی که باشد و شاید هم به عنوان پیشخدمت مشغول کار شود.مادام که در امان بود،حاضر بود هرکاری بکند

 کاری پیدا میکرد،پول کافی داشت.پولی که پدرش برای صومعه به او داده بود.

بعدازظهر آن روز در اوماها توققف کردند.هوا گرم بود اما نسیم مالیمی میوزید.از ساعتها ماندن در اتوبوس کمی 

یگر بین راه مرتب پیاده و سوار احساس کسالت میکرد اما پس از آنکه ساندویچی خورد،حالش بهتر شد.مسافرین د

میشدند.اکثر آنها فقط برای رفتن از شهری به شهر مجاور از اتوبوس استفاده میکردند،اما آنشب،هنگامی که به شهر 

کوچک و تمیز و زیبای خوش منظره ای رسیدند،مری بنت تنها مسافر مبدأ بود که هنوز به مقصد نرسیده بود.اینجا 

عداد زیادی دختر و پسر جوان تر رستورانی که برای شام آنجا پیاده شدند،دیده شهری دانشگاهی بود و ت

میشدند.این رستوران مری بنت را تا حدی به یاد رستورانهای ارزان قیمت می انداخت،اما به نوعی بهتر و زیباتر.زنی 

چیزبرگر و یک لیوان  که سر میز او خدمت میکرد،ظاهر منظم و موهای بسیار مرتبی داشت و لبخند بر لب با یک

میلک شیک از مری بت پذیرایی کرد.غذا عالی و صورت حساب مختصر بود و صدای خنده و نشاط و سرزندگی از 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –هدیه 

4 3  

 

میزهای دیگر به گوش میرسید.به نظر جای شادی بود و مری بتت تمایلی به ترک آنجا و بازگشت به داخل اتوبوس 

 شیکاگو. نداشت.اما محل اتوبوس مشخص بود؛مستقیم به سمت

به محض آنکه رستوران راترک کرد،آن را دید؛اعالن کوچکی روی پنجره،پیشنهاد استخدام پیشخدمت و پادو.مری 

بت لحظه ای به آگهی خیره شد و سپس به آرامی به داخل رستوران بازگشت.نگران بود مبادا فکر کنند که او دیوانه 

 است،و اینکه هر داستانی سرهم کند،باور نکنند.

مان پیشخدمتی که سر میز او خدمت کرده بود،با چهره ای متبسم،به او نگاه میکرد،نمیدانست،شاید آنجا چیزی جا ه

 گذاشته است،اما مری بت مردد ایستاد و کمی مکث کرد.

 «نمیدانم آیا...من...آگهی را دیدم...درباره آن کار نمیدانم که...منظورم این است که...»

خجالت ندارد که،ساعتی دو دالر میدهند،شش روز در »و لبخندی زد«کار میخواهید؟ منظورتان این است که»

هفته،روزی ده ساعت.اما جدول کار را چرخشی زمانبندی کرده ایم،بنابراین میتوانیم اوقاتی را به هم صرف رسیدگی 

 «به بچه هایمان بکنیم.شما ازدواج کرده اید؟

 «بیوه ام.شوهرم در کره کشته شد و...نه...من...بله...یعنی کرده بودم...من »

و وقتی که نگاهشان با هم تالقی کرد،مری بت متوجه شد که او واقعا از صمیم قلب میگوید.زن به چشم «متأسفم.»

میدید که دختر واقعا آن کار را میخواهد و از او خوشش آمده بود.دخترک خیلی خیلی جوان بود اما این مسئله هیچ 

 از مشتریان دائمی آنها نیز به همین سن و سال بودند. ضرری نداشت،بسیاری

مری بت مردد ماند،آیا دروغ «با من.تجربه قبلی داری؟« »متشکرم...درباره کار باید با چه کسی صحبت کنم؟»

 بگوید؟و بعد سرش را به عالمت نفی تکان داد.نمیدانست آیا باید در مورد بچه چیزی بگوید یا نه.

دستهایش که کیف دستی را نگه داشته بود،میلرزید.امیدوار بود که بتواند این کار را «احتیاج دارم.من واقعا به کار »

 بگیرد.یک باره دلش میخواست اینجا بماند.به نظر جای شادی می آمد،یک شهر زنده،و او اینجا را دوست داشت.

مینمود و همین بر قلب زن اثر کرد.مری در حالی که لبخند میزد،بسیار جوان «هنوز هیچ جا.« »کجا زندگی میکنی؟»

همین حاال با اتوبوس رسیدم.اگر مرا میخواهید،ساکم را برمیدارم و اتاقی پیدا میکنم.میتوانم از فردا »بت ادامه داد:

زن لبخند زد،نامش جولی بود و از ظاهر مری بت خوشش آمده بود.چیزی قوی و در عین حال «شروع به کار کنم...

این دختر بود،چیزی که نشان میداد با وجود شهامت،برای خود اصول و ضوابتی دادر.چیز غریبی در  مالیم در وجود

 وجود این دختر بود که به آسانی قابل حدس زدن نبود و با این همه،جولی احساس خوبی نسبت به او داشت.

وانی پیش من بمانی.پسرم برای امشب میت»صدای جولی مهربان و لبخندش گرم بود.«برو ساکت را از اتوبوس بردار.»

دیدن مادرم به دولو رفته.تو میتوانی در اتاق او بخوابی.البته اگر تحمل ریخت و پاش را داشته باشی.پسرم چهارده 

جولی «ساله است و یک شلخته تمام عیار.دخترم دوازده سال دارد.من از شوهرم جدا شده ام.شما چند سال دارید؟

یک نفس گفت و مری بت درحالی که برای برداشتن ساکش به سوی اتوبوس میدوید به همه اینها را پشت سرهم و 

 او پاسخ داد که هجده سال دارد و دو دقیقه بعد از نفس افتاده اما خوشحال برگشت.

 به هیجان آمده و شاد بود.«مطمئنید که اگر شب پیش شما بمانم،زیاد مزاحم نیستم؟»

بیا،مشغول شو!میتوانی تا نصف شب که »و پیش بندی به سوی مری بت انداخت..«ابدا»جولی با نیش باز پاسخ داد:

یک ساعت و نیم بیشتر به آن موقع نمانده بود،اما کار خسته کننده «رستوران را میبندم،با من سر میزها خدمت کنی.

 ای بود،حمل سینی های بزرگ و پارچهای سنگین.
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ت باورش نمیشد که آن قدر خسته باشد.چهار زن دیگر و چند پسر هنگامی که رستوران را تعطیل میکردند،مری ب

جوان که اغلب شاگر دبیرستان بودند،آنجا سر میزها کار میکردند.بیشتر پسرها به سن و سال مری بت و زنها اکثرا 

هم سی چهل ساله بودند.میگفتند که صاحب رستوران به دلیل حمله قلبی که مدتی داشته،حاال فقط صبحها و گاهی 

بعدازظهر ها به آنجا می آید.با این حال به خوبی آنجا را اداره میکرد.قسمت اعظم آشپزی هم به عهده پسرش 

بود.جوولی میگفت مرد خوبی است و چند بار با او بیرون رفته،اما دوستیشان در همان حد باقی مانده بود،نه 

عشق و عاشقی داشته باشد.دو تا بچه داشت و  بیشتر.جولی بیش از آن در زندگی مسئولیت داشت که وقت و حوصله

شوهر سابقش پنج سال بابت نگه داری آنها چیزی نداده بود.جولی میگفت تا یکشاهی آخر پولش را باید صرف 

خرید کفش و لباس و دوا و دکتر و بچه ها و اداره یک زندگی بخور و نمیر کند،حاال اینکه بچه ها واقعا چه میخواهند 

 یی نیاز دارند،بماند.و به چه چیزها

 لحن جولی که پشت«بزرگ کردن بچه،آن هم دست تنها،شوخی نیست!»

باید این مسایل را قبل از طالق خوب » فرمان نشسته بود و مری بت رابا خود به خانه می برد،جدی بود.بعد ادامه داد:

قتی تنها باشی،اگر سردرد بگیرد،اگر برای آدم توضیح بدهند.ولی این را بدان،بچه به هردوطرف احتیاج دارد.اما و

مریض تر بشود، اگر گرسنه باشد،هیچ کس عین خیالش هم نیست مگر تو.تنها کسی که دارند،تویی و همه بار روی 

دوش توست.من اینجا قوم و خویش ندارم... اما دخترهای رستوران خیلی به من کمک می کنند.مواظب بچه ها 

شم،از بچه ها نگه داری می کنند.یکی از مردها،شوهر مارتا،در هر فرصتی که گیر هستند و اگر قرار مهمی داشته با

بیاورد پسرم را همراه خودش به ماهیگیری می برد.همین چیزها خیلی ارزش دارد.آدم نمی تواند دست تنها این 

ئولیت باالخره مرا کارها را بکند.خدا شاهد است که من سعی خودم را می کنم،اما گاهی فکر می کنم که بار این مس

 «خرد می کند.

مری بت به دقت گوش می داد و منطق حرف های جولی از نظرش مخفی نبود.یک بار دیگر حس کردکه دلش می 

 خواهد موضوع بچه را به جولی بگوید اما خودداری کرد.

اما تو جوانی .دوباره »د.لحن جولی آرام بود،انگار افکار او را می خوان« خیلی بد شد که تو و شوهرت بچه ندارید.»

 «ازدواج می کنی.وقتی عروسی کردی چندساله بودی؟

 «هفده ساله... درست بعد از دبیرستان... فقط یک سال زن و شوهر بویدم.»

جولی آهسته دست مری بت را نوازش کرد و اتومبیلش را پارک کرد.او در قسمت « خیلی بدشانسی آوردی عزیزم.»

از اینکه » زندگی می کرد.هنگامی که داخل شدند،دخترز کوچکش خواب بود.جولی گفت: عقبی یک آپارتمان کوچک

او را در خانه تنها بگذارم متنفرم.اغلب برادرش خانه است.همسایه ها هم گوش به زنگش هستند و خودش هم واقعاً 

 «یاد خوششان نمی آید.مستقل است.گاهی هم وقتی حسابی گرفتار کار باشم،با من به رستوران می آید.اما آنها ز

دورنمای خوبی بود که مری بت ببیند بزرگ کردن بچه به تنهایی یعنی چه.جولی هم سعی نمی کرد واقعیت را ساده 

جلوه بدهد چرا که ده سال بود تک و تنها بود؛از وقتی که بچه ها دوساله و چهارساله بودند.در ایم مدت چندبار جابه 

اینجا شهر کوچک »دیده بود و گمان می کرد در مورد مری بت هم همین طور باشد.جا شده بود اما اینجا را پسن

قشنگی است.با کلی جوان های خوب و آدم ها حسابی که درکالج کار می کنند.تعداد زیادی از آنها و خیلی از جوان 

 «( می توانیم ببینیم.آنها خیلی از تو خوششان خواهد آمد.Jimmy D’sها در رسوران جیمی د )
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( بود و برای دو هفته به دیدار Jeffreyسپس حمام و اتاق پسرش را به مری بت نشان داد.اسم پسرک جفری )

مادربزرگش رفته بود.جولی گفت که مری بت می تواند تا زمانی که اتاق پیدا کند،پیش آنها بماند و اگر الزم شد 

خوابد و اتاقش را به مری بت بدهد.با وجود ( می تواند پهلوی او بJessicaوقتی جفری برگشت،دخترش جسیکا )

 آن همه جا که برای دانشجویان حاضر و آماده بود،جولی مطمئن بود که زود جایی را پیدا خواهد کرد.

حق با او بود.تا ظهر روز بعد مری بت اتاقی کوچک و دوست داشتنی در خانه ای پیدا کرد.پرده و روتختی و تزیینات 

رتی گلدار پرنقش و نگار زیبا و ارزان قیمتی درست شده بود.اتاقی کوچک بود اما راحت و اتاق همه از پارچه صو

غرق در نور آفتاب با اجاره ای مناسب.فقط شش بلوک تا محل کارش ،رستوران جیمی د،فاصله داشت.انگار همه چیز 

ل احساس سرزندگی می پشت سرهم برای او ردیف می شد.تنها چندساعت از اقامتش در شهر می گذشت با این حا

 کرد.گویی می دانست که از ابتدا قرار بوده اینجا باشد.

سرِ راهِ رفتن به محل کارش،کارت پستالی همراه با نشانی خود برای والدینش فرستاد و به محض انجام این کار 

چقدر به پل فکر دوباره به فکر پل افتاد.می دانست که جایی برای اندیشیدن به او نیست.نمی دانست در زندگی 

 خواهد کرد بی آنکه بداند او کجاست و چه می کند،در حالی که بچه شان اینجاست.

آن روز در رستوران جیمی د،یکی دیگر از زنان پیشخدمت،لباس متحدالشکل صورتی رنگ با سرآستین های ظریف 

تن سفارشات مشتریان کرد.جوان ها سفید و پیش بند سفید و تمیزی به او داد و مری بت از بعد از ظهر شروع به گرف

اکثراً به او نگاه می کردند،آشپز هم همین طور اما هیچ کس حرفی که مباید بزند، نزد و رفتار همه دوستانه و مودبانه 

بود.مری بت متوجه بود که زمزمه بیوه بودن او توسط پیشخدمت های زن در جریان است.آنها هم این را باور کرده 

 شت که باور نکنند.بودند.دلیلی ندا

جولی تحت تاثیر قرار گرفته « بچه جان،اوضاع چطور است؟»اواخر بعداز ظهر آن روز،جولی از مری بت پرسید:

بود.مری بت سخت کار می کرد و به طرز خوشایندی با همه رفتار می کرد و خیلی راحت می شد دید که مشتری ها 

و در مورد بعضی از مشتری های جوان تر،واقعاً به نظر می رسید  دوستش دارند.چند نفر از آنها اسمش را پرسیدند

که از حضور او لذت می برند.جیمی هم از او خوشش آمده بود.آن روز او به رستوران آمده بود و از آنچه دید 

خوشش آمد.مری بت چابک و فرز و تر و تمیز بود و آن طور که خود جیمی گفت ، از یک نگاه می شد فهمید که 

رری دست و دل پاک و درستکار است.عالوه بر اینها، دختر زیبایی هم بود و همین از نظر جیمی امتیازی برای دخت

جیمی بود.هیچ کس دلش نمی خواهد به هیکل توبره مانندی نگاه کند که با ترشرویی فنجان قهوه را محکم جلوی 

ردن در آنجا ندارد.جیمی می خواست تمام مشتری روی میز می کوبد و نشان می دهد که هیچ تمایلی برای کار ک

پیشخدمت هایش چه جوان و چه پیر،شاد و متبسم باشند.از آنها انتظار داشت جوری با مردم برخورد کنند که 

رضایت آنها جلب شود.همان طور که جولی و بقیه و حاال مری بت رفتار می کردند.دخترک واقعاً زحمت می 

 دا بود که از بودن در اینجا به هیجان آمده و لذت می برد.کشید.این کار را دوست داشت و پی

آن شب هنگامی که قدم زنان از محل کار به سوی اتاق جدیدش می رفت،با آنکه به شدت خسته و مانده بود ولی به 

ر خود یادآوری کرد که بسیار خوش اقبال است که توانسته هم کار و هم اتاقی برای اقامت خود پیدا کند.حاال دیگ

قادر بود به زندگیش سروسامانی بدهد.حتی می توانست از کتابخانه کتاب قرض بگیرد و ادامه تحصیل بدهد.اجازه 

نمی داد یک اشتباه زندگیش را نابود کند.در این باره قبالً تصمیمش را گرفته بود.زندگیش در چندماه گذشته به 
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د اما او مصمم بود که به هرقیمتی شده دوباره به راه اصلی دلیل یک خطا از مسیر اصلی جدا شده و به بیراه کشیده بو

 بازگردد و هرگز آن را از نظر دور ندارد.

شب بعد، مشغول پذیرایی از مشتری ها بود که مردی بسیار جوان و جدی وارد رستوران شد.مقابل پیشخان نشست 

 ی آید.و سفارش یک دست پیچ داد.جولی گفت که او اغلب برای شام به رستوران م

اما احساس می کنم که دوست ندارد به خانه برود.بسیار کم حرف »لحن جولی معنی دار بود.«نمی دانم چرا! »

است.همیشه دلم می خواهد از او بپرسم که به جای آنکه برای شام به خانه برود،اینجا چکار می کند.شاید مادری 

چشمانی هستند که من تا به حال دیده ام.چرا نمی روی ندارد.شاید در خانه مسئله ای دارد.چشمانش غمگین ترین 

و بعد جولی مری بت را از انتهای پیشخان،در جهت مرد جوان کمی به جلو هل « سرمیزش که کمی خوشحال بشود؟

داد.مرد قبل از آنکه تصمیم بگیرد یکی دو دقیقه به صورت غذا نگاه کرد.پیش از این تقریباً تمام غذاهای آنجا را 

 کرده بود.چند غذای دلخواه داشت که دوست داشت همیشه آنها را سفارش بدهد. امتحان

در حالی که مری بت با کمرویی گفت سالم،چی میل داری؟ مرد به طرز نامحسوسی با نگاهی ستایش گر او را برانداز 

 کرد.

 .دست پیچ و پوره سیب زمینی.1لطفاً شما ره -

 ترک خوشش آمده بود اما سعی کرد که به اندام او خیره نشود.صورتش سرخ شده بود.از موهای قرمز دخ

 «ساالد،ذرت یا اسفناج میل دارید؟»مری بت سرسری پرسید:

می دانست که پیش از این او را در رستوران ندیده « لطفاً ذرت.»مرد در حالی که به او چشم دوخته بود پاسخ داد:

ر بار در هفته و گاهی حتی در تعطیالت آخر هفته.از زمانی که مادرش است.چرا که اکثراً به اینجا می آمد؛سه یا چها

 دست از آشپزی کشیده بود این تنها راهی بود که می شد غذای خوب و مناسب خورد.

 «قهوه؟»

 انگار می ترسید از دستش در برود و مری بت هم لبخند شد.« نه شیر.برای دسر هم پای سیب.»

 «خوردن دسر را خواهید داشت؟پرس های غذای ما حسابی زیاد است.از کجا می دانید که ظرفیت »

مری بت سر تکان داد.برای اولین « همیشه اینجا غذا می خورم.شما جدیدید،مگر نه؟» و در پاسخ لبخند زد.« می دانم.»

هم سن بار از زمانی که به اینجا آمده بود احساس کمرویی می کرد.پسر خوبی بود و مری بت گمان می کرد که 

 خودش باشد و به نوعی احساس می کرد که پسر ه متوجه این نکته شده است.

 «بله،من جدیدم.تازه به اینجا آمده ام.»

خیلی رک و راست بود.اما حق با جولی بود.چیز تکان دهنده ای در چشمان او وجود داشت که « اسمتان چیست؟»

ی که می دانست مجبور است به او نگاه کند.در عین حال چیزی باعث می شد آدم از نگاه کردن به آنها بترسد.در حال

 در وجود این مرد بود که مری بت را به خود جلب می کرد.انگار باید ببیند او کیست و درباره او بیشتر بداند.

 «اسمم مری بت است.»

 «من هم تام هستم.از دیدنتان خوشوقتم.»

ت و با لیوانی شیر برگشت.جولی در این فاصله سر به سر او گذاشته و بعد برای سفارش دادن شام او رف« متشکرم.»

 بود و گفته بود جوانک تا آن روز با هیچ کس آنقدر صحبت نکرده است.
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می » و مری بت به او پاسخ داده بود.او باز پرسیده بود:« اهل کجایید؟»وقتی مری بت برگشته بود،مرد پرسیده بود:

 «ل به این شهر آمده اید؟توانم سوال کنم که به چه دلی

خیلی چیزها... اینجا را دوست دارم... مردم واقعاً خوبند،رستوران عالی است.یک اتاق کوچک خیلی قشنگ هم »

و بعد،مری بت لبخند زده بود.تعجب می « نزدیک اینجا پیدا کرده ام.انگار همه چیز دقیقاً همان است که باید باشد.

ین مرد برایش راحت است.سپس هنگامی که با شام برگشت،به نظر می رسید که کرد که تا چه حد حرف زدن با ا

 مرد از صحبت کردن با او بیش از غذا خوردن لذت می برد.

مدتی طوالنی با دسرش ور رفته بود و سپس یک لیوان شیر سفارش داده بود،کاری که پیش از آن هرگز نکرده 

یگیری با طعمه مگس صحبت کرده بود و پرسیده بود آیا او تجربه ای بود.در عوض مدتی دراز،با مری بت درباره ماه

 در این زمینه دارد یا نه.

بله تجربه داشت،البته چندین سال پیش با پدر و برادرش... ام اهرگز در این کار زیاد پیشرفت نکرده بود.دوست 

 ند و فکر کند.داشت فقط آنجا بنشیند و در حالی که آن دو ماهیگیری می کردند، کتاب بخوا

مرد جوان این را گفته بود و سرخ شده بود.خودش هم از اینکه این قدر با او « می توانید یک روز همراه من بیایید.»

حرف می زد،متعجب بود.از لحظه ای که وارد رستوران شده و او را دیده بود،نمی توانست حتی یک لحظه از او چشم 

ی دختر گذاشت و سپس به سختی از مقابل پیشخان برخاست،لحظه ای ناشیانه بردارد.سرانجام جوان انعام خوبی برا

و از در خارج شد.مری بت متوجه « خب، برای همه چیز متشکرم.دفعه بعد می بینمتان.»ایستاد و به مری بت گفت:

می رسید که شد که چه قد بلندی دارد و تا چه اندازه الغر و استخوانی است.مرد خوش قیافه ای بود اما به نظر ن

خودش این را بداند.خیلی جوان بود و بیشتر شبیه یک برادر بود تا پسری که جلب توجه دختری را کند.اما هرچه 

 بود،یا قرار بود باشد،حتی اگر دوباره او را نمی دید،مصاحب خوبی بود.

مرخصی است و از این که روز بعد و روز پس از آن باز هم آن جوان آمد و بار آخر از شنیدن این که مری بت در 

 نمی تواند او را ببیند به شدت ناامید شد. اما بعد دوباره پس از تعطیالت آخر هفته به رستوران بازگشت.

این را بالفاصله پس از آن که برای شام سفارش جوجه ی سرخ کرده  "بار آخری که آمدم موفق به دیدنتان نشدم."

داشت و همیشه غذای کامل سفارش می داد. به نظر می رسید که بخش  داد، خطاب به مری بت گفت. اشتهای خوبی

اعظم پولش را صرف غذا می کند. اکثرا بیرون از خانه غذا می خورد و مری بت نمی دانست آیا با پدر و مادرش 

 زندگی می کند یا نه و سرانجام این را از او پرسید.

می گذاشت و لیوان شیرش را دوباره پر می کرد با احتیاط همچنان که غذایش را جلویش  "تنها زندگی می کنید؟"

پرسیده بود. لیوان دوم شیر را در صورت حساب نمی نوشت. اینجا قهوه ی دوم را با مشتری حساب نمی کردند و 

 جیمی هم به هر حال به خاطر یک لیوان شیر ورشکست نمی شد. آن هم برای یک مشتری دائمی مثل تامی.

با پدر و مادرم زندگی می کنم اما... آنها... یعنی... هر کس سرش به کار خودش است و مادرم دیگر در واقع نه... "

دوست ندارد آشپزی کند. پاییز امسال او دوباره به سر کار برگشت. معلم است. مدت زیادی بود که سر کار نمی 

 "رفت. اما دوباره به عنوان دبیر تمام وقت به دبیرستان برگشته است.

 "ی درس می دهد؟چ"

انگلیسی، علوم اجتماعی، ادبیات. کارش خیلی خوب است. همیشه کلی کار اضافی دارد که می دهد من برایش انجام "

 و به شوخی چشم هایش را در حدقه چرخاند. اما به نظر نمی رسید که از این کار خیلی ناراحت باشد. "دهم.
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 "دور باشم و می دانم که دلم حسابی برای آنجا تنگ می شود. خوش به حالتان. من مجبور شدم مدتی از مدرسه"

هنوز هم سعی می کرد سن او را حدس بزند. مری بت بزرگتر از سنش به  "دانشکده یا دبیرستان؟"با عالقه پرسید: 

 نظر می رسید با این همه نام به نوعی احساس می کرد که سن دخترک نزدیک به سن خود اوست.

 اسخ یک لحظه مکث کرد.مری بت قبل از پ

خیال دارم تا بعد از "مرد با خود حساب کرد که او احتماال سال آخر دبیرستان است و دختر ادامه داد:  "دبیرستان."

لحنش مدافعانه بود و مرد نمی دانست  "کریسمس که دوباره به دبیرستان بر می گردم خودم در خانه مطالعه کنم.

 است اما تصمیم گرفت سوالی نکند.که چرا او مدرسه را رها کرده 

اگر مایل باشید می توانم تعدادی کتاب به شما امانت بدهم. حتی می توانم از مادرم چیزهایی برایتان بگیرم. خیلی "

هم خوشحال می شود. او عقیده دارد که تمام مردم دنیا باید حتی مستقالنه و بدون کمک دیگران مطالعه کنند. شما 

از نگاه دختر می شد فهمید که سر تکان دادنش کامال صادقانه است. مرد در چشمان او  "ارید؟مدرسه را دوست د

ولعی واقعی می دید، میلی که هیچ وقت کامال ارضا نشده بود. روز مرخصیش به کتابخانه رفته و کتاب هایی به امانت 

 گرفته بود که او را برای رسیدن به سطح کالس یاری می کرد.

تام  "از همه بیشتر چه درسی را دوست دارید؟"الی که ظرف ها را از روی میز جمع می کرد پرسید: مری بت در ح

برای دسر پای زغال اخته سفارش داده بود که بهترین پای این رستوران بود و تام عاشق آن بود. هم چنان که مری 

دوست داشت آنجا بایستد و با او  بت مشغول گذاشتن پای مقابل او بود، احساس کرد که پشتش درد می کند اما

انگلیسی، "صحبت کند. به نظر می رسید که آنها همیشه حرف های زیادی برای رد و بدل کردن دارند. تام پاسخ داد: 

ادبیات انگلیسی، نگارش، گاهی فکر می کنم که بدم نمی آمد نویسنده شوم. احتماال مادرم خوشش می آمد. اما پدرم 

 "کار تجارت شوم. انتظار دادر که وارد

تام توجه مری بت را به خود جلب کرده بود. او جوان باهوش و خوش قیافه ای بود و با ابن حال  "چه نوع تجارتی؟"

به نظر می رسید که خیلی تنهاست. هرگز همراه دوستی به رستوران نیامده بود و هیچ وقت به نظر نمی رسید که 

 اره ی او فکر کرده بود که چرا او این قدر تک و تنهاست.بخواهد به خانه برود. مری بت خیلی درب

 تام توضیح داد که پدرش در کار تولید است.

پدربزرگم این کار را شروع کرد آنها اول کشاورز بودند اما بعد شروع به فروش تولیدات سراسر کشور کردند. "

بعد  "هم خوشم بیاید درست مثل مادرم.  خیلی جالب است اما من از نوشتن بیشتر خوشم می آید. شاید از تدریس

شانه باال انداخت دوباره خیلی جوان به نظر می رسید. تام از حرف زدن با مری بت خوشش می آمد و از پاسخ دادن 

به سواالت او هم ابایی نداشت. خود او هم چند سوال از مری بت داشت اما خیال داشت فعال انها را مطح نکند. آن 

 رستوران را ترک کند از مری بت پرسید که مرخصی بعدیش چه وقت است. شب پیش از آنکه

 "جمعه."

تام سر تکان داد. نمی دانست اگر از مری بت بخواهد که همراه او برای قدم زدن یا شنا به خارج از شهر برود آیا جا 

 می خورد یا نه.

پدرم کمک کنم اما می توانم حداکثر تا ساعت دلتان می خواهد جمعه بعد از ظهر جایی برویم؟ صبحش من باید به "

دو بیایم دنبالتان ولی سعی می کنم زودتر بیایم. می توانم وانت پدرم را قرض بگیرم. می توانیم برای شنا به آبگیر 

 "خارج شهر برویم. یا برویم طرف دریاچه یا اگر بخواهید می توانیم برویم ماهی گیری.
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 یلی امیدوار به نظر می رسید.وقتی منتظر پاسخ مری بت بود خ

و بعد صدایش را آهسته کرده بود تا دیگران چیزی نشنوند و نشانی  "خوشحال می شوم هر کدام را که بگویید."

خود را به تام داده بود. بی آنکه حتی یک لحظه تردید کند. این مرد به ظاهر از آن نوع آدمهایی بود که می شد به 

در کنار او کامال احساس راحتی می کرد. از روی غریزه و فقط از طریق صحبت کردن با او آنها اعتماد کرد. مری بت 

 می دانست که تامی ویتاکر دوست اوست و کاری در جهت آزار و اذیت او نخواهد کرد.

با هم قرار مالقات "پس از آنکه تام از رستوران خارج شد جولی کنجکاوانه و با نیش باز از مری بت پرسید: 

یکی از دخترها تصور می کرد شنیده که جوان مری بت را برای ماهی گیری دعوت کرده و همگی  "اشتید؟گذ

مشغول هرهر و کرکر و حدس و گمان بودند. مری بت عجب بچه ای بود اما همه دوستش داشتند. پسرک را هم 

ه بود برای همه یک راز بود. دوست داشتند. وجود او از زمستان گذشته موقعی که آمدن به رستوران را شروع کرد

هرگز با دیگران صحبت نمی کرد. فقط می آمد و سفارش غذا می داد. اما با دیدن مری بت انگار واقعا زنده شده بود 

 و به نظر نمی رسد که هیچ وقت دست از حرف زدن بردارد.

لحنش معنی  "رار مالقات نمی گذارم!... من با مشتری ها ق"این پاسخی بود که مری بت به جولی داد.  "البته که نه."

 دار بود و جولی یک لحظه هم حرفش را باور نکرد.

تو می توانی هر کاری دلت می خواهد بکنی. جیمی تعصبی ندارد. او آدم روشنی است و تو را هم واقعا دوست "

 "دارد.

خاطر همین برای غذا  او فقط یک دوست است جولی. فقط همین. می گوید مادرش از آشپزی بدش می آید به"

 "خوردن به اینجا می آید.

 "بسیار خب پیداست که او همه ی داستان زندگیش را برای تو تعریف کرده، حاال راستش را بگو، آره یا نه؟"

مری بت با خنده این را گفت و به طرف آشپزخانه به راه افتاد که یک سینی همبرگر  "وای تو را به خدا دست بردار!"

هی از دانشجویان بیاورد. اما موقعی که با سینی سنگین بر می گشت با خودش لبخند می زد و به روز جمعه برای گرو

 فکر می کرد.

روز جمعه پدر تامی اجازه داد که او ساعت یازده کار را تعطیل کند و ساعت یازده و نیم بود که تامی عقب مری بت 

سپرت و بلوز گل و گشادی که مال پدرش بود، به تن داشت ، رفت. مری بت در حالیکه شلوار جین کهنه و کفش ا

منتظر تامی بود . پاچه های شلوارش را تا زیر زانو لوله کرده و موهای قرمز روشنش را بافته بود . مثل دخترهای 

که چهارده ساله به نظر میرسید . بلوز گشاد شکمش را که روز به روز بزرگتر میشد ، پوشانده ود . هفته ها بود 

 نتوانسته بود زیپ شلوارش را باال بکشد.

بعد  "سالم ، از انچه فکر میکردم زودتر کارم را تمام کردم . به پدرم گفتم می خواهم بروم ماهیگیری و یو گفت برو"

به مری بت کمک کرد که سوار وانت بشود . سر راه جلوی فروشگاه کوچکی ایستادند که برای ناهار چند ساندویچ 

می رست بیف سفارش داد و مری بت تن ماهی . ساندویچ ها حسابی بزرگ و شبیه ساندویچهای خانگی بود. بخرند تا

 یک جعبه ی شش تایی کوکا و یک بسته شیرینی هم خریدند.

تامی از اینکه در کنار مری بت یود، به هیجان امده بود . او خیی زیبا و خیلی سرزنده بود . کیفیت بسیار  "دیگه چی؟"

ایی در وجود این دختر بود. دور از خانه و خانواده بودن و شغلی داشتن به نوعی او را زنی به کمال رسیده و شکوف

 بسیار بزرگتر از سنش جلوه میداد.
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مری بت چندتایی سیب و یک بسته شیرینی برداشت و تامی اصرار کرد که پول انها را بپردازد . مری بت سعی کرد 

یدهای تامی حساب کند، اما او اجازه نداد. تامی همچنانکه بسته های خوراکی در دست ، حداقل سهم خودش را از خر

با هیکل بلند و باریک و استخوانیش پشت سر مری بت به طرف وانت برمیگشت. در دل اندام زیبای او را تحسین 

 میکرد.

تام هنوز  "جوانی خانه را ترک کردی؟چطور شد که به این  "تامی در حالیکه به سوی دریاچه میراند به ارامی پرسید:

داستان بیوه بودن او را نشنیده بود ، بلکه پیش خود تصور کرده بود که شاید پدر و مادرش مرده اشند، یا حادثه ی 

غم انگیز دیگری اتفاق افتاده باشد. جوانهایی که به سن انها بودند ، اکثرا یک باره مدرسه را رها نمیکردند و از خانه 

 نمیزدند .چیزی در میان بود که به تام نهیب میزد قضیه به این سادگی ها نیست.بیرون 

داستانش طوالنی  "و مدتی طوالنی از پنجره به بیرون خیره شد و سپس به طرف تام برگشت. "من...ا...نمیدانم."

ان تو جیه کرد . انجا و شانه باال انداخت. فکر میکرد که ترک کردن خانه و رفتن به صومعه را چگونه میتو "است.

دلگیرکنندخ ترین جایی بود که به چشم دیده بود . روز به روز از اینکه انجا نمانده بود بیشتر احساس خوشحالی 

میکرد . حداق اینجا احساس زنده بودن میکرد ، شغلی داشت ، میتوانست به خود و زندگیش برسد و حاال هم که با 

انستند دوستان خوبی برای همدیگر باشند. کم کم این احساس را پیدا میکرد که تامی اشنا شه بود، شاید اندو میتو

زندگیش اینجاست . چند باری به خانه تلفن زده بود ، اما مادرش فقط گریه کرده بود و اجازه نداده بودند با نوئل 

ویسد و دگیر به انها تلفن صحبت کند . اخری باری هم که تلفن کرده بود مادرش گفته بود که شاید بهر باشد نامه بن

نکند . انها از اینکه او حالش خوب و اوضاعش رو به راه بود ، خوشحال بودند اما پدرش هنوز از دست او عصبانی بود 

حرفی با او نخواهد داشت و مادر اشاره کده بود که منظور  "مشکل مری بت حل نشده باشد،"و گفته بود تا زمانیکه 

 از مشکل ، بچه است.

ی بت اه کید ، به همه ی اینها فکر میکرد و بعد به تامی نگاه کرد ،او ظهار شسته و رفته و خوبی داشت وبرای درد مر

 دل کردن ادم مناسبی به نظر میرسید.

با پدرم دعوای سختی داشتیم و او مجبورم کرد خانه را ترک کنم. اما میخواست در همان زادگاهم بمانم ، ولی بعد "

مری بت سعی میکرد کل "به دیدم واقعا نمیتوانم انجا بمانم و بنابراین به اینجا امدم و شغلی پیدا کردم.از چند هفته 

 مسئله را ساده جلوه دهد و کامی از درد و رنج و وحشت و دلشکستگی به زبان نیاورد.

د که می خواهد پس از تام گیج و سردرگم مینمود، گرچه مری بت قبال هم به او گفته بو"وتو می خواهی برگردی؟ "

 کریسمس به مدرسه بازگردد.

لحن مری بت خشک و بی روح بود. جاده با پیچ کندی به سوی دریاچه می رفت و "بعله، باید به مدرسه برگردم."

 چوب ماهیگیری درست پشت سرشان داخل وانت بود.

 "چرا اینجا به مدرسه نمیروی؟"

دهد و بعد برای اینکه موضوع صحبت را برای مدتی هم که شده عوض دلش نمیخواست بیشتر توضیح ب "نمیتوانم."

کند، به تام چشم دوخت. نمیدانست که خانواده ی او از چه قماشند و چرا او هیچ وقت دلش نمیخواهد در کنار انها 

 باشد.

ار دیگر پی برد و ب "شما خواهر و برادری هم داری؟ "هنگامی که به دریاچه رسیدند ، مری بت خیلی عادی پرسید :

که تقریبا چیزی از زندگی او نمیداند . تام موتور اتومبیل را خاموش کرد، به مری بت نگاه کرد و مدتی طوالنی ساکت 
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بعد بی انکه چیز دیگری  "داشتم...انی پنج ساله بود...ودرست بعد از کریسمس مرد. "بود، سپس به ارامی گفت:

مری بت نگاهش میکرد، رفت که چوب ماهیگیریش را بردارد. ایا دلیل بگوید،از وانت پیاده شد و همچنان که 

 اندوهی که به راحتی میشد از چشمانش خواند، همین بود؟ پس چرا بیشتر به خانه نزد پدر و مادرش نمیرفت؟

دا کردند و مری بت از وانت پیاده شد و دنبال تام به طرف دریاچه به راه افتاد. نقطه ای ارام در انتهای ساحل شنی پی

تام شلوار جینش را که زیر ان مایو پوشیده بود، از تن دراورد و دگمه های پیراهنش را باز کرد. مری بت در حالیکه 

به او نگاه میکرد، یک لحظه به یاد پل افتاد. اما هیچ شباهتی بین ان دو نبود. هیچ چیز پل جوانی چشم و گوش باز و 

ه بود. اما او حاال ازدواج کرده بود و به دنیای دیگری تعلق داشت، در خوش سر و زبان و چهره ی شاخص مدرس

مقابل همه چیز تامی بیانگر سالمت و پاکی ذات او بود. بسیار معصوم به نظر میرسید و بی نهایت خوب و مهربان. 

 مری بت ، خود از اینکه تا این حد از تام خوشش امده، شگفت زده بود.

 تام که به قالب ماهیگریش طعمه می گذاشت، نشست. مری بت روی ماسه ها کنار

 صدای مری بت بسیار اهسته بود و تامی چشم از کاری که میکرد، برنداشت. "چه جوری بود؟"

سرش را بلند کرد و به خوشید خیره شد و بعد ، پیش از انکه به مری بت نگاه کند ، یک حظه چشمانش را  "انی ؟"

صحبت کند و در عین حال احساس میکرد که با مری بت میتواند. میدانست که قرار  بست. نمیخواست درباره ی انی

است ان دو دوست یکدیگر باشند . گرچه او از مری بت انتظار چیزی فراتر از دوستی ساده داشت. مری بت ساقهایی 

. با این همه تام دوستی او کشیده و زیبا ، اندامی استثنائی و چشمانی بی نظیر داشت، با لبخندی که او را ذوب میکرد

را هم میخواست. دلش میخواست برای او کاری کند و هنگامی که به دوستی نیاز داشته باشد ، در کنارش باشد. 

احساسش به او میگفت که اکنون مری بت نیازمند چنین کسی است . چیزی بسیار شکننده و اسیب پذیر در این 

 دختر بود که تام علت ان رانمیدانست .

او شیرین ترین بچه ی دنیا بود، با چشمان درشت ابی و موهای بلوند روشن . او درست مثل فرشته های کوچک "

روی درخت کریسمس بود...و گاهی کمی شیطان میشد، عادت داشت سر به سر من بگذارد و همه جا به دنبال من 

ودر حالیکه چشمانش لبریز از اشک بود ،  ".باشد . ما درست پیش از انکه او بمیرد ، با هم یک ادمک برفی ساختیم.

سرش را با تاسف تکان داد. اولین بار بود که با کسی درباره ی انی حرف زده بود، کاری که برایش مشکل بود و 

 مری بت این را به چشم میدید.

 صدایش در هم شکسته بود و به سختی شنیده میشد. "خیلی دلم برایش تنگ شده."

عیبی ندارد که گریه کنی...مطمئنم که خیلی دلت برایش تنگ شده...مدت  "ازویش را لمس کرد.مری بت به نرمی ب

 "زیادی مریض بود؟

دو روز تصور میکردیم انفلوانزا گرفته یا سرماخوردگی ساده یا چیزی در این حد ،اما مننژیت بود و نتوانستند "

فکر میکردم که من باید به جای او میرفتم، منظورم  هیچکاری برایش بکنند و به سادگی از دست رفت..بعدها مدام

این است که چرا او؟ چرا یک بچه ی کوچک ظریف باید ان طور از بین برود؟ او فقط پنج سال داشت هرگز کسی را 

ازار نداد هرگز کاری مگر برای شادی ما نکرد. وقتی او به دنیا امد من ده ساله بودم...انقدر بامزه و گرم و نرم و 

و لبخند زد . به انی فکر میکرد. نزدیک مری بت روی شنهای داغ  "مانی بود، درست مانند یک توله ی کوچولو!ما

نشسته بود و چوب ماهیگیریش را کنارش روی زمین گذاشته بود. مسخره بود اما انگار حرف زدن درباره ی او 

زگشته بود. او تاکنون هرگز با کسی برایش خوب وبد. گویی برای لحظاتی کوتاه خواهرش دوباره به سویش با
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درباره ی انی حرف نمیزد ، دیگر هیچ کس کالمی درباره ی انی به زبان نمی اورد و تام میدانست که با پدر و مادرش 

 هم نمیتواند در این باره صحبت کند.

گار که والدین تام را کالم مری بت عاقالنه تر از سنش بود ،ان"برای پدر و مادرت بایستس واقعا سخت بوده باشد."

 میشناخت.

بله، وقتی مرد انگار همه چیز متوقف شد. پدر و مادرم دیگر باهم حرفی نزدند، با من هم همینطور . هیچ کس حرفی "

نمیزند و جایی نمیرود،هیچکس لبخندی نمیزند، انها دیگر راجع به او حرفی نمیزنند...راجع به هیچ چیز صحبتی 

ت غذایی میپزد ، پدر زودتر از ساعت ده شب از سرکار بر نمیگردد. انگار هیچ یک از ما نمیکنند...مادر به ندر

نمیتوانیم خانه ی بدون او را تحمل کنیم .مادر در پاییز به طور تمام وقت برمیگردد سرکار...به نظر میرسد که همه به 

م مرده ایم .حاال دیگر من از خانه ماندن خاطر مرگ او خودشان را باخته و جا زده اند. انگار فقط او نمرده ، ما ه

متنفرم، انجا دیگر خیلی تاریک و دلگیر است. از اینکه جلوی اتاقش رد شوم،متنفرم...حاال همه چیز پوچ و بی معنی 

 "است.

مری بت فقط ه او گوش میداد. دستش را در دست او گذاته بود وهردو به منظره ی روبرو ، به دریاچه ، چشم دوخته 

 ند.بود

مری بت با  "ایا هیچ وقت احساس کرده ای که او درست کنار توست،...مثال وقتی که داری به او فکر میکنی؟"

پرسیدن این سوال انگار درد امی را حس میکرد، احساس میکرد انگار انی را میشناسد . حی میتوانست تا حدی 

و احساس کند که تام از مرگ او تا چه اندازه  دخترک کوچک زیبایی را که تامی انقدر دوست داشت به چشم ببیند

 نابود شده است.

گاهی . بعضی وقتها دیر وقت شب، با او حرف میزنم. شاید کار ابلهانه ای است،اما، احساس میکنم که او میتواند "

ف زده مری بت سر تکان داد. او هم با مادر بزرگش، بعد از انکه مرده بود،به همین ترتیب حر"صدای مرا بشنود.

 بود، و احساس کرده بود که حالش بهتر شده.

تامی، مطمئنم که او میتواند حرفهای تو را بشنود . مطمئنم که تمام وقت تو را تماشا میکند. شاید حاال خوشبخت و "

شاید راضی باشد...شاید قرار نباشد بعضی از ادمها برای همیشه با ما زندگی کنند.شاید بعضی از ادمها فقط رهگذرند...

انها خیلی زودتر از بقیه انچه را باید، از زندگی میگیرند. انها نیازی ندارند که صد سال به زندگی بچسبند تا انچه را 

مری بت سعی کرد واژه های  "باید به چنگ یاورند، بلکه خیلی زود ان را به دست می اورند..مثل این است که...

 یزی درست را پیدا کند و تحویل تام بدهد. این چ

بود که بخصوص اخیراً زیاد درباره اش فکر کرده بود.مثل این است که بعضی از آدمها به زندگی ما قدم می گذارند 

که فقط یک چیزی، هدیه ای، رحمتی یا درسی که الزم است مت یاد بگیریم،برایمان به ارمغان بیاورند.دلیل آمدنشان 

یاد داده...چیزهایی درباره ایثار،عشق ، دوست داشتن و اهمیت  فقط همین است.مطمئنم که او هم چیزهایی به شما

دادن به دیگران...این هدیه او به شما بوده.همه اینها را به شما یاد داده و بعد آزاد بوده که از پیشتان برود...او یک 

 روح استثنایی بوده که برای شما فرستاده شده...هدیه ای که تا ابد همراهتان خواهد بود.

سر تکان داد.سعی میکرد همه آنچیزی را که مری بت گفته بود جذب کند.حرفهای او کم و بیش برایش معنی  تام

داشت اما آن حادثه هنوز هم برایش بسیار دردناک بود.با اینهمه احساس می کرد که بعد از صحبت با مری بت 

 حالش بهتر شده انگار این دختر درک می کرد او در چه وضعی است.
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هی کشید و گفت:ایکاش می توانست بیشتر پیش ما بماند...و ایکاش می توانستی او را ببینی... و سپس لبخند تام آ

زد.چیزهای زیادی درباره اینکه آیا من از تو خوشم می آید یا نه داشت که به تو بگوید...یا اینکه تو از کی زیباتری و 

عقایدش را به زبان می آورد.بیشتر اوقات با این کار مرا دیوانه  اینکه از من خوشت می آید یا نه. او همیشه داوطلبانه

 میکرد.

مری بت از تصور این مسئله خندید. آرزو میکرد که میتوانست آنی را ببیند. اما در آن صورت شاید هرگز تام را نمی 

انه پیش اعضای دید...در آن صورت تام هفته ای سه چهار بار برای صرف غذا به رستوران نمی رفت.بلکه در خ

 خانواده اش می ماند و غذایش را همان جا می خورد.

فکر میکنی درباره ما چه می گفت؟مری بت شوخی میکرد از این بازی خوشش آمده بود.در واقع از تام خوشش می 

آمدو از اینکه درکنار او روی ماسه ها نشسته بود احساس راحتی و رضایت میکرد.مری بت طی چند ماه گذشته 

رسهای سختی آموخته بود.اینکه به چه کسی اعتماد کند و به چه کسی اعتماد نکند. و سوگند خورده بود که دیگر د

 هرگز به کسی اطمینان نکند.اما از ته دل و با تمام وجود می دانست که تامی ریناکر با دیگران فرق دارد.

ت برای نخستین بار متوجه کک و مکهای روی می گفت که من از تو خوشم می آید. و با کم رویی خندید . مری ب

 بینی اش شد. لکه های ظریف و کوچک که زیر آفتاب درخشان تقریبا به رنگ طالیی بودند.

...و راست هم میگفت...البته معموال درست نمی گفت. اما ماری اگر بود فورا احساس میکرد که تام چقدر از ماری بت 

م دخترانی بود که او در مدرسه می شناخت و زیباترین دختری که تا آنروز خوشش آمده. مری بت عاقل تر از تما

دیده بود.فکر میکنم او واقعا از تو خوشش می آمد.لبخند مالیمی زد به پشت روی ماسه ها دراز کشید و با نگاهی 

سری تحسین آمیز که سعی در مخفی کردن آن نداشت به تماشای مری بت پرداخت.تو چطور آیا آنجا دوست پ

داری؟تصمیم گرفته بود که همانجا از او بپرسد که تکلیف خود را بداند.مری بت لحظه ای درنگ کرد .فکر کرد 

داستان شوهر جوان و جنگ کره را برای او تعریف کند اما واقعا نمی توانست.شاید بعدها برایش توضیح می داد 

 البته اگر مجبور میشد.

 نه درواقع ...نه-

؟اینبار مری بت در پاسخ قاطعانه سر تکان داد:اب یک پسری که فکر میکردم از او خوشم می اید حتی یکی از...-

 بیرون رفتم اما اشتباه می کردم و او اخیرا ازدواج کرد.

 به نظر میرسید توجه تام جلب شده است.آیا مسئله مرد مسنی در کار بود؟ برایت مهم است ؟منظورم ازدواج اوست.

 راستش نه-

ه برایش اهمیت داشت این بود که ان مرد او را با یک بچه ترک کرده بود بچه ای که نمی توانست نگه دارد بچه آنچ

 ای که واقعا نمی خواست.گر چه برایش خیلی اهمیت داشت اما هیچ حرفی در این باره به تام نزد.

 راستی چند سالت است؟-

قط چند هفته است. در واقع هم سن بودند اما شرایط شانزده سال.و بعد متوجه شدند که اختالف سنشان ف-

زندگیشان حتی در ان لحظه هم خیلی با هم تفاوت داشت و اگر چه برای تام هیچ فرقی نمی کرد اما او هنوز عضو 

یک خانواده بود خانه ای داشت و پاییز دوباره به مدرسه می رفت. ولی مری بت دیگر هیچ یک از اینها را نداشت و 

نی کمتر از پنج ماه بچه دار میشد.از مردی که هیچ وقت او را دوست نداشت.این داغ کوبنده ای برای مری بت در زما

 بود.
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کمی بعد تام قدم زنان به سوی دریاچه رفت و مری بت او را همراهی کرد و در تمام مدتی که او مشغول ماهی گیری 

در کنار یکدیگر بودنه.سپس تام به طرف ساحل بودت ا زمانی که سرانجام خسته شد و حوصله اش سر رفت 

برگشت چوب ماهی گیری اش را زمین گذاشت و در آب شیرجه رفت. اما مری بت به او ملحق نشد بلکه روی ماسه 

ها نشست و منتظر او ماند. هنگامی که تام از آب بیرون امد از او پرسید که چرا برای شنا نمی اید. روز آفتابی و 

خنک حال او را جا آورده بود. مری بت از خدا می خواست که در کنار تام شنا کند اما نمی خواست گرمی بود و آب 

او شکم بر امده اش را ببیند. در تمام مدت پیراهن بلند و گشاد پدرش را به تن داشت و فقط هنگامی که برای ماهی 

 گیری به آب زده بودند شلوار جینش را از روی مایو در آورده بود.

 م پرسید:شنا بلدی؟و او در حالی که احساس حماقت می کرد خندیدتا

آره اما امروز حالش را ندارم. راستش از شنا کردن توی دریاچه همیشه کمی احساس وحشت میکنم. ادم هیچ وقت -

 نمی داند که زیر اب چه خبر است.

 ه دیدی یکی هم نتوانستم بگیرم.چه حرف مسخره ای!چرا نمی روی ببینی؟ حتی ماهی هم توی اب نیست. خودت ک

شاید دفعه دیگر. و با سرانگشت مشغول کشیدن طرحهایی روی ماسه ها شد. ناهارشان را در حالیکه زیر -

درختیزرگی نشسته بودند خوردند و درباره خانواده و کودکیشان حرف زدند. مری بت درباره رایان و نوئل با تام 

میکند پسرها باید اختیارهمه چیز را بدست بگیرند و دخترها الزم نیست صحبت کرد و گفت که چطور پدرش فکر 

هیچ کاری بکنند بجز اینکه ازدواج کنند و بچه دار شوند.تعریف کرد که چطور دلش میخواسته روزی به جایی برسد 

 چه دار شود.مثال معلم ،وکیل یا نویسنده بشود و اینکه نمی خواسته بالفاصله بعد از دبیرستان ازدواج کند و ب

حرفهایت درست مثل حرفهای مادرم است. و خندید. او بعد از اینکه دبیرستان را تمام کرد پدرم راغ مجبور کرد 

شش سال تمام برایش صبر کند که به دانشکده برود و مدرکش را بگیرد بعد هم دوسال تدریس کرد و پس از ان 

متولد شوم و ده سال دیگر تا آنی به دنیا بیاید. فکر میکنم برای بود که ازدواج کردند.اما هفت سال طول کشید تا من 

بچه دار شدن خیلی مرارت کشیده باشند. در هر حال به نظر مادرم تحصیالت خیلی مهم است. همیشه میگوید تنها 

 چیز باارزش ادم عقل و شعور و تحصیالتش است.

ا پدرم میگوید تکرار میکند. و عقیده دارد دخترها نیازی ایکاش مادر من هم همینطور فکر میکرد. اما او فقط انچه ر

به دانشکده رفتن ندارند. والدین من نمی خواهند من ادامه تحصیل بدهم. احتماال اگر رایان می خواست به او اجازه 

اعزام  این کار را می دادند. اما او فقط می خواست توی مغازه با پدرم کار کند. اگر از خدمت معاف نمی شد به کره

میشد.اما پدرم می گوید که او مکانیک فوق العاده ایست. می دانی...مری بت چیزهایی که تا ان زمان برای کسی 

 نگفته بود برای تام توضیح میداد.

همیشه فکر میکنم که با انها فرق دارم. همیشه چیزهایی را خواسته ام که هیچ کسی در خانواده اهمیتی به ان نمی 

به مدرسه بروم می خواهم چیزهای زیادی یاد بگیرم. می خواهم ادم واقعا تیز و باهوشی باشم.نمی دهد.می خواهم 

 خواهم مردی را گیر بیاورم

 

 و یک گله بچه داشته باشم.می خواهم از خودم چیزی بسازم. اما هر که را میشناسم فکر می کند من خلم.

 میکرد. اما تام چیزی فکر نمی کرد و مری بت این را احساس

 تام از...
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به جایی  "همان احساسی را داشتند که مری بت داشت، اما او انگار پس از تولد اشتباها "خانواده ای بود که همه دقیقا

فکر می کنم خواهرم در نهایت کاری را می کند » عوضی پرتاب و محکوم به یک زندگی سراسر سوء تفاهم شده بود. 

ایت می کند، ولی بچه خوبی است. سیزده ساله است اما همین حاال هم به قدر کافی که آنها می خواهند. شکوه و شک

از طرف دیگر نوئل روی صندلی جلوی اتومبییل پل براون دچار حماقت نشده بود، بنابراین مری بت « رشد کرده.

 ود.متوجه شد که خوشبختانه نوئل در شرایطی نیست که به جرم آبروریزی از خانه بیرون انداخته ش

 «باید یک وقتی با مادرم صحبت کنی، مری بت. فکر می کنم از او خوشت بیاید. "واقعا» 

 و بعد با کنجکاوی به تام خیره شد.« مطمئنم که خوشم می آید.» 

نسبت به دختری که پسرشان از او خوشش می آید، خیلی  "آیا از من خوشش خواهد آمد؟ مادر ها معموال» 

در چند ماه آینده! نه، راهی برای دیدن خانم ویتاکر وجود نداشت، تا ماه بعد او دیگر نمی  "مخصوصا« بدگمانند.

توانست چیزی را مخفی نگه دارد و حتی نمی خواست تامی را هم ببیند. البته هنوز تصمیم نگرفته بود که برای تام چه 

به رستوران می آمد و وضع او را می دید،  دلیلی بیاورد، اما در نهایت مجبور می شد بهانه ای بتراشد. حتی اگر او

مجبور می شد داستان کشته شدن شوهر جوان در جنگ کرده را تکرار کند. گرچه حاال دیگر این قصه خیلی احمقانه 

دوست داشت حقیقت را به تام بگوید اما می دانست که نمی تواند، چرا که ماجرا  "به نظر می رسید. مری بت قلبا

تکان دهنده و بی بند و بارانه بود. اطمینان داشت که تا م با شنیدن آن هرگز نخواهد خواست او را بسیار وحشتناک و 

دوباره ببیند. مری بت فقط می بایست از چند هفته دیگر مالقات با او را موقوف کند و به او بگوید که با کس دیگری 

با دختری  "ی سرگرم کارش می شد و احتماالدوست شده است. بنابراین تام به مدرسه بر می گشت و خواهی نخواه

از کالس های پایین تر دوست می شد. شاید یکی از آن دخترهایی که در مسابقات ورزشی بازیگران را تشویق می 

 می شناختند .... "کنند. دختر تمام و کمالی که پدر و مادرش هم احتماال

رشته افکارم را پاره کرد. انگار فرسنگها از آنجا دور شده بود، تام « آهای... از آن وقت تا حاال به چه فکر می کنی؟» 

مری بت، خیلی غمگین به نظر می » به تمام آن دخترهای تشویق کننده که قرار بود تام عاشقشان شود، فکر می کرد. 

مدت  تام می دانست چیزهایی در فکر مری بت وجود دارد، اما راهی برای شناخت آنها نداشت.« رسی، چیزی شده؟

 خوشحال می شد. "زیادی از آشنایی آن دو نمی گذشت، با این حال تام از کمک کردن به او واقعا

برای اولین برا بعد از ماه ها، کسی باعث شده بود که او احساس کند حالس بهتر است و به هر حال دلش می خواست 

 مهر و محبت و همدلی به زندگیش برگردد.

فقط بچه ای در درون من دارد « روز روشن خواب می دیدم... چیز به خصوصی نیست... هیچ چیز... فقط انگار در»

 رشد می کند، همین، زیاد هم گنده نیست!

مدتی در اطراف دریاچه قدم زدند، از روی تخته سنگها می گذشتند و سعی می « می خواهی برویم قدم بزنیم؟» 

می زدند و گاهی در امتداد ساحل شنی راه می رفتند. رودخانه کردند تعادل خود را حفظ کنند، گاه خود را به آب 

کوچک و زیبایی بود. در راه بازگشت تام او را به مبارزه در بک مسابقه دو طلبید. یک بار مسافتی طوالنی در امتداد 

م هر دو در ساحل دویدند اما مری بت با وجود پاهای بلند و متناسبش نتوانست به رقابت با تام ادامه دهد. سرانجا

کنار هم روی ماسه ها از پا در افتادند و در حالی که سعی می کردند وضع تنفسشان را به حال اول برگردانند و جلوی 

 خنده بی امانشان را بگیرند، دراز کشیدند و به تماشای آسمان زیبای باالی سرشان مشغول شدند.

 از نظر او، به نوعی انگار در کنار برادرش نشسته بود.تام اعتراف کرد و مری بت خندید.« خیلی خوب می دوی! » 
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 «اگر روی آن صخره سکندری نخورده بودم، گرفته بودمت.» 

 «نمی گرفتی... فرسنگها عقب بودی... » 

راستی؟ تو هم قبل از اینکه من شروع کنم، شروع به دویدن کردی و سه متری زدی جلو... مخصوصا تقلب » 

 غش می خندید و تام در دل او را تحسین می کرد.مری بت غش « کردی!...

 تام از خودش دفاع می کرد.« نخیر، من تقلب نکرده ام!» 

 «چرا تقلب کردی... اما دفعه بعد شکستت می دهم...»

دوست داشت سر به سر او « راست می گویی؟... مطمئنی؟... اما من شرط می بندم که تو حتی شنا هم بلد نیستی...»

دوست داشت در کنار و باشد. اما مری بت در نهایت جوانی و شادابی آن قدر خانمانه و معصوم می نمود که بگذارد. 

تام می ترسید حتی دستش با دست او تماس پیدا کند. بنابراین بر احساسات خود غلبه کرد، روی شنها غلتی زد و به 

کمی آن طرف تر به پشت روی ماسه ها روی شکم دراز کشید نمی خواست مری بت متوجه چیزی شود. مری بت 

خوابیده بود، اما ناگهان احساس عجیبی کرد؛ گزش آنی، تیرکشیدگی گذرا، احساس غریبی بود، و بعد انگار پروانه 

متجه علت شد،... اولین عالئم حیات... این، بچه  "ناشناخته، اما فورا "ای در درون او بال بال می زد، احساسی کامال

 اش بود.

تام به او خیره شده بود، یک لحظه متجه شده بود که حالت مری بت عجیب است، انگار از « ت خوب است؟حال»

 چیزی یکه خورده باشد، گیج و آشفته می نمود.

ار آنچه اتفاق افتاده بود، مات و مبهوت بود. انگار یک باره تمام ماجراهای خانه « خوبم،» مری بت به آرامی پاسخ داد:

می شد، چقدر وجود این بچه واقعی بود و چقدر زنده. زمان چطور به سرعت می گذشت، چه او می برایش تکرار 

خواست و چه نمی خواست. در نظر داشت به پزشکی مراجعه کند و ببیند آیا وضع بچه رو به راه است یا نه، اما اینجا 

 کسی را نمی شناخت و پشتوانه مالی کافی هم برای این کارها نداشت.

تام نمی دانست که در چنین مواقعی مری بت به چه می اندیشد، « ی به نظر می رسد که میلیونها کیلومتر دوری.کاه»

 مواقعی مثل همین لحظه. آرزو داشت همه چیز را درباره او بداند.

 «به دوستانم،... یا خواهرم... "گاهی، همین طوری به چیزها فکر می کنم... مثال» 

توجهش جلب شده بود. هنوز هم نکات مبهم فراوانی در مورد او وجود داشت، با این « کنی؟ به آنها تلفن هم می»

 حال همه چیز او تازه و هیجان انگیر بود.

 «برایشان نامه می نویسم، این طوری بهتر است. پدرم هنوز هم وقتی تلفن می کنم، عصبی می شود.»

 «انگار بدجوری او را از خودت عصبانی کرده ای.» 

فرض را بر این می گذاشت که دفعه بعدی « داستانش مفصل است، یک روز برایت تعریف می کنم، شاید دفعه بعد.»

 هم در کار است.

انگار طاقت صبر کردن تا دفعه بعد را نداشت. در کنار او بودن را خیلی دوست « مرخصی بعدیت چه روزی است؟» 

حساس تماس با پوستش هنگامی که دستش را می گرفت یا داشت. رایحه خوش موهایش را، طرز نگاهش را، ا

 دستش به او می خورد، حرفهایش، عقاید مشترکشان، تام عاشق همه خصوصیات او بود. "اتفاقا

 «یکشنبه بعد از ظهر چند ساعتی مرخصی دارم. اما بعد از آن تا چهارشنبه مرخصی ندارم.»
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ر بود پاسخ مثبت بگیرد و مری بت لبخند زد. تا آن روز هیچ کس امیدوا« می خواهی یکشنبه شب به سینما برویم؟»

تمایلی نسبت به او نداشتند مگر دیوید اکانر پست  "او را این طور به بیرون دعوت نکرده بود. پسر های مدرسه اکثرا

ت و از آن خوشش فطرت... در واقع او هرگز با کسی قراری نگذاشته بود... حتی با پل... همه اینها برای او تازگی داش

 می آمد.

 «خیلی دوست دارم.»

پس می آیم رستوران به دنبالت. البته اگر برایت اشکالی نداشته باشد. اگر مایل باشی چهارشنبه می توانیم دوباره »

 «بیایم همین جا، یا می توانیم کار دیگری بکنیم، هر کاری که ترجیح می دهی.

و به تام نگاه کرد. راست مس « من عاشق اینجا هستم.»اه می کرد، گفت:مری بت در حالی که به مناظر اطراف نگ

 گفت.

آن روز تا بعد از ساعت شش که خورشید در آسمان کم کم پایین آمد و در حال غروب کردن بود، آنجا را ترک 

اما به نکردند. آن گاه آرام به سوی شهر راندند. تام خیلی دلش می خواست که مری بت را به شام دعوت کند 

مادرش قول داده بود که در نصب یک قفسه جدید کتاب به او کمک کند و مادرش اصرار کرده بود که می خواهد 

 شام بپزد، کاری که این روزها به ندرت می کرد. تام گفته بود که تا ساعت هفت به منزل بر می گردد.

تأسف از وانت پیاده شد. از اینکه تام را ترک می بیست دقیقه مانده به هفت، به خانه کوچک مری بت رسیدند و او با 

 کرد، ناراحت بود.

سالها بود که روزی به این خوبی نداشت و تام بهترین دوستی بود که تا آن « روز خوبی بود. "خیلی متشکرم، واقعا»

 «خوش گذشت. "واقعا»زمان پیدا کرده بود. وجود او اکنون در نظرش همچون موهبتی الهی بود. 

و لبخند زد. رو به روی مری بت ایستاده بود و به چشمان سبز درخشانش نگاه می کرد. ویژگی « من هم همینطور. به»

خاصی در این دختر بود که همچون شیئی نورانی او را به خود جذب می کرد. آرزو داشت به او نزدیک تر شود اما به 

 «ت کی تمام می شود؟فردا شب برای شام به رستوران می آیم، کار»خود نهیب زد. 

دلش می خواست آزاد باشد و بتواند حداقل تا آخر تابستان با او « تا نیمه شب تمام نمی شود.»مری بت با تأسف گفت:

به هر کجا که می خواهد، برود. بعد از آن به هر حال همه چیز عوض می شد. اما حاال هنوز هم می توانست وانمود 

چه آن روز بعد از ظهر پس از آنکه حرکت بچه را احساس کرده بود، متوجه کند که چیزی عوض نمی شود. اگر 

 شده بود که روزهای پر از شادی و نشاط انگشت شمار خواهند بود.

پدر و مادرش به بیرون رفتن او اهمیتی نمی دادند، می توانست به آنها « فردا شب بعد از کار به خانه می رسانمت.»

 می رود.بگوید که آخر شب به سینما 

و به تام لبخند زد. بعد روی پله های جلوی ساختمان ایستاد و به سوی تام که با چهره ای « خیلی خوشحال می شوم.»

 خندان سوار بر اتومبیل از او دور می شد، دست تگان داد.

ارد منزل شد. هنگامی که تام به خانه رسید، خوشحال ترین پسر روی زمین بود. پنج دقیقه به هفت مانده بود که و

 هنوز لبخند بر النش بود.

و بعد، مادرش که چیدن میز را تمام می « چه اتفاقی برایت افتاده؟ مثل اینکه امروز از دریاچه نهنگ صید کرده ای؟»

کرد، لبخندی به او زد. رست بیف پخته بود، غذای مورد عالقه پدرش، و تامی به طور غریبی احساس می کرد که 

 العاده ای برای خشنودی او کشیده است. مادرش زحمت فوق
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 «نه... ماهی هم نبود... فقط آفتاب بود و ساحل شنی و کمی شنا.»

خانه بوی خوشی می داد. مادرش لیموناد هم درست کرده بودبه اضافه پوره سیب زمینی و ذرت شیرین. چیزهای 

شب شدت همیشه را نداشت. در مورد او، مورد عالقه همه حتی آنی. زخم آشنا و تألمات روحی مادرش انگار ام

صحبت کردن درباره آنی با مری بت بسیار کارساز بود. دلش می خواست ماجرا را برای مادرش بازگو کند، اما می 

 «پدر کجاست؟»دانست که هنوز قادر نیست. 

لحظه ممکن است از راه  گمان می کنم با تأخیر برسد، گفته بود که ساعت شش در خانه خواهد بود... به هر حال هر» 

اما یک ساعت بعد هم هنوز به خانه نیامده بود و وقتی مادرش به « برسد، به او گفتم که ساعت هفت شام می خوریم.

سرخ شده و لبهای مادرش از شدت خشم به هم  "محل کار او تلفن زد، کسی پاسخ نداد. تا آن وقت گوشت کامال

 .فشرده و به صورت خط نازکی درآمده بود

 ساعت هشت و پانزده دقیقه او و تامی شام خوردند و ساعت نه بود که

 پدرش وارد شد.به خوبی آشکار بود که بیش از چند گیالسی نوشیده است اما روحیه ی خوبی داشت.

))خب،خب،انگار خانوم کوچولو برای تنوع هم که شده ،شام پخته!((شاد و شنگول بود، سعی می کرد همسرش را 

 ما بوسه اش در چند سانتیمتری گونه ی او به خطا رفت.))شام به چه مناسبتی است؟((ببوسد ا

))گفتی که ساعت شش خانه هستی.(( لحن مادر خشک و تلخ بود)) و من گفتم که ساعت هفت شام می خوریم. فکر 

او وحشت کرد ، اما به کردم وقت آن رسیده که این خانواده دوباره دور هم غذا بخورند، فقط همین.(( تامی از لحن 

نظر نمی رسید که بخواهند دوباره از سر بگیرند،حداقل نه در آن لحظه.بنابراین تصمیم گرفت که پیش از موقع 

 نگران نشود.

))تصور می کنم فراموش کرده ام. از آخرین باری که آشپزی کردی آنقدر گذشته که راستش حتی به خاطر هم نمی 

ده به نظر نمی رسید اما وقتی سر میز می نشست سعی کرد کمی هوشیار تر به نظر آورم.(( زیاد متاسف و شرمن

برسد. کمتر سابقه داشت که مست به خانه بیاید اما هفت ماه بود که زندگیش سرد و بی روح بود و به نظر نمی رسید 

رف کرده بودند ، که تسکین موقتی از طریق نوشیدن یکی دو گیالس ویسکی که دو تن از کارمندانش به او تعا

 چندان بد باشد.

 لیز بدون کالمی حرف ، بشقاب غذا را به دستش داد و او همچنان که آن را می گرفت با تعجب به آن نگاه کرد.

))این گوشت کامال برشته شده ، مگر نه عزیزم؟ و تو می دانی که من دوست دارم گوشت کامال آبدار باشد.(( لیز 

ز دست او قاپید و تمام غذا را در ظرف زباله خالی کرد و و سپس بشقاب خالی را با حالتی بالفاصله بشقاب غذا را ا

 سخت دلخور و ناراحت محکم در لگن ظرفشویی کوبید.

))بنابراین سعی کن قبل از ساعت نه به خانه بیایی، جان! این گوشت دو پیش آبدار بود.((از میان دندانهای به هم 

 ه به نظر می رسید نطقش بریده شده ، به پشتی صندلی تکیه داد.فشرده حرف می زد و جان ک

 ))متاسفم،لیز((

لیز که مقابل ظرفشویی ایستاده بود به طرف او چرخید و براندازش کرد. انگار حتی وجود تام را در آنجا فراموش 

راه آنی رفته بود. نیازهای او کرده بود. گویی همیشه او را فراموش می کردند. حتی انگار در فکر آن دو تام هم به هم

 دیگر برای هیچکدام اهمیتی نداشت.آنها خودشان به حدی آشفته و بودند که امیدی به کمکشان نمیرفت.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –هدیه 

5 9  

 

))فکر می کنم دیگر هیچ اهمیتی نداشته باشد ، این طور نیست جان؟ دیگر هیچ چیز تاسفی ندارد. هیچ یک از آن 

 می رسید.، حاال دیگر مهم نیست. .ما همگی جا زده ایم.((جزئیاتی که سابقا اینقدر مهم به نظر 

))ولی مجبور نیستیم.(( صدای تام آرام بود. آن روز بعد از ظهر مری بت به او امید داده بود و اگر هیچ کار دیگری از 

د ، از آنچه که به تام بر نمی آمد ،الاقل می خواست این را به آنها هم منتقل کند.))ما هنوز اینجا هستیم و آنی اگر بو

سر ما آمده منزجر می شد. چرا سعی نمی کنیم که مثل سابق بیشتر در کنار هم باشیم؟ لزومی ندارد هر شب ، اما 

 گاهی واقعا الزم است.((

 لیز به سردی گفت:))این را به پدرت بگو(( و پشتش را به آنها کرد و شروع به شستن ظرف ها نمود.

ند می شد ، شانه ی تام را به آرامی نوازش کرد و گفت()خیلی دیر است ، پسر جان.(( و به پدرش در حالیکه از جا بل

 سوی اتاق خواب رفت و از نظر پنهان شد.

لیز شستن ظرفها را تمام کرد و بعد خاموش و افسرده ، قفسه ی جدید کتاب را با کمک تام کار گذاشت. پاییز برای 

یاز داشت. اما با پسرش به جز درباره ی طرحی که در مدرسه روی آن کار می کتابهای درسی اش به این کتابخانه ن

کردند ، حرفی نزده و سپس از او تشکر کرد و به اتاق خواب رفت. انگار همه چیز او در این هفت ماه گذشته دچار 

شت ، از بین رفته و دگرگونی شده بود . تمام آن انعطاف و مالیمت و همه ی آن گرمی و محبتی که تام در او سراغ دا

تبدیل به سنگ خارا شده بود. این روزها تام در چشمان او به جز درد و غم و یاس و ناامیدی هیچ نمی دید. حاال 

 دیگر آشکار بود که هیچیک از آنها از اندوه مرگ آنی جان سالم به در نخواهند برد.

مدتی دراز ایساد و او را در آن حالت تماشا کرد. سپس  جان با تمام لباس در بستر خوابیده بود که لیز وارد اتاق شدو

 برگشت و در را پشت سرش بست.

شاید حاال دیگر آنچه میانشان اتفاق افتاده بود اهمیتی نداشت. چند ماه پیش به پزشک مراجعه کرده و پاسخ شنیده 

مردود دانسته بود . هنگامی که  بود که دیگر فرزندی به دنیا نخواهد آورد. پزشک هرگونه تالشی را در این زمینه

آنی متولد شده بود ، لیز صدمات زیادی را تحمل کرده بود و اینک چهل و هفت ساله بود در گذشته همیشه دوران 

بارداری بسیار سختی داشت حتی آن زمان که جوانتر بود و این بار پزشک اعتراف کرده بود که هیچ راهی وجود 

 ندارد.

که دیگر هیچگونه رابطه ای با شوهرش نداشت. جان از شب قبل از مرگ آنی به او دست  مدت زمانی طوالنی بود

نزده بود. همان شبی که یکدیگر را متقاعد کرده بودند که بیماری آنی سرما خوردگی ساده است. .. هنوز هم 

ر آن شب ، لیز را یکدیگر و خود را در این مورد سخت مقصر می پنداشتند. حاال حتی تصور عشقورزی به شوهرش د

از خود و از او منزجر می کرد. لیز دیگر عشق هیچکس را نمی خواست، دیگر نمی خواست به هیچکس آنقدر 

نزدیک شود ، دیگر نمی خواست هیچکس در زندگیش اهمیت داشته باشد ، یا کسی را همان قدر دوست داشته 

ببیند ، حتی جان یا تامی. لیز حاال از همه کس بدارد. دیگر نمی خواست برای از دست دادن کسی آن قدر صدمه 

بریده بود. رنج و نا امیدی او را به زنی بسیار سرد و خشک تبدیل کرده بود. اما سرما و یخ وجودش در واقع نقابی 

بود که درد و رنجش را زیر خود پنهان می کرد اما غم اندوه جان بارز تر و پر سر و صداتر بود. جان به سختی رنج 

کشید زیرا نه تنها دختر کوچک مورد عالقه اش را بلکه همسر و پسرش را نیز از دست داده بود. دیگر برایش می 

جایی نمانده بود که به آنجا پناه ببرد ، کسی نبود که دردش را به او بگوید، کسی نبود که آرامش کند. امکان فریب 
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نین رابطه ای با هیچکس نبود . او فقط همان چیزهایی را دادن لیز و خیانت به او برایش وجود داشت اما او در پی چ

 می خواست که پیش از آن داشتند، آرزویی محال، بازگشت زندگی گذشته!

جان از حرکت لیز در اتاق جابجا شد. لیز لباسهایش را درآورد و به حمام رفت ، لباس خوابش را پوشید و پیش از 

 کرد.آنکه چراغ را خاموش کند ، جان را بیدار 

))بلند شو پیژامه ات را بپوش.(( اگار با یک بچه حرف می زد،شاید هم با یک بیگانه. لحن صدایش مثل یک پرستار 

 بود، نه زنی که زمانی عاشق همسرش بوده.

جان بیدار شد و لحظه ای روی لبه ی تخت نشست. فکرش را متمرکز کرد،سپس سر برداشت و نگاهش را متوجه 

د امشب متاسفم.،لیز. فکر می کنم فراموش کرده ام. شاید از اینکه به خانه بیایم و دوباره همه چیز لیز کرد.))در مور

شروع شود ،عصبی بوده ام، واقعا نمی دانم . قصد خراب کردن چیزی را نداشتم.(( اما به هر حال همه چیز را خراب 

ه بود. آنی از دست رفته بود و هرگز دوباره به کرده بود...شاید هم این زندگی بود که همه چیز آن ها را خراب کرد

 سوی آنها بازنمی گشت. آنها دخترک عزیزشان را دیگر تا ابد نمی دیدند.

))مهم نیست.(( اما این جمله نه جان را متقاعد می کرد و نه حتی خود او را.))یک وقت دیگر دوباره تکرارش می 

 کنیم.(( اما لحن صدایش این را نمی گفت.

عا میکنی؟ خیلی خوشحال می شوم، دلم برای غذاهایت تنگ شده.(( آن سال هر سه آن ها وزن کم کرده بودند. ))واق

هفت ماه گذشته به هر سه ی آنها بسیار سخت گذشته بود و این کامال از ظاهرشان مشخص بود. جان پیر شده بود و 

 انست که دیگر هرگز بچه دار نخواهد شد.لیز الغر و غمگین می نمود. ، به خصوص حاال که با اطمینان می د

جان به حمام رفت و پیژامه اش را پوشید و هنگامی که برگشت تا در کنار همسرش دراز بکشد ، تمیز و مرتب می 

 نمود. اما لیز پشتش را به او کرده

 خوابیده بود.این روزها همه چیز این زن گویای سر سختی و نا خشنودیش بود.

 ؟"ممکن است یکروز مرا ببخشی "سکوت اتاق تاریک را شکست.؟صدای جان "لیز"

 صدایش مرده و بی احساس بود و جان متوجه بود...."موردی برای بخشیدن وجود ندارد تو کاری نکردی"

 هردو متوجه بودند.

 "ه...شاید اگر آن شب از پزشک خواهش می کردیم که بیاید.....اگر من به تو نگفته بودم که فقط سرما خورد"

 اما لحن صدایش طوری بود که انگار این گفته را باور نمی کند."دکتر استون می گوید هیچ فرقی نمی کرد."

 و اشک مهلتش نداد.لحظه ای بعد دستش را روی شانه ی لیز گذاشت اما او هیچ واکنشی نشان نداد."متاسفم "

 "لیز متاسفم...."بود. انگار این تماس حتی او را سر سخت تر و دور تر از جان کرده

صدایش آرام بود اما به طرف او برنگشت.به او نگاه نکرد وگریه ی بی صدای او را در پرتو "من هم همینطور."

 مهتاب ندید.

 جان نیز همچنانکه دراز کشیده بود اشکهای همسرش را که به آرامی بر بالش فرو می غلتیدند ندید.

 در سکوت در دو اقیانوس جداگانه غرق می شدند....مثل دو آدمی بودند که به آرامی و 

آن شب تام همچنانکه در بستر خود دراز کشیده بود ،به آندو می اندیشید.دیگر هیچ امیدی برای آنکه آنها به سوی 

 یکدیگر

 برگردند باقی نمانده بود.
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 غم آن چنان سنگین بود برای او روشن بود که بر سر آندو چه آمده است ،شدت اندوه آن چنان زیاد و بار

 که تحمل یا رهایی آسان نبود.او در این مصیبت نه تنها خواهر بلکه خانه وپدرو مادرش را ار دست داده بود.

 تنها چیزی که اکنون او را به زندگی دلگرم می ساخت وجود مری بت بود.

 ی که پوشیده بود می اندیشید و بهتام به او با آن پاهای بلند،موهای قرمز رخشان و پیراهن کهنه ی مسخره ا

 مسابقه ی دو در ساحل دریاچه.....به هزاران چیز اندیشید و سرانجام خواب آرام آرام او را در ربود.

مری بت را در خواب دید که به آرامی در ساحل شنی به سوی دریاچه قدم می زند درحالی که دست در دست آنی 

 دارد.

 فصل پنجم

با بازی برت لنکستر و "از اینجا تا ابدیت"ز پایان کار مری بت ،تام او را با خود به دیدن فیلمروز یک شنبه پس ا

دبورا کر برد.فیلمی که هر دو از آن بسیار خوششان آمد.تام آنجا نزدیک او نشسته بود و با هم ذرت بو داده و 

پایان نمایش فیلم هر دو هم عقیده شکالت می خوردند و مری بت با دیدن صحنه های غم انگیز اشک می ریخت.در 

 بودند که فیلم بی نظیری را دیده اند.

سپس تام با اتومبیل مری بت را به خانه رساند و قرارشان را برای بعد از ظهر چهارشنبه گذاشتند.مری بت خیلی 

فراموش کرده بود  عادی پرسید که آن شب شام با پدر ومادرش چطور بوده البته در این فاصله تام را دیده بود اما

 سوال کند.

راستش چندان تعریفی نداشت افسرده و محزون می نمود.در واقع خیلی افتضاح بود.پدرم فراموش کرد به خانه "

بیاید.گمان می کنم از سرکار با چند نفر رفته بود بیرون.به هرحال رست بیف زیادی پخت مادرم واقعا عصبانی شد و 

 "ب مطلوبی نبود!پدرم مست به خانه برگشت....ش

اکثر اوقات آنها سخت از "و پوزخندی زد به قول معروف آن قدر بد بود که می با یست فیلسوفانه با آن برخورد کرد.

دست هم عصبانی اند.فکر می کنم آنها سر چیزهایی که نمی توانند تغییرشان بدهند خشمگین اند و هیچ به نظر نمی 

 "کنند.رسد که قادر باشند به همدیگر کمکی 

مری بت سر تکان داد،همدرد او می نمود.سپس مدتی روی پلکان جلوی خانه مری بت نشستند.خانم مسنی که اتاق 

را به او اجاره داده بود خوشحال می نمود او را در آن حالت ببیند/او واقعا مری بت را دوست داشت و همیشه به او 

نست مدت زیادی طول نخواهد کشید و در حقیقت همان می گفت که خیلی الغر وباریک است که مری بت می دا

موقع هم دیگر باریک والغر نبود ،شروع کرده بود به اضافه وزن اما هنوز سعی در مخفی نگه داشتن آن می کرد 

 گرچه پیش بندی که موقع کار می بست برآمدگی شکمش را بیش از روزهای اول به نمایش می گذاشت.

 "دوباره می رویم طرف دریاچه؟"تام بود که با شادی می پرسید"یم؟خب پس چهار شنبه چکار کن"

 "آره حتما.چرا نمی گذاری این دفعه من غذا را بگیرم؟حتی می توانم همین جا چیزی درست کنم."

 "بسار خب."

وی تام فقط می خواست در کنار او باشد و در حالی پهلو به پهل "هرچی درست کنی عالی است." "چی دوست داری؟"

هم روی پله هم نشسته بودند و وجود او تمام ذهنش را پر کرده بود باز هم نمی توانست خم شود و حتی دست او را 

لمس کند.همه چیز این دختر برایش جالب و جذاب بود و با اینکه از احساس خود به او رنج می برد اما لمس او در 
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نشسته بود متوجه تنش او بود اما آن را جور دیگری تعبیر عمل خارج از توانش بود.مری بت همچنانکه در کنار او 

 می کرد وبه مسائل خانوادگیش ربط می داد بنابراین به او اطمینان داد.

شاید همه اینها نیاز به زمان دارد تازه هفت ماه گذشته فرصتی به آنها بده شاید وقتی مادرت سرکار برود همه چیز "

 بهتر شود.

در آن صورت دیگر هیچ وقت خانه نخواهم بود.وقتی آنی زنده بود مادرم به "به نظر می رسید.تام نگران "یا بدتر"

صورت نیمه وقت کار می کرد اما گمان می کنم حاال با خود حساب کرده که نیازی نیست به خاطر من تمام وقت در 

 "بر نمی گردم.خانه باشد وحق هم دارد.وقتی مدرسه باز شود من زودتر از ساعت شش عصر به خانه 

توجه مری بت به مسئله جلب شده بود در حالی که حتی نمی "فکر می کنی ممکن است دوباره بچه دار شوند؟"

دانست والدین تام چند سال دارند اما تام با حرکت سر پاسخ رد داد.او هم به همین مسئله فکر کرده بود اما حاال 

 ار شوند.دیگر گمان نمی کرد آنها بتوانند دوباره بچه د

فکر می کنم مادرم دیگر برای چنین کاری مسن است.او چهل و هفت سال دارد و برای به دنیا آوردن آنی مشکالت "

 "زیادی داشته.حتی نمی دانم که خودشان بچه دیگری می خواهند یا نه هیچ وقت حرفش را نزده اند.

و به نظر رسید که تام از این حرف "ا نمی زنند.پدر ومادرها جلوی بچه ها از این حرفه"مری بت با نیش باز گفت

 کمی دستپاچه و خجالت زده شد.

بعد قرارشان را برای بعد از ظهر چهارشنبه گذاشتند و تام قول داد که "درست است من هم همنطور فکر می کنم."

مری بت وتام خارج از دوشنبه یا سه شنبه برای شام به رستوران برود.تا آن زمان جولی با خود حساب کرده بود که 

رستوران همدیگر را می بینند بنابراین هر وقت تام به رستوران می امد،بر وبچه ها سر به سر مری بت می گذاشتند 

اما همه چیز در حد یک شوخی دوستانه باقی می ماند.همگی از اینکه مری بت با پسری به خوبی و مهربانی تامی 

 دوست شده خوشحال بودند.

ی که بر روی یک پایش تکیه زده بود به مری بت شب به خیر گفت و بعد پا به پا شد.در مقابل این دختر تام در حال

احساس دست و پا چلفتی بودن می کرد چیزی که به ندرت برایش اتفاق می افتاد.تام نمی خواست زیاد تند برود یا 

 زیاد کند.نمی خواست در برابر او بی حیا و پر رو جلوه کند و یا

رعکس انگار که هیچ احساسی نسبت به او ندارد.لحظه ی دردناکی بود /و پس از آنکه مری بت در را بست و از پله ب

ها به سوی اتاقش به راه افتاد متفکر می نمود.نمی دانست سرانجام چگونه می خواهد حقیقت را درباره ی خودش به 

 او بگوید.

ران مری بت را دید و سپس آن شب و شب بعد در پایان کار برای عصر روز بعد بنا به قرار قبلی ،تامی در رستو

 رساندنش به خانه به دنبالش رفت.

روز چهارشنبه صبح زود تامی از خانه خارج شد تا به گورستان به دیدار خواهرش برود.هراز گاهی برای شستشوی 

اشته بود و الزم بود برای سنگ مزار آنی و جمع آوری برگهای خشک به آنجا می رفت.گلهای کوچکی آنجا ک

رسیدگی به آنها و سر وسامان دادن به اوضاع به طور مرتب به گورستان سر بزند.او این کارها را فقط به خاطر آنی و 

 مادرش می کرد،زیرا می دانست مادرش نگران این چیزهاست اما تاب رفتن به آنجا را ندارد.

می زد و این بار ماجرای آشنایی با مری بت را از ابتدا تا انتها برای او  تام گاه زمانی که مشغول کاری بود با آنی حرف

بازگو کرد و اینکه چقدر مری بت از خواهر کوچولوی او خوشش آمده.جوری با او حرف میزد که انگار آنی جایی در 
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رهای اخیرش است همان نزدیکی ها روی شاخه ی درختی نشسته و از آن باال تام را که مشغول تعریف کردن تمام کا

 زیر نظر دارد.

دختر بی نظیری است....صورتش هیچ جوشی ندارد....پاهایش کشیده است....شنا بلد نیست اما دونده ی فوق العاده "

و بعد از فکر مری بت و خواهر کوچکش نیشش باز شد.در واقع مری بت "ای است.فکر می کنم از او خوشت بیاید

بود در صورتی که زنده می ماند و به شانزده سالگی می رسید،هردوی آنها همان برای تام به نوعی یادآور آنی 

 صراحت وصداقت و روراستی را داشتند و همان شیطنت وشوخ طبعی را.

سپس در حالی که به حرف های مری بت می اندیشید کارهای الزم را انجام داد.مری بت گفته بود که بعضی از آدمها 

آیند و همچون رهگذری از کنار دیگران می گذرند فقط برای اینکه رحمت و یاهدیه ای در زندگی خیلی سریع می 

و این اولین بار بود که چیزی تا "قرار نیست همه تا ابد بمانند."خاص برای آنان به ارمغان بیاورند.مری بت گفته بود:

ود....اما فقط ای کاش می توانست به این حد بیانگر احساس خود او نسبت به آنی بود.شاید آنی هم چنین رهگذری ب

 کمی بیشتر بماند.

اکنون آرامگاه کوچک او در سایه ی درختان دوباره پاک و منظم می نمود و قلب تام مثل همیشه از اینکه نام اورا 

از ،آن،الیزابت،ویتاکر،از روی سنگ کوچک مزارش بخواند ،و از اینکه او را آنجا تک وتنها رها کند و برود ،ماالمال 

درد و غم بود.پیکره ی تزئینی بره ای کوچک در کنار آرامگاه بود که دیدن آن مثل همیشه سیالب اشک را از 

 چشمانش جاری می ساخت.

 "بدرود بچه جان!زود بر می گردم.....دوستت دارم..."پیش از آنکه آنجا را ترک کند زیر لب زمزمه کرد:

ی که به اینجا می آمد.بعد هنگامی که مری بت را از خانه اش بر می هنوز هم به شدت دلتنگ او بود به خصوص وقت

 داشت ساکت بود و او فورا متوجه شد.

اتفاقی "مری بت او را برانداز می کرد و به چشم می دید که آشفته و منقلب است و بالفاصله نگران شد"چیزی شده؟"

 "افتاده؟

رفتم که آنجا را تمییز "ه طول کشید تا پاسخ کامل تری بدهد.تحت تاثیر توجه او قرار گرفته بود و یک دقیق"نه"

کنم....می دانی جای آنی را در گورستان ،امروز،گه گاهی به آنجا سر می زنم....مادر دلش می خواهد که 

 "من....خودمخودم هم به هرحال دوست دارم که بروم....و می دانم که مادر ازینکه خودش اینکار را بکند متنفر است.

و بعد لبخندی زد و نگاهش را متوجه دوستش کرد.مری بت باز هم همان پیراهن گل و گشاد را پوشیده بود اما این 

 بار با شلوارک و کفش صندل

و دوباره با او احساس راحتی می کرد.بی هیچ "به آنی راجع به تو گفتم گمان می کنم به هرحال خودش می داند"

 شریک اسرارش کند. تردید و خجالتی دوست داشت او را

 مری بت همان جا بود کنار او،درست مثل نیمه ی وجود او یا کسی که با او بزرگ شده باشد.

 و تام شگفت زده شد."آن شب خواب او را دیده"مری بت گفت:

مری "من هم همینطور.من خواب هردوی را دیدم که کنار دریاچه قدم می زدید.آن قدر احساس آرامش کردم...."

 ه تائید سر تکان داد.بت ب
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در خواب دیدم که آنی به من می گوید مراقب تو باشم و من به او قول دادم...انگار زنجیره ای از آدمهای مختلف "

آنجا بودند....او از زنجیره خارج شد و من به جایش آمدم و او از من خواست که مواظب تو باشم....و بعد از من شاید 

 توالی گذر آدم ها که به زندگی ما وارد می شوند و سپس می گذرند.کسی دیگر....و بعد...مثل 

فکر می کنم این همان چیزی است که من آنروز سعی می کردم بگویم که هیچ چیز ابدی نیست ،اما زندگی مثل 

ه نهری است جاری که آدمها چون جویباری به آن می پیوند و هر کدام برای زمانی معین و فاصله ای مشخص به همرا

آن طی طریق می کنند....کسانی ادامه می دهند و کسانی در نیمه راه از حرکت باز می ایستند اما جریان حیات مثل 

رودی قدرتمند و همیشه زنده به حرکت ادامه می دهد....و هیچ چیز نمی تواند آن را از جرکت باز دارد...به نظر 

 "احمقانه می آید؟

ا فلسفه اش برای تبیین راه پر پیچ و خم زندگی از دید او احمقانه است؟اما این و به طرف تام برگشت نمی دانست آی

 طور نبود هردوی آنها به دالیلی مشخص عاقل تر از سنشان بودن و به افسانه حیات از دیدی فراتر می نگریستند.

هد انسانها برای مدتی نه اینطور نیست.فقط من قسمت مربوط به توالی گذر انسانها را دوست ندارم دلم نمی خوا"

کوتاه به زندگی ما بیایند و بروند.بیشتر دوست دارم که آدمها پیش ما می ماندند آرزو داشتم که آنی هنوز هم در 

 "کنار ما بود و دلم نمی خواهد کسی بیاید و جای تو را بگیرد ،مری بت.ماندن چه اشکالی دارد؟

 "ج شویم مثل آنی.حق انتخاب همیشه با ما نیست.همیشه ممکن نیست گاهی مجبوریم از زنجیره خار"

اما خود او حق داشت او و کودکش در آن لحظه به یکدیگر وابسته بودند اما در نهایت مری بت حرکت می کرد و 

اززنجیره خارج می شد و کودک به زندگیش ادامه می داد و در دنیای خاص خود با پدر و مادری دیگر.....به نظر می 

 گار حتی در طول زندگی انسانها نیز هیچ چیز ابدی نبود.رشید که ان

 "من این را نمی پسندم،مری بت.آدمها باالخره در نقطه ای مجبورنند بمانند."

بعضی ها می مانند و بعضی ها نه.بعضی نمی توانند.ما باید در همان مدتی که با ما هستند و می توانیم به آن ها "

 "ده است از آنان بیاموزیم.محبت کنیم ،و آنچه را مقدر ش

لحنش به عنوان یک پسر شانزده ساله به طرز عجیبی جدی بود.اما مری بت نیز دختری جدی بود.تام "ما چطور؟"

 "فکر می کنی که ما هم باید چیزی از هم بیاموزیم و بگذریم؟"ادامه داد:

 النه بود.کالمش عاق"شاید.شاید ما فقط برای زمان حاضر نیازمند یکدیگر باشیم."

تو قبال هم چیزهای زیادی درباره ی آنی به من آموخته ای که رفتنش را بپذیرم که هر کجا هست دوستش بدارم و "

 "او را کنار خود احساس کنم.

اما توضیح بیشتری نداد وتام متعجب می نمود و همچنان که "تو هم به من کمک کرده ای"مری بت به گرمی گفت:

ند مری بت احساس کرد که کودکش دوباره حرکت کرد.از بار اول تا آن لحظه بارها بال بال بسوی دریاچه می راند

زده بود و حاال دیگر حرکت پروانه او حرکتی آشنا بود که احساسی دوستانه را بر می انگیخت.حالتی که به هیچ یک 

 از حاالت قبلی او شباهتی نداشت و با این وجود مری بت آن را دوست داشت.

امی که به دریاچه رسیدند تام پتویی را که با خود آورده بود بر زمین گسترد و مری بت خوراکیها و وسایل پیک هنگ

نیک را آورد.ساالد تخم مرغ درست کرده بود که تام می گفت بسیار دوست دارد ،وکیک شکالتی و کیفی پر از میوه 

ه آب معدنی.هردوی آنها گرسنه بودند و تصمیم ،شیشه ای شیر که انگار این روزها زیاد می خورد و چند شیش
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گرفتند بالفاصله غذایشان را بخورند،و سپس روی پتو دراز کشیدند و دوباره مدتی دراز درباره ی مدرسه بعضی از 

 دوستان تامی،والدینشان و نقشه هایشان برای آینده صحبت کردند.

رنیا و فلوریدا به آنجا سفر کرده است.اما مری بت به تامی گفت که یکبار همراه پدرش برای دیدن محصوالت کالیف

هیچ جا نرفته بود و گفت عاشق دیدن نیویورک و شیگاکو است.هردوی آنها گفتند که عاشق دیدن اروپا هستند و 

مری بت فکر می کرد بعید است روزی آنجا را ببیند.او هیچ راهی برای اینکه تا پایان عمر به جز اینجا به جای 

 رود نداشت حتی سفر به اینجا هم برایش ماجرای بزرگی به حساب می آمد.دیگری ب

آنها درباره ی جنگ کره و آشنایانی که در این جنگ از دست داده بودند نیز صحبت کردند.از نظر هردوی آنها 

اصله بعد از دیوانگی بود که بالفاصله بعد از یک جنگ درگیر جنگ دیگری شده بودند ،هردوی آنها زمانی را که بالف

یک جنگ درگیر جنگ دیگری شده بودند هردوی آنها زمانی را که پرل هاربور مورد حمله قرار گرفته بودند به یاد 

داشتند.آن وقت هردو جهار ساله بودند پدر تامی مسن تر از آن بود که به ارتش بپیوندد اما پدر مری بت به ایوجیما 

 د اما سرانجام او سالم به خانه بازگشته بود.اعزام شده بود.مادر تمام مدت نگرانش بو

و تام از سوال او گیج شده "اگر برای رفتن به جبهه به خدمت احضار شوی چکار می کنی؟"مری بت از تام پرسید:

 بود.

چنین احتمالی وجود داشت احتمالی که اگر عملیات نظامیان در "منظورت حاالست؟یا وقتی که هجده ساله شدم؟"

 ی نمی رسید و توافقی نمی شد فقط دو سال با تام فاصله داشت.کره به جای

 "هر وقت،می روی؟ "

 "البته مجبورم بروم."

 "اما من اگر مرد بودم نمی رفتم.من اعتقادی به جنگ ندارم"

لحن مری بت جدی بود و تام لبخند می زد.این دختر گاهی خیلی مسخره بود عجب عقاید قاطعی داشت عقایدی که 

 خیلی بچگانه بود. گاهی

 "به این دلیل که تو دختری،مردها حق انتخاب ندارند."

 اما باید داشته باشند شاید هم روزی چنین حقی را به دست بیاورند"

 «کواکرها به جنگ نمی روند ، فکر می کنم آنها باهوش تر از بقیه اند. 

ه می شناخت ، این را گفت ، اما مری بت تمایلی به قبول تام با اعتقاد به تمام سنتهایی ک« شاید هم فقط می ترسند.» 

 آنها نداشت ، کال او فقط چیزهایی را می پذیرفت که واقعا به آنها عقیده داشت.

من فکر نمی کنم که آنها بترسند ، بلکه عقیده دارم آنها با خودشان و باورهایشان صادقند ، من هم اگر مرد بودم ، » 

 «جنگ احمقانه است.» لحنش مصممانه بود. « ی می کردم.از رفتن به جنگ خوددار

 «تو هم مثل دیگران می جنگیدی. مجبور می شدی که بجنگی.» و پوزخند زد. « نه، نمی توانستی.» 

به انجامش خستند ، نکننند ، شاید درباره ی آن کار  "مجبور  "شاید روزی برسد که مردها کارهایی که صرفا » 

به آن تردید نشان دهند و اعتراض کنند و هیچ کاری را فقط به صرف اینکه از آنها خواسته شده  تحقیق کنند ، نسبت

 «، انجام ندهند. "باید  "و 
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من که شک دارم ، اگر هم چنین کاری کنند ، باعث هرج و مرج و آشوب خواهد شد. اصال چرا باید یک عده به » 

ر کنند؟ بروند جایی مخفی شوند؟ امکان ندارد ، مری بت ... جنگ جنگ بروند و دیگران نروند؟ که چکار کنند؟ فرا

 «را به مردهابسپار خودشان می دانند چه کنند.

مشکل همین جاست! من گمان نمی کنم که بدانند ، فقط هر وقت حوصله شان سر می رود ، ما را درگیر جنگهای » 

بعد از جنگ آخری روی پا بایستیم که دوباره همان تازه ای می کنند. به همین جنگ نگاه کن ، تازه می خواستیم 

 کالمش مخالفت آمیز بود و تام می خندید.« آش و همان کاسه...

تام سر به سرش می گذاشت ، اما به عقاید و تمایالتش نسبت به « شاید بهتر باشد که نامزد ریاست جمهوری شوی.» 

 تر شهامت موج می زد.افکار ماجراجویانه، احترام می گذاشت. در وجود این دخ

سپس برای گردش کوتاهی در اطراف دریاچه ، پیاده به راه افتادند و در بازگشت ، تام از مری بت پرسید که ایا 

تمایلی به شنا دارد ، و او دوباره عذرخواهی کرد. تام از اینکه مری بت هر بار بهانه ای می تراشد ، کنجکاو شده بود ، 

ه دریاچه دیده می شد و تام دلش می خواست همراه مری بت تا کنار آن شنا کند ، اما او قایقی در دوردست در میان

 همچنان طفره می رفت.

 تامی سرانجام به زبان آمده بود.« یاال ، زاستش را بگو ، از اب می ترسی؟ اگر می ترسی بگو ، خجالت ندارد. » 

ناگر خوبی بود اما از تن در آوردن پیراهن گشاد پدرش مری بت ش« نمی ترسم ، فقط نمی خواهم شنا کنم، همین.» 

 نیز امکان نداشت.

گرمای شدیدی بود و مری بت قطعا از شنا کردن در آب خنک کنار تام « اگر نمی ترسی ، بیا توی آب، چرا معطلی؟» 

فقط پایت را » له بود. خوشش می آمد ، اما می دانست که نمی تواند چنین کاری کند ، چرا که چهار ماه و نیم تمام حام

سرانجام مری بت موافقت کرد ، به شرط آنکه زیاد جلو نرود. دریاچه مدتها بود که کم « بگذار توی آب ، عالی است! 

عمق شده بود ، بنابراین تا جایی که آب با شیب تندی پایین می ریخت و آبشار زیبایی به وجود می آورد ، راه نسبتا 

ک برآمدگی شنی ایستاد ، و تامی شناکنان از کنار او گذشت و به سوی قایق رفت و درازی بود. مری بت روی ی

سپس با حرکاتی آرام و کشیده ، بازگشت. دستها و پاهای بلند و با قدرتی داشت و شناگر قابلی بود و چند دقیقه 

 طول نکشید که برگشت و کنار مری بت که منتظرش بود ، ایستاد.

 «شناگر ماهری هستی.»  مری بت ستایشگرانه گفت:

 «سال گذشته عضو تیم مدرسه بودم اما کاپیتان تیم آدم احمقی بود . امسال خیال ندارم وارد تیم شنا بشوم.» 

همچنان که قدم زنان در آب به سوی ساحل بازمی گشتند ، تام با نگاه شیطنت باری مری بت را برانداز کرد و یکباره 

 «می دانی ، واقعا ترسویی. چون احتماال به خوبی من شنا بلدی. » نمود.  شروع به پاشیدن آب به سوی او

نه ، بلد » مری بت در حالی که سعی می کرد در مقابل آبهایی که به سویش پاشیده می شد ، جای خالی بدهد گفت:

ه پاشیدن آب اما تام همچنان سر به سرش می گذاشت و مری بت هم نتوانست بیشتر مقاومت کند و شروع ب« نیستم!

به سوی او کرد. یک لحظه بعد ، آنها درست مثل دو بچه بودند که مشت مشت به هم آب می پاشیدند.در همین اثنا 

مری بت که کامال خیس آب شده بود ، هنگام آب پاشیدن با تام یکباره تعادل خود را از دست داد و از پشت محکم 

کامال خیس آب شده است و هیچ راهی برای بیرون آمدن از آب در آب نشست. ابتدا جاخورد و بعد متوجه شد که 

بی آنکه تام متوجه شکم برآمده اش شود ، وجود ندارد. برای نجات از آن مخمصه خیلی دیر شده بود ، با این حال 

ه مری بت تام بالفاصله تام را در اب هل داد و همچنان که تام درست کنار او در آب سکندری می خورد ، مری بت ب
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سرعت هرچه تمامتر شناکنان از او دور شد ، اما تام به سهولت به او رسید و در حالی که هر دو از نفس افتاده بودند ، 

 بریده بریده شروع به حرف زدن و خندیدن کردند.

می مری بت با تام تا کنار قایق نرفت ، اما مدتی با یکدیگر شنا کردند و در تمام این مدت مری بت با خود حساب 

کرد که چطور بی سر و صدا و بی آنکه تام شکم او را ببیند ، از آب خارج شود ، اما هرچه بیشتر فکر می کرد راهی 

به نظرش نمی رسید. سرانجام به تام گفت سردش شده ، که نشده بود ، و خواهش کرد برود و حوله اش را بیاورد. 

ظهر ، از این حرف کمی متعجب به نظر می رسید، با وجود این  تام با توجه به آب گرم دریاچه و گرمای آفتاب بعد از

برای آوردن حوله رفت و بیرون آب آن را نگه داشت. اما مری بت هنوز هم مجبور بود درست در برابر چشمان او از 

کرد ،  اب بیرون بیاید و به سوی او قدم بردارد. دلش می خواست که به او بگوید رویش را برگرداند ، اما جرئت نمی

 بنابراین در اب غوطه ور بود و نگران می نمود.

مری بت نمی دانست به او چه بگوید و سرانجام با اکراه سر تکان داد. هنوز هم نمی خواست « اشکالی پیش آمده؟» 

حاال  مسئله را به او بگوید و در همان لحظه هم که سرش را تکان می داد ، نمی دانست به او چه پاسخی خواهد داد. اما

 تام گیج و مات می نمود.« کمکی از من برمی آید؟» دیگر گیر افتاده بود. 

 «راستش نه.» 

سپس دستش را به « ببین ، فقط بیا بیرون مری بت. مسئله هر چی هست ، حلش می کنیم ، یاال. من کمکت می کنم. » 

ام پا به درون آب گذاشت و به سوی سوی او دراز کرد. از این حرکت ، اشک در چشمان مری بت حلقه زد. سپس ت

مری بت که درون آب خود را جمع کرده بود رفت و با مالیمت از جا بلندش کرد تا در مقابل او ایستاد. مری بت که 

اشک چشمانش راپر کرده بود ، بی هیچ مقاومتی اجازه داد تام او را با خود از اب خارج کند. تامی که دلیل گریه او را 

به آرامی حوله را روی شانه او انداخت و آنگاه به محض آنکه چشمش متوجه پایین شد ، آن را دید. آن نمی دانست ، 

برجستگی غیرقابل انکار را... گرچه هنوز کوچک بود اما خیلی گرد و سفت به نظر می رسید.کامال پیدا بود که بچه 

اد داشت. مری بت الغرتر و ظریف تر از آن بود که است. تام هنوز مادرش را هنگامی که در اتظار تولد آنی بود ، به ی

 بتوان برجستگی شکمش را به چیز دیگری تعبیر کرد.تام دوباره با شگفتی به او نگاه کرد.

آب دریاچه « نمی خواستم این را بدانی ، نمی خواستم به تو چیزی در این باره بگویم.» مری بت با درماندگی گفت: 

اما آنجا ایستاده بودند و هیچ کدام قدمی به سوی ساحل بر نمی داشتند . تام همچون صاعقه تقریبا تا زانویشان بود، 

 زده ها بود و مری بت انگار کسی مرده است.

« بیا برویم بشینیم.» صدای تام مالیم بود ، سپس ارام او را به سوی خود کشید و دستش را دور شانه او حلقه زد. « بیا» 

جایی که پتویشان را گسترده بودند ، بازگشتند. مری بت حوله را از روی شانه هایش  در سکوت به سوی ساحل ،

برداشت. می خواست دکمه های پیراهن گشاد پدرش را که به تن داشت ف باز کند و آن را در آورد ، زیر آن مایو و 

 ال شده بود. اما خودداری کرد.شلوارک پوشیده بود. دیگر دلیلی برای پوشیدن این پیراهن نبود ، اکنون راز او بر م

سعی می کرد به برآمدگی مشخص شکم او که آنجا نشسته « چگونه این اتفاق افتاد؟ » سرانجام تام آهسته پرسید: 

 بود ، خیره نشود. اما هنوز حیرت زده بود ، و مری بت از شنیدن پرسش او غمگینانه لبخند زد.

 «که زیاد دربره اش نمی دانم.  گمان می کنم به همان شیوه معمول ، چیزی» 

جمله اش را در حالی که احساس می کرد قلبش فشرده می شود ، « دوست پسر داشتی؟ یعنی دوست پسر داری؟» 

 تصحیح کرد. اما مری بت سرش را تکان داد و نگاهش را ابتدا به دور دست و سپس دوباره به او دوخت.
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مری بت تصمیم گرفت که در برابر او به همه چیز اعتراف کند. دیگر « دم. هیچ کدام ، من کار واقعا احمقانه ای کر» 

فقط یکبار دست به چنین حماقتی زدم ، با کسی که تقریبا او » دلش نمی خواست هیچ رازی در مقابل او داشته باشد. 

او مرا از مجلس رقص به را نمی شناختم ، حتی با او قرار مالقاتی هم نداشتم ، به دلیل مستی پسری که همراهم بود ، 

خانه می برد ، در واقع او یکی از قهرمانهای سال آخر بود و گمان می کنم حتی از اینکه با من صحبت کرده دلخوش 

بوده ام. او هم به مراتب چرب زبان تر از آن بود که من تصور می کردم. شلوغ بازی در آورد و برای خوردن 

من احمقانه به خود گفتم چه کار معرکه ای! و بعد سر راه خانه به عنوان دور  همبرگر با دوستانش مرا با خود برد و

زدن جایی توقف کرد. من تمایلی به دور زدن نداشتم اما نمی خواستم درباره اش زیاد بحث کنم و جدی وامودش 

ی توانی بقیه اش را خودت م» ... نگاهش را به شکم برآمده اش دوخت. « کنم، او یک جرعه جین به من داد و بعد ... 

تصور کنی.گفت که گمان نمی کند من حامله شوم. او تعطیالت آخر هفته با دوست دخترش به هم زده بود ، یا اینظور 

می گفت ، و روز دوشنبه دوباره به سراغ او رفت ف و در این فاصله من نقش یک احمق تمام عیار را بازی کرده بودم 

برای کسی که حتی نمی شناختم از بین بردم ، کسی که هیچ وقت اهمیتی برایش  ، از آن گذشته ، تمام زندگیم را

نداشته ام. مدتی گذشت تا متوجه شوم چه به سرم امده ، و زمانی فهمیدم که او در آستانه نامزدی بود. بعد از فارغ 

 «التحصیلی هم بالفاصله ازدواج کرد.

 «به او گفتی؟ » 

با آن دختر ازدواج کند و اگر او بفهمد دمار از روزگارش در می آورد... نمی خواستم  بله، گفتم. گفت که می خواهد» 

زندگیش را خراب کنمووو یا زندگی خودم را. به پدر و مادرم بروز ندادم که کیست ف چرا که نمی خواستم پدرم او 

قط شانزده سال دارم و می دانم را مجبور به ازدواج با من بکند. نمی خواهم زن کسی شوم که مرا دوست ندارد. من ف

مری بت همچنان که آنجا نشسته بود ، آهی کشید ، سخت نومید و ...« که زندگیم از دست رفته ف اما از طرف دیگر 

به هر حال زندگی من ، احتماال برای همیشه از دست رفته است ف چرا که این عمل همیشه به » افسرده می نمود ، 

 «ان ! بر تمامزندگی من اثر می گذارد.عنوان حرکی نه چندان درخش

تام از چیزهایی که مری بت برایش تعریف کرده بود ، ار بی عاطفگی پسرک ف و از « پدر و مادرت چه گفتند؟» 

شهامت مری بت در انجام دادن کاری که عقیده ای به آن نداشت ، حتی به قیمت بدبختی و بی آبرویی خود ، گیج و 

 متحیر شده بود.

رم گفت که باید خانه را ترک کنم ، بعد مرا به صومعه ی خواهران نیکوکار برد و قرار شد تا وقتی که بچه به دنیا پد» 

نیامده همان جا بمانم. اما من نتوانستم این مار را بکنم. چند هفته ای دوام آوردم اما فضای آنجا آنقدر غم انگیز بود 

ر صومعه نمانم ، بنابراین آنجا را ترک کردم ، سوار اتوبوس شدم و به که فکر کردم بهتر است از گرسنگی بمیرم و د

اینجا آمدم. بلیطم به مقصد شیکاگو بود ، با خودم حساب کردم که در آنجا سعی می کنم کاری پیدا کنم ، اما اتوبوس 

دم ، آنها کار را برای شام در این شهر توقف کرد و من آن آگهی استخدام را روی شیشه پنجره ی رستوران جیمی دی

در آن لحظه مری بت به چشم تام ظریف و آسیب « به من دادند و من از اتوبوس پیاده شدم و حاال هم اینجا هستم. 

پدرم می » پذیر ، بی نهایت جوان و بسیار زیبا می نمود. همان ظرافت و مایه ی تحسین بودن که بر او چیره شده بود. 

خانه برگردم ، بعد از اینکه بچه به دنیا بیاید ، آن وقت می توانم به مدرسه  گوید بعد از کریسمس می توانم به

 صدایش ضعیف بود اما می کوشید گفته اش را موجه جلوه دهد گرچه حتی به گوش « برگردم.

 خودش نیز بسیار غم انگیز و دلتنگ کننده بود.
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 بود، شگفت زده بود. تام هنوز هم از آنچه بر او گذشته« می خواهی با بچه چکار کنی؟»

ببخشمش... به فرزند خواندگی بدهمش، می خواهم آدم های خوبی برایش پیدا کنم. نمی توانم نگهداریش کنم. من »

شانزده سال بیشتر ندارم و نمی توانم از یک بچه مراقبت کنم... هیچ چیز ندارم که به او بدهم... می خواهم خانواده 

را بخواهند. راهبه ها می گفتند کمکم می کنند، اما این مربوط به زادگاهم می شود، اینجا ای را پیدا کنم که واقعاً او 

همچنان که با تام در مورد بچه صحبت می کرد، عصبی به نظر می رسید و « هنوز هیچ کاری در این مورد نکرده ام.

 تام از حرف های او مات و مبهوت بود.

نمی توانست تصور کند که آدم بچه اش را ببخشد. حتی برای او، به عنوان « مطمئنی که نمی خواهی او را نگه داری؟»

 یک مرد، چنین کاری وحشتناک بود.

به هنگام پاسخ، حرکت بچه را احساس کرد. انگار او هم با صدایی هر چند ضعیف بر سر تصمیم گیری « نمی دانم.»

 می جنگید.

اقبت کنم. پدر و مادرم به من کمکی نخواهند کرد. خودم هم نمی نمی توانم تصور کنم که چطور می خواهم از او مر»

توانم پول کافی برای نگهداری او به دست بیاورم... این در حق بچه عادالنه نیست، خودم هم در حال حاضر بچه نمی 

از یأس و اشک چشمان مری بت را پر کرده بود و با نگاهی پر « خواهم. آیا این مسئله،واقعاً اینقدر دردناک است؟

 ناامیدی به تام نگاه می کرد.

اقرار به این که بچه را نمی خواست، وحشتناک بود. او پل را دوست نداشت و دلش نمی خواست بچه ای داشته باشد 

و مسئول زندگی موجود دیگری باشد. زندگی خودش را هم به سختی اداره می کرد، چه رسد به دیگری، پس بگذار 

 نبود، شانزده سال که بیشتر نداشت! و بگذر... جای گله ای

بعد به او نزدیک تر نشست و « دست و بالت را خوب بند کرده ای، مری بت.»سرانجام تام با سرزندگی سوتی کشید، 

 «پس چرا چیزی نگفتی؟ بایستی به من می گفتی.»دستش را با مهربانی روی شانه ی او گذاشت و گفت: 

سم من مری بت است، جوانکی مرا ضربه فنی کرد و از پا درآورد، بعد هم با یکی دیگر آره، حتماً... می گفتم سالم، ا»

تام از حرف « ازدواج کرد، بعد پدر و مادرم مرا از خانه بیرون کردند... حاال چطور است من را به شام دعوت کنی؟

ه ی تام گذاشت و با شرم و های او خندید و مری بت هم با چشم گریان، لبخند زد. بعد یک باره سرش را روی شان

وحشت، گریه ای بی امان را آغاز کرد. هق هقی زجر آور که تمام توان و نیرویش را از بین می برد. تام تا لحظه ای 

 که مری بت دست از گریه بر نداشت، او را در میان دستهایش نگه داشته بود. برای او و بچه به شدت متأسف بود.

 «کی به دنیا می آید؟»آرام گرفت، تام پرسید: هنگامی که مری بت دوباره 

اما تا آن وقت فقط چهار ماه مانده بود و هر دو می دانستند آن زمان خیلی زود می « تاآخر دسامبر به دنیا نمی آید.»

 رسد.

 «اینجا، به پزشکی مراجعه کرده ای؟»

رستوران چیزی بگویم، می ترسیدم جیمی نمی خواستم به دختر های »و سرش را تکان داد. « کسی را نمی شناسم.»

اخراجم کند. به آنها گفته ام که ازدواج کرده ام و شوهرم در جنگ کره کشته شده، بنابراین در نهایت، وقتی که 

 «ببینند حامله ام، زیاد تعجبی نخواهند کرد.

مری بت، آیا »شم دوخت. سپس با نگاهی پرسشگر به او چ« فکر بسیار خوبی بوده.»تام با چهره ای متبسم گفت: 

 «عاشقش بودی؟ منظورم، پدر بچه است.
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برای تامی خیلی اهمیت داشت که بداند آیا مری بت عاشق آن مرد بوده، یا نه. هنگامی که مری بت سرش را به 

 عالمت نفی تکان داد، خیالش آسوده شد.

چه چه او به دلیل دیگری بود. به همین من به غلط تصور کردم که او می خواهد با من دوست شود، اما به به و »

 سادگی، من بی اندازه حماقت کردم...

بویی ببرد.گفت «دبی»و راستش را بخواهی او هم یک آشغال بود.بعدش فقط میخواست من گورم را گم کنم مبادا

آوردن میتوانم از شر بچه خالص شوم.راستش من درست نمیدانم چه کار میکنند اما گمان میکنم برای بیرون 

بچه،مجبورند او را تکه تکه کنند.هیچ کس درستش را به آدم نمیگوید،فقط همه میگویند کار واقعا خطرناک و گرانی 

درحالی که مری بت این چیزها را توضیح میداد،تام با متانت به او نگاه میکرد.او هم درباره سقط جنین « است.

 و روش کار این پدیده،بیش از مری بت نمیدانست.چیزهایی شنیده بود،اما او هم درباره ماهیت واقعی 

اظهار نظر تام باعث تعجبش شده بود.برای او چه فرقی داشت؟مگر نه «چرا؟« »خوشحالم که چنین کاری را نکردی.»

 اینکه اگر او حامله نبود همه چیز برایشان به مراتب ساده تر میشد؟

.شاید این هم یکی از همان چیزها باشد،مثل مورد آنی...شاید چون عقیده ندارم که تو میبایست چنین کاری میکردی»

نمیدانم من درباره اش خیلی فکر کرده ام.سعی کرده ام علت این اتفاق را « »این اتفاق هم به دلیلی رخ داده باشد.

ر و همان بفهمم اما موفق نشده ام...گاهی هم به نظر میرسد که شاید فقط ناشی از بدشانسی بوده و بس...فقط یک با

 «یک بار...

تام با تردید سر تکان داد.اطالعات او درباره این گونه مسائل به همان اندازه دانسته های مری بت ناقص بود،شاید 

 هم دست و پا شکسته تر.درواقع برعکس مری بت او حتی آن یک بار تجربه را هم نداشت.

 ه چشم میدید که تام در آتش یک سؤال میسوزد.سپس تام با نگاهی عجیب به مری بت پشم دوخت و زن جوان ب

اکنون آن دو یاران بسیار صمیمی بودند و میدانستند که دوستیشان تا ابد ادامه «چی؟بگو...هر چه هست...بپرس...»

خواهد یافت.تام از راز مری بت آگاه شده بود،آن قدر که انگار جزئی از دنیای پنهان او بود.بخشی از یک پیمان 

 همان لحظه تا ابد. سری...از

تام درحالی که صورتش سرخ شده بود و به شدت شرمنده مینمود،توجهش به حرفهای مری بت جلب شده بود.این 

همان چیزی بود که او انتظار داشت.در دل عزم و اراده مری بت را تحسسین میکرد.در ضمن از اینکه او چنین تجربه 

انگیز در آن ماجرا این بود که آن عمل هیچ معنی و مفهوممی دربر نکته غم »ای داشته است،احساس تأسف میکرد.

نداشت،درحالی که میبایست داشته باشد و حاال هم ناگهان این بچه،که هیچ کس نمیخواهدش،پیدا شده.بچه ای که نه 

 «پدرش میخواهدش،نه من و نه هیچ کس دیگر.

خود او از اولین لحظه ای که آنی را دیده بود،انگار «د.شاید وقتی بچه را ببینی نظرت تغییر کن»تام متفکرانه گفت:

 قلبش ذوب شده بود.

مطمئن نیستم که ببینمش.دو دختری که در صعومه قبل از آنکه من آنجا را ترک کنم،بچه دار شدند،هرگز بچه »

و بس.خیلی عجیب به هایشان را ندیدند.راهبه ها به محض آنکه بچه ها به دنیا آمدند،آنها را با خودشان بردند،همین 

نظر میرسد که آدم تمام مدت بارداری،بچه را با خودش حمل کند و بعد به کسی ببخشدش...گرچه نگه داشتنش هم 

به همان اندازه عجیب است.چرا که برای یک روز نیست،برای همیشه است.آیا من از عهده چنین کاری برمی 

راستش فکر نمیکنم...آیا بعد فکر نمیکنم که شاید ایرادی در آیم؟آیا میتوانم در طول این مدت برایش مادری کنم؟
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من وجود داشته؟...اصال چرا من باید بخواهم که این بچه تا ابد با من باشد؟...و اگر دیدمش و خواستمش،تکلیف 

چیست،چکار کنم؟چطور از عهده مخارجش بر بیایم،چه جوری نگهش دارم؟تامی،واقعا نمیدانم چکار 

دوباره پر از اشک شده بود و تامی دستش را به دور شانه او محکم تر کرد و بی هیچ تردیدی خم چشمانش «کنم...

شد و پیشانی او را بوسید،بوسه ای لبریز از رأفت و محبت و همدردی،و تمام عشقی که نسبت به او احساس 

ش به سوی کسی،احساسی میکرد.بوسه مردی که اولین بار بود عشقی این چنین را تجربه میکرد،احساس اولین کش

که تا پایان عمر باقی میماند.بوسه ای که به سادگی میتوانست به رابطه نزدیکتری منتهی شود اما هیچ یک از آنها 

 درحال حاضر به خود اجازه چنین فکری را نمیدادند.

ود،نه مردی که هرگز آرزو میکرد که این بچه مال او ب«دوستت دارم.»پس از آن تام کنار موهای مری بت زمزمه کرد:

برای یک پسر «خیلی دوستت دارم...رهایت نمیکنم...کنارت میمانم و کمکت میکنم.»اهمیتی به وجود او نمیداد.

شانزده ساله،قولهای شجاعانه و شکوهمندی بود،اما حقیقت این بود که او در طول چند ماه گذشته،بلوغ فکری 

 محسوسی یافته بود و تبدیل به مردی شده بود.

و اشکهایش را با حوله او پاک کرد.دلش نمیخواست مشکالتش «من هم تو را دوست دارم.»مری بت با احتیاط گفت:

 را به او تحمیل کند.

 لحن صدایش به طور محسوسی پدرانه بود.«باید پیش دکتر بروی.»

 گاهی علی رغم آنچه به سرش آمده بود،بسیار جوان و بی تجربه مینمود.«برای چه؟»

آره،اما اون مسن « »یستی مطمئن شوی که بچه سالم است.مادرم وقتی سر آنی حامله بود،مرتب پیش دکتر یمرفت.با»

اسم دکتر مادرم را »و فکری به مغزش خطور کرد.«تصور میکنم که به هر حال الزم است بروی.« »تر از من بود.

این فکر راضی به نظر میرسید و مری بت نخودی تامی از «میگیرم،شاید بتوانیم وقتی برای دیدن تو از او بگیریم.

تو خلی.آن وقت گمان میکنند که بچه مال تو است،و به مادرت میگویند.میتوانم پیش دکتر دیگری »میخندید.

 «بروم،تامی.

شاید هم دکتر مادرم بتواند به تو در پیدا »سعی کرد خیال او را راحت کند.«یک چیزی از خودمان درمی آوریم.»

سی که بچه را به فرزند خواندگی بخواهد،کمک کند.گمان میکنم از این جور کارها هم بکنند.آنها بایستی کردن ک

کسانی را که بچه میخواهند اما بچه دار نمیشوند،بشناسند.تصور میکنم مادر و پدرم قبل از به دنیا آمدن آنی مدتی در 

منتفی شد.به هر حال من اسم دکتر را پیدا میکنم و فکر گرفتن یک فرزند خوانده بودند،اما با تولد آنی موضوع 

تام قدم اول را برداشته و بار سنگینی را از دوش او به گردن گرفته بود،کاری که «میتوانیم قرار مالقاتی با او بگذاریم.

یلی هیچ کس تا آن لحظه در زندگی مری بت انجام نداده بود.تام بار دیگر پیشانی او را به گرمی بوسید و سپس خ

آرام دستش را روی شکم برآمده او گذاشت.بچه در آن زمان زیاد حرکت میکرد و مری بت از تام پرسید که آیا 

حرکت او را احساس میکند،تام لحظه ای بیشتر دقت کرد و بعد با نیش باز سر تکان داد.حرکتش ظریف ترین 

 شت،که در واقعیت نیز چنین بود.جنبش موجودی زنده بود.شکم مری بت انگار برای خود زندگی دیگری دا

اواخر بعدازظهر دوباره به دریاچه رفتند و این بار مری بت همراه تام تا قایق وسط دریاچه شنا کرد.هنگامی که 

بازگشتند خسته شده بود.مدتی طوالنی روی پتو دراز کشیدند و به آرامی درباره آینده مری بت صحبت کردند.اکنون 

طالع مری بت چندان نحس به نظر نمیرسید.اگرچه هنوز عظمت فاجعه مری بت را از آینده  با وجود تامی در کنارش

میترساند.اگر بچه را نگه میداشت،مجبور بود تا پایان عمر مسئولیت او را بپذیرد،و اگر نه،امکان داشت در تمام عمر 
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دائم با خود می اندیشید که  افسوس بخورد.دانستن اینکه کدامیک از اینها صحیح است،مشکل بود.به جز اینکه

بزرگترین هدیه برای بچه و حتی خود او واگذاری او به والدینی دیگر است.روزی او فرزندان دیگری پیدا 

میکرد،گرچه همیشه حسرت اولی را میخورد،اما از بخت بد،او در زمانی نامناسب،در جایی نامناسب و در موقعیتی 

 ود.خارج از اخیار مری بت به وجود آمده ب

وقتی به خانه مری بت بازگشتند تا او بتواند لباسش را برای بیرون رفتن به منظور خوردن شام و به سینما رفتن عوض 

کند،هردوی آنها به طور عجیبی آرام و در صلح و صفا بودند.آن روز بعدازظهر رابطه بین آن دو تغییر کرده بود.حاال 

کدیگر تعلق داشتند.مری بت راز درونش را برای تام بازگو کرده بود و تام انگار این دو موجود یکی بودند،انگار به ی

 مردانه به حمایت او

برخاسته بود و مری بت می دانست که هرگز او را رها نخواهد کرد. هر دوی آنها به یکدیگر نیاز داشتند، به ویژه 

 کرده بود، پیوندی که هرگز نمی گسست.مری بت به تام.یکباره انگار پیوندی نهفته آن دو را به یکدیگر مربوط 

صدای تامی بود که هنگامی که مری بت را ساعت یازده به خانه اش می رساند، به او گفت. تام می « فردا می بینمت.»

دانست که حاال دیگر نمی تواند از او دور شود. باید مطمئن می شد که او خوب و سالم است. قصد داشت شب بعد او 

مواظب خودت باش، مری »ه خانه اش برساند، و به مادرش قول داده بود که برای شام در خانه بماند. را از سر کار ب

و لبخند زد و مری بت لبخند او را با لبخندی پاسخ گفت و دستش را به سوی او تکان داد. آن گاه در خانه را « بت

دیشید که چه بخت بلندی داشته که با تام آرام پشت سر خود بست و همچنان که در بستر دراز می کشید، با خود ان

رو به رو شده است. او دوستی بود که مری بت هرگز نداشت، برادری واقعی که همیشه آرزو می کرد، عاشقی که پل 

 هرگز نمی توانست باشد. در آن لحظه تام همه چیز او بود. آن شب مری بت بار دیگر آنی را به خواب دید.

 

 فصل شش

ریباً هر بعداز ظهر، تامی به رستوران رفت.شب ها مری بت را به خانه رساند و یکشنبه شب او را برای هفته بعد، تق

شام بیرون برد و بعد به سینما رفتند. اما در روز تعطیل بعدی مری بت، از بردن او به کنار دریاچه سر باز زد. در 

و آدرس مادرش را برداشته بود و به دقت نام و  عوض تدارک کاری بسیار مهم تر را دیده بود؛ دزدانه دفتر تلفن

نشانی پزشک او را یادداشت کرده بود. پس از مرگ دکتر تأمسون پیر، سالها بود که اِوری مک لین پزشک لیز شده 

بود و هر دو بچۀ او را به دنیا آورده بود. دکتر مک لین پزشک سپید موی متشخص و پر آوازه ای بود که عقاید و 

ش به طرز قابل مالحظه ای مدرن تر از مَنِش و رفتارش بود. گرچه به ظاهر آدمی خشک و رسمی بود اما تکنیک کار

در حرفۀ خود فردی کامأل مطلع و آگاه از روش های نوین پزشکی بود. تامی می دانست که مادرش تا چه حد به او 

 ک پزشک متخصص مراجعه کند.عالقه مند است. این را هم می دانست که مری بت باید هرچه زودتر به ی

تامی وقت مالقاتی برای خانم رابرتسون گرفته و سعی کرده بود از پشت تلن شبیه پدرش جلوه کند. صدایش را بم 

کرده و کوشیده بود علی رغم لرزش دستانش، لحنی محکم و بی تزلزل داشته باشد و هنگامی که نامش را پرسیده 

( نقل Grinnellرتسون است. گفته بود که اخیرأ پس از ازدواج به گرینل )بودند، ادعا کرده بود که آقای راب

 مکان کرده اند و همسرش احتیاج به معاینه دارد. به نظر می رسید که پرستار حرفش را باورد کرده باشد.

 «ویم؟چه باید به او بگ»هنگامی که تامی موضوع را به مری بت گفت، دخترک وحشت زده به او خیره شد و پرسید: 
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مگر با معاینه »تامی سعی کرد با اعتماد به نفس بیشتری از آنچه احساس می کرد، و مطلع تر از آنچه بود، جلوه کند. 

هنوز هم اطالعاتش در مورد اکثر مسایل بسیار ناقص و « کردنت متوجه نمی شود؟ حتماً مجبوری چیزی به او بگویی؟

به حساب می آمد. کل آگاهی او در مورد حاملگی، به شکل و شمایل دست و پا شکسته بود و این خود مشکل بزرگی 

مادرش در لباس های گَل و گشاد شش سال پیش که هنوز هم به خوبی به یاد داشت، و آنچه سال قبل در سریال 

 دیده بود، هنگامی که لوسیل بال اعالم کرده بود که حامله است، خالصه می شد.« من لوسی را دوست دارم،»

مری بت بسیار نگران می نمود، اما این را هم می دانست که « ورم این است که... راجع به... پدر بچه چه بگویم؟منظ»

حق با تامی است. نکات بسیاری در مورد وضعیت او وجود داشت که چیزی دربارۀ آنها نمی دانست و می بایست با 

 یک پزشک مشورت کند.

همکاران مری بت هنوز چیزی راجع به « ی، بگو که در جنگ کُره کشته شده،همان چیزی را بگو که در رستوران گفت»

 بچه نمی دانستند، اما مری بت با داستان بیوه بودنش تا حدی زمینه را برای اعالم بارداریش آماده کرده بود.

 «من می آیی؟ تو هم با»بعد، مری بت با چشمانی پر از اشک، به تامی نگاه کرد و با سؤالش او را غافلگیر کرد.

و از این فکر تا بُن موهایش سرخ شد. اگر بخواهند جلوی او معاینه اش « من؟ من.... چه... اگر مرا بشناسند، چه؟»

کنند، چه؟ اگر دکتر انتظار داشته باشد که او چیزی را بداند که به احتمال زیاد نمی دانست، چه پیش می آمد؟ تامی 

من »ه اسراری بر مال می شود، بدتر از آن، اگر به پدر و مادرش بگویند، چه؟ نمی دانست که در مطب پزشک زنان چ

 «نمی توانم مری بت،... واقعاً نمی توانم... 

مری بت بی آنکه کلمه ای به زبان بیاورد، سر تکان داد، فقط قطره اشکی به آرامی به گونه اش فرو غلتید، و تامی 

بسیار خوب.... بسیار خوب... گریه نکن... یک »نه بیرون می کشند. احساس کرد که گویی قلبش را دارند از سی

فکری می کنم... شاید بتوانم بگویم که تو دختر عمویم هستی... اما این را به طور قطع به مادرم خواهد گفت... نمی 

ط تا مطلب دانم، مری بت. شاید بهتر باشد بگوییم که دوست همدیگر هستیم و من شوهرت را می شناخته ام، و فق

 «همراهیت کرده ام.

مثل دو تا بچه بودند که سعی می « فکر می کنی شک کند؟ منظورم این است شک کند که من ازدواج نکرده ام؟»

کردند ببینند چطور می توانند خود را از مخمصه ای که در آن گرفتار شده بودند، رهایی بخشند. ول هر چه بود، 

 ی برای رهایی از آن وجود نداشت.گرفتاری بسیار بزرگی بود، و راه

سعی می کرد خود را آرام و خونسرد نشان دهد. از این « اگر چیزی به او نگویی، نخواهد فهمید»تامی قاطعانه گفت: 

که با او نزد دکتر برود، وحشت داشت، اما نمی خواست به او جواب رد بدهد و به محض آنکه گفته بود با او پیش 

 ست که مجبور است این کار را بکند.دکتر می رود، می دان

آن روز بعداز ظهر، در راه مطب دکتر، هر دو عصبی و نگران بودند. به ندرت سختی رد و بدل کردند. تامی بیشتر به 

خاطر مری بت ناراحت بود و هنگامی که به او کمک می کرد تا از وانت پیاده شود، سعی کرد به او قوت قلب بدهد، 

 به سوی مطب رفت. دعا می کرد که صورتش زیاد سرخ نشده باشد.سپس به دنبال او 

مری بت فقط « مسئله ای پیش نمی آید مری بت، قول می دهم.»در حالی که به داخل می رفتند، تامی به نجوا گفت: 

آنی کنار سر تکان داد. تامی پیش از آن فقط یک بار دکتر را در خارج از بیمارستان دیده بود، وقتی که بعد از تولد 

پدرش ایستاد و برای مادرش دست تکان داد. کوچکتر از آن بود که اجازه دهند وارد بیمارستان شود و پیش 

 مادرش به طبقۀ باال برود، بنابراین مادرش
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کنار پنجره اتاقش ایستاده و در حالی ه مغرورانه آنی را در آغوش گرفته بود ، برای او دست تکان دده بود ... حاال 

یادآوری آن صحنه هم اشک به چشمانش آورد. دست مری بت را فشار داد تا هم به او قوت قلب بدهد و هم حتی 

 خود را دلداری دهد.

نمی توانست حدس بزند که « بله! » سرپرستار سرش را از روی دفتر بلند کرد و از پشت عینک به آن دو خیره شد. 

چه فرمایشی » مادرشان آمده باشند. هر دوی آنها کودکی بیش نبودند.  آنها چکار دارند ، به جز اینکه شاید به دیدار

 «دارید؟ 

صدایش به تدریج چنان ضعیف شد که نام « من مری برت رابرتسون هستم... » مزی بت با صدایی نجوا مانند گفت: 

ه مراجعه به پزشک فامیلش به سختی قابل تشخیص بود. هنوز باورش نمی شد که تامی سرانجام او را عمال مجبور ب

پرستار ابرو در هم کشید. نگاهی به دفتر قرار مالقاتها انداخت و بعد سر « با دکتر قرار مالقات دارم» کرده باشد. 

 تکان داد.

متعج می نمود. شاید دخترک مسنتر از آنچه به نظر می رسید ، بود. به هر حال در آن لحظه بیش « خانم رابرتسون؟» 

 عصبی می نمود. از هر چیز ، بسیار

پرستار به آنان گفت که در اتاق انتظار بشینند و « بله» مری بت با صدایی که بیشتر به آهی کوتاه می ماند ، گفت: 

تلفن پسرک را به خاطر آورد و با خود لبخند زد. به طور حتم آن دو تازه ازدواج کرده بودند ، در واقع خودشان 

توانست جلوی این فکر را که آن دو احتماال مجبور به بزدواج با هم شده اند ، کودکانی بیش نبودند و پرستار نمی 

 بگیرد.

مری بت و تام در اتاق انتظار نشستند ، آهسته با هم صحبت می کردند و سعی داشتند به چند زن حامله شکم برآمده 

 که آنجا منتظر نشسته بودند ، نگاه نکنند.

را با هم در یک اتاق ندیده بود. زنها اکثرا مشغول گپ زدن راجع به شوهرها و تامی هیچ گاه این تعداد زن حامله 

بچه هایشان بودند ، بعضی بافتنی می بافتند و تقریبا همگی گه گاه دستی به نوازش بر روی شکمشان می کشیدند. 

آنان را به مطب خود منظره ای که دیدنش برای این دو بسیار آزار دهنده بود. سرانجام هنگامی که دکتر مک کلین 

فراخواند ، هر دو نفسی به راحت کشیدند. دکتر آنها را خانم و آقای رابرتسون خطاب کرد و تامی انگار زبانش بند 

آمده باشد ، اشتباه دکتر را تصحیح نکرد ، اما دکتر هم دلیلی نداشت که فکر کند او شوهر مری بت نیست. دکتر از 

، اهل کجا هستند ، و در آخر پرسید چه مدتی است ازدواج کرده اند ، و مری بت آنان پرسید کجا زندگی می کنند 

 لحظه ای به دکتر نگاه کرد و بعد سر تکان داد.

بعد ، پشیمان از دروغی که گفته بود ، « ما ... من ... تامی فقط یک دوست است ... شوهر من در کره کشته شده.» 

من ازدواج نکرده ام ، دکتر. پنج ماهه حامله ام .... و » مانش حلقه زده بود. صادقانه به دکتر نگاه کرد ، اشک در چش

 «تامی عقیده داشت که باید پیش شما بیایم. 

 دکتر در دل او را به خاطر حمایت از پسرک تحسین کرد. رفتا او به طرزی غیرمعمول بزرگ منشانه بود.

، عبوس و گرفته می نمود ، سپس مدتی طوالنی به تامی خیره شد.  دکتر از آنچه مری بت به او گفته بود« که اینطور » 

با خود فکر کرد که چهره او برایش آشناست ، و به فکر افتاد که شاید او پسر یکی از مریض هایش باشد. می دانست 

ظه نمی توانست به او را جایی دیده. در واقع به مراسم خاکسپاری آنی رفته بود و تامی را آنجا دیده بود ، اما در آن لح

 یاد بیاورد این جوان را کجا دیده است.
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و با تاسف به هر دوی آنان نگاه کرد. همیشه برای بچه هایی که در « البد تصمیم دارید به زودی ازدواج کنید؟ » 

. هر چنین موقعیتی قراار می گرفتند ، در دل احساس تاسف می کرد. اما هر دوی آنها با حرکت سر پاسخ منفی دادند

دو مایوس و نگران می نمودند. گویی می ترسیدند نکند دکتر آنها را از مطبش بیرون کند. تامی یکباره از اینکه به 

 مری بت پیشنهاد کرده بود پیش دکتر برود ، احساس پشیمانی می کرد.

« تقصیر خودم است. ما فقط با هم دوست هستیم ، تامی هیچ گناهی ندارد ، همه اش » مری بت محکم و قاطع گفت : 

 و شروع به گریه کرد. تامی در حالی که دکتر نگاهش می کرد ، دستش را دراز کرد و دست مری بت را گرفت.

گمان می کنم حاال وقت این حرفها نیست ، بهتر نیست که من و تو کمی تنها صحبت کنیم؟ و » دکتر با مهربانی گفت: 

لبخندب زد و با خود فکر کرد که آنها تصور می کنند او نمی « تو ... بعد یک معاینه مختصری هم بکنم ، و دوست 

دکتر می « بعد دوست تو می تواند برگردد و با هم صحبت کنیم. نظرت چیست؟ » داند موضوع از چه قرار است ... 

ورد حاملگی او چه خواست او را معاینه کند و درباره آنچه اتفاق افتاده بود با او صحبت کند. اینکه پدر و مادرش در م

واکنشی نشان داده بودند ، اینکه چه تصمیمی در اینباره گرفته ، و آیا می خواهد بچه را نگهدارد یا نه؟ به نظرش می 

آمد که این دو جوان سخت عاشق هم هستند ، و حدس می زد سرانجام با هم ازدواج خواهند کرد ، مخصوصا با توجه 

دند. اما احتماال خانواده هایشان آنها را سرزنش می کردند. دلش می خواست تا جایی به اینکه تا اینجا با هم آمده بو

 که می تواند به آن دو کمک کند. شاید تنها چیزی که این زوج به آن نیاز داشتند ، کمی فشار در جهت صحیح بود.

اقی پر از زنان باردار بدون آنگاه پزشک از جا برخاست و تامی را تا در اتاق همراهی کرد. این بار نشستن در ات

حضور مری بت ، حتی از قبل هم وحشتناک تر بود. در دل فقط دعا می کرد که سر و کله یکی از آشنایان مادرش در 

 اتاق پیدا نشود.

 تا زمانی که سرانجام پرستار اشاره ای به او کرد و دوباره به اتاق دکتر راهنکاییش کرد ، انگار ساعتها طول کشید.

فکر کردم شاید حاال دلت بخواهد بیایی پیش » امی که تامی پا به درون اتاق گذاشت ، دکتر با مهربانی گفت: هنگ

مری بت لبخندی بر لب داشت و شرمگین اما آسوده خاطر می نمود. دکتر به صدای « دوستت و کمی حرف بزنیم. 

 المی در راه است.قلب بچه اش گوش داده و گفته بود به نظر می رسد که نوزاد قوی و س

مری بت هم به او گفته بود که شاید بخواهد بچه را به فرزند خواندگی بدهد ، و اگر دکتر خانواده مناسبی سراغ دارد 

، مایل است بداند. دکتر قول داده بود که در این باره فکر کند ، اما بیش از آن چیزی نگفته بود. به نظر می رسید 

طالعاتی که به مری بت داده بود ، با تامی هم گفت و گو کند. مثل اندازه بچه ، سالمتی او ، بیشتر تمایل دارد درباره ا

مسایلی که مزی بت باید ظرف چند ماه آینده انتظار داشته باشد، ویتامین هایی که باید بخورد ، و خواب کوتاهی در 

ا به تامی گفت ، انگار که او پدر بچه باشد و تازه بعد از ظهر. البته اگر برنامه کاریش اجازه می داد. دکتر همه اینها ر

تامی متوجه شد که ماجرا از چه قرار است ، دکتر مک لین تصور کرده بود که آنها این واقعیت را که تامی پدر بچه 

است ، از او مخفی کرده اند و تمام اصرار و تاکید مری بت که آن دو فقط دوست یکدیگر هستند ، تاثیری در طرز 

ی دکتر نکرده بود و کامال روشن بود که دکتر مک لین حرف آن دو را باور نکرده است. چرا کع پزشک پیر تلق

 آشکارا می دید تامی تا چه حد مواظب و نگران دخترک است و تا چه حد عاشق اوست.

ره چیزی در پس بعد ، در حالی که به آن دو نگاه می کرد و درباره حق الزحمه و هزینه ها توضیح می داد ، یکبا

ذهنش به جنبش در آمد ، و ناگهان به یاد آورد که پسرک چه کسی است و خوشحال شد که مری بت را نزد او 

 آورده است.
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لحن دکتر محبت آمیز بود. نمی خواست پسرک را وحشت زده کند. مایل « تو تامی ویتاکر هستی ، مگر نه ، پسرم؟ » 

لطمه ای نخورد ، رازشان را مخفی نگه دارد. فعال دلیلی نمی دید که چیزی به بود تا جایی که به هیچ یک از آن دو 

 پدر و مادر تامی بگوید.

 «بله ، من تامی ویتاکر هستم » تامی صادقانه پاسخ داد: 

 «پدر و مادرت چیزی در این باره می دانند؟ » 

بتواند توضیح دهد که دفترچه تلفن  تامی به عالمت منفی سر تکان داد. به شدت سرخ شده بود. امکان نداشت

دلش می خواست مری بت را به آنها « آنها مری بت را ندیده اند. » مادرش را دزدیده تا شماره تلفن او را بیابد. 

 معرفی کند ، اما در این شرایط نمی توانست. به هر حال پدر و مادرش خود اکنئن حال و روز خوشی نداشتند.

تا ابد که نمی توانی منتظر بمانی. تا چشم » و عاقالنه تذکر داد ؛ « د که آنها را با هم آشنا کنی. شاید حاال موقعش باش» 

در این مورد فکر کن ، پدر و مادرت » فقط چهار ماه به موعد زایمان مری بت مانده بود. « به هم بزنی کریسمس شده.

اند و مطمئن هستم که ایم مسئله هم ضربه روحی آدمهایی فهمیده ای هستند. البته این اواخر خیلی سختی کشیده 

مری بت به او گفته بود که از خانواده اش قهر کرده و تامی « برایشان خواهد بود اما حداقل می توانند کمکت کنند. 

بار این مسئولیت بسیار سنگینتر از آن است که به تنهایی و در این سن بر دوش » تنها دوستی است که در دنیا دارد. 

 «کشی. ب

و مسئله را پیچیده تر کرد و دکتر بیشتر متقاعد شد که بچه مال « از عهده اش بر می آیم. » تامی شجاعانه گفت : 

اوست و انکار مری بت هم هیچ فایده ای نداشت. بسیار دلنشین بود که مری بت سعی می کرد تامی را از هر گناهی 

بت قرار گرفته بود. در حقیقت هر دویشان روی دکتر تاثیر خوبی مبری کند. دکتر شخت تحت تاثیر این رفتار مری 

گذاشته بودند و دکتر خوشحال بود که به او مراجعه کرده اند. سپس وقت مالقات دیگری برای ماه بعد تایین کرد و 

ر چه چیزهایی پیش از رفتن کتاب بسیار ساده ای به آنها داد که شرح می داد در چهار ماه اینده و هنگام زایمان انتظا

را باید داشته باشند. در کتاب به جز چند طرح ساده ، عکس دیگری نبود. پیش از این هیچ یک از آن دو کتابی شبیه 

به این ندیده بودند اما فهمیدن مطالب کتاب نیازمند آگاهی هایی بود که هیچ یک از آن دو نداشتند و بسیاری از وازه 

ان نا آشنا بود. در عین حال به مری بت یاد می داد که چگونه از خودش مواظبت های به کار برده شده کامال برایش

کند ، چه بکند و چه کارهایی نکند. اضافه بر آن نشانه های خطر و عالمات هشدار دهنده ای که مراجعه به پزشک را 

 فتند.ضروری می ساخت ، برشمرده بود. در نهایت ، هر دوی آنها کتاب را بسیار جالب و گویا یا

دکتر مک لین به مری بت گفته بود حق الزحمه او بابت معاینات و مراقبت در مدت بارداری و حق زایمان دویست و 

پنجاه دالر و هزینه بیمارستان حدود سیصد دالر خواهد بود که خوشبختانه مری بت آن را از پولی که پدرش بابت 

نابراین برای پرداخت این هزینه ها پول کافی داشت ، اما هر دو از مخارج صومعه به او داده بود ، کنار گذاشته بود. ب

 اینکه دکتر همچنان گمان می کرد تامی پدر بچه است ، تا حدودی ناراحت و نگران بودند.

دلش نمی خواست مشکلی برای تامی به وجود بیاورد. « اگر به مادرت بگوید ، چه؟» مری بت وحشت زده پرسید: 

د اما احساسش به او می گفت دکتر مک لین به آنها خیانت نخواهد کرد. او مردی محترم و تامی هم نگران بو

بزرگوار بود و تامی واقعا باورش نمی شد که حرفی به مادرش بزند ، و با وجود سوءتفاهمی که در مورد پدر بچه 

 پیش آمده بود ، خوشحال بود که مری بت را نزد او برده است.
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تصور می کنم واقعا دلش می خواهد به ما کمک کند. تامی به » و به مری بت قوت قلب داد. « ید.گمان نمی کنم بگو» 

 او اعتماد کرده بود و اطمینان داشت که کار درستی کرده است.

و بعد برای خوردن میلک شیک به کافه ای رفتندو با صدایی آهسته راجع « آدم خیلی خوبی است» مری بت گفت: 

به مری بت داده بود و چیزهایی که درباره وضع حمل و زایمان گفته بود ، به گفت و گو پرداختند.  بهکتابی که دکتر

خیلی ترسناک است اما دکتر گفت می تواند دارویی به من بدهد که خوابالود شوم... » مری بت عصبی و نگران گفت: 

نجی در شانزده سالگی زیاده از حد بود ، آن مری بت از هیچ چیز مطمئن نبود. کشیدن چنین ر« شاید این کار را بکنم

هم به خاطر بچه ای که نگهش نمی داشت و هرگز دوباره او را نمی دید. این تاوانی گزاف بود که باید به خاطر 

گذراندن نیم ساعت در کنار پل براون روی صندلی جلوی شورلت می پرداخت. بعضی وقتها هنوز هم باورش نمی شد 

ده باشد ، اما مالقات با دکتر آن را واقعی تر کرد. همین طور نگرانی و توجه تامی ، و این واقعیت که که این اتفاق افتا

 یکباره به نظر می رسید بچه روز به روز بزرگتر می شود.

ا تامی تقریبا هر روز برای دیدن او به رستوران می آمد ، یا اینکه پس از اتمام کارش سری به خانه او می زد و او را ب

خود برای نوشیدن سودا ، قدم زدن و یا دیدن فیلم بیرون می برد. اما روز اول سپتامبر مدرسه ها باز شدند و تامی به 

مدرسه می رفت و بعد از آن همه چیز مشکلتر شد. تامی تا ساعت سه بعد از ظهر کالس داشت و بعد باید به ورزش 

وب برای دیدن مری بت می آمد ، خسته و فرسوده بود. اما و تکالیف مدرسه اش می رسید و هنگامی که اوایل غر

همیشه ذهن و فکرش پیش مری بت بود و هر وقت که تنها بودند ، با محبتی بی شائبه او را نوازش می کرد و پیشانی 

، و یا دستش را می بوسید و بعضی اوقات ، هنگامی که درباره روزی که گذرانیده بودند ، کار مری بت ، مدرسه تامی 

گرفتاریهایش گفت و گو می کردند ، این احساس به وجود می آمد که گویی سالهاست از نزدیک یکدیگر را می 

شناسند. اما مری بت نمی خواست روابطشان با هم از این حد فراتر رود. نمی خواست یک بار دیگر چنان اتفاقی 

بعد از اینکه به مدرسه و دانشگاه رفت ، و با مردی  برایش بیفتد ، مگر زمانی که واقعا بخواهد ، شاید سالها بعد ،

درخور و شایسته ازدواج کرد. دلش نمی خواست با تامی رابطه ای به جز ارتباط پاک و دوستانه داشته باشد ، نمی 

خواست همه چیز را بینشان خراب کند ، و تامی هم با وجود عشق سوزانی که به او داشت این را درک می کرد و به 

 ت او و ندای عقل احترام می گذاشت.خواس

بعضی اوقات ، تامی تکالیف مدرسه اش را در خانه مری بت انجام می داد و گاهی هم در گوشه ای خلوت در 

رستوران جیمی ، و مری بت برایش میلک شیک و همبرگر می آورد. گاهی حتی در انجام تکالیف کمکش هم می 

ود و در اتاقش قفل بود ، هر دو روی تخت مری بت می نشستند و تامی کرد. هر وقت صاحبخانه مری بت خانه نب

برای او کتاب می خواند ، یا مری بت مسایل شیمی ، جبر و مثلثات تامی را برایش حل می کرد. از نظر درسی همتراز 

وانند همه و هم قوه بودند و دو هفته ای از شروع مدرسه گذشته بود که یکباره به ذهن تامی خطور کرد که می ت

درسها را با هم مرور کنند. تامی می خواست برنامه مدرسه را برای او کپی کند و کتابهایش را به او امانت دهد. به این 

 ترتیب مری بت می توانست پا به پای کالسش جلو برود و به تحصیالتش ادامه دهد.

به این ترتیب این نیمسال را از دست نخواهی  وقتی که برگشتی می توانی از آنها بخواهی که از تو امتحان کنند.» 

و این درست همان چیزی بود که تام دلش نمی خواست به آن فکر کند ؛ برگشتن مری بت به آیوا پیش پدر و « داد.

مادرش. دلش می خواست مری بت نزد او بماند ، اما هیچ کدامشان هنوز دقیقا نمی دانستند بعد از به دنیا آمدن بچه 

 خواهد آمد.، چه پیش 
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اما در حال حاضر تامی به خوبی پیش می رفت. هر شب پس از کار و مدرسه ، اگر مری بت می توانست ، با هم می 

نشستند و درس می خواندند. مری بت روی موضوعاتی که برای تحقیق و مقاله نویسی انتخاب کرده بود ، کار می 

ر نتیجه ، مری بت در حالی که در رستوران جیمی کار می کرد ، کرد و تمرینات و تکالیف کالسی را انجام می داد. د

مدرسه اش را هم ادامه می داد ، و تامی بسیار تحت تاثیر پشتکار او و کیفیت انجام تکالیف و تمرینات توسط او قرار 

ت در درس گرفته بود. با اینکه خودش دوباره شاگرد ممتاز کالس بود ، همان روزهای اول کار متوجه شد که مری ب

 و مشق واقعا از او قوی تر است.

تامی در حالی که مسایل جبر مری بت را از روی ورقه ای که در مدرسه به او داده بودند ، تصحیح می کرد ، تحسین 

مری بت در هر دو ورقه سوال که تامی هفته پیش به او داده بود ، نمره آ.مثبت « خیلی خوب است» کنان گفت: 

عقیده تامی مقاله ای که برای درس تاریخ در مورد جنگلهای داخلی آمریکا نوشته بود ، بهترین مطلبی گرفته بود و به 

 بود که او تا آن زمان در این مورد خوانده بود و آرزو می کرد معلم تاریخش این مقاله را ببیند.

در پایان اولین ماه مدرسه ، مادرش اما تنها مشکل آنها این بود که تامی هر شب پس از نیمه شب به خانه می رسید و 

به او مشکوک شده بود ، ولی تامی برای او توضیح داد که هر روز تمرین ورزش دارد و بعد به یکی از دوستانش که 

در ریاضیات اشکال دارد ، درس می دهد. با توجه به اینکه خانم ویتاکر خود معلم مدرسه بود ، مجاب کردنش کار 

 آسانی نبود.

اینها تام دوست داشت کنار مری بت باشد. گاهی ، پس از انجام تکالیف مدرسه ، ساعتها با هم حرف می زدند با همه 

؛ از رویاها و آرزوهایشان می گفتند ، از اهدافشان ، از ارزشها و مسایل اخالقی که در دروس با آن مواجه شده بودند 

امیدهایی که مری بت برای او داشته ، و زندگی و آینده ای  و آن وقت گفتگو درباره بچه اجتناب نا پذیر بود درباره

که دلش می خواست بچه اش داشته باشد. دلش می خواست او از بهترین تحصیالت ممکن برخوردار شود ، و خانواده 

 ای که مشتاق کمک به او باشند تا بتواند پیشرفت کند ، نه اینکه در وضعیتی که ترس یا نادانی نسلهای گذشته به

وجود آورده بود ، درجا بزند. مری بت می دانست خود او زمانی که بخواهد به دانشگاه برود ، چه جنگ و جدالی در 

پیش خواهد داشت. والدین او عقیده داشتند که این کار احمقانه و غیر ضروری است و هرگز اهمیت آن را درک نمی 

شاغلی نظیر آنچه اکنون داشت ، باشد. او می دانست که می کردند ، مری بت هم نمی خواست تا ابد مجبور به ادامه م

تواند آتیه ای بسیار بهتر از این داشته باشد ، به شرط آنکه حماقتی را که او را به اینجا کشانده بود ، تکرار نکند و 

 بتواند به تحصیالتش ادامه دهد.

ی بت می تواند پیشرفت کند و به جاهای باال مربیان مری بت همواره سعی کرده بودند به والدین او بگویند که مر

برسد ، اما آنها این را درک نمی کرددند و حاال پدرش می گفت که او هم درست مثل عمه هایش است ، و بی آنکه 

ازدواج کند ، بچه دار شده. مری بت خوب می دانست که تا ابد این جمله را فراموش نخواهد کرد ، حتی بی آنکه بچه 

داشته باشد ، چرا که آنها هرگز نخواهند گذاشت اشتباهش را فراموش کند ، اشتباهی که در درجه اول ای در آغوش 

 زندگی خود او را به نابودی کشانده بود.

تامی بارها این را به او گفته بود اما مری بت حاضر به چنین کاری نبود. چرا که می « پس چرا نگهش نمی داری؟ » 

ر نیست. مهم نبود که تا چه حد او را دوست داشته باشد و تا چه حد این احساس شیرین دانست این هم چاره ی کا

باشد ، فقط این را می دانست که نمی تواند از عهده نگهداری او برآید. در گوشه ای از وجودش می دانست که تمایلی 

 به این مار ندارد.
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اف کند حامله است. البته خود آنان تا آن موقع این را اوایل اکتبر بود که دیگر مجبور شد به دختران همکارش اعتر

حدس زده و به خاطر او هیجان زده بودند. فکر می کردند این آخرین هدیه شوهر متوفای اوست و دلیلی فوق العاده 

برای زنده نگه داشتن خاطره او تا ابد. به هیچ وجه تصور هم نمی کردند که این خاطره ی پل براون است ، کسی که 

 همسر هجده ساله اش هم احتماال تا آن زمان باردار شده بود و هیچ اهمیتی به این بچه نمی داد.

مری بت نمی توانست به آنها بگوید که می خواهد بچه اش را به فرزند خواندگی بدهد ، و آنها مرتب برایش هدایایی 

د. او این هدایا را به طور مجزا درون کوچک می آوردند که همواره باعث می شد خود را به شدت گناهکار حس کن

قفسه ای در اتاقش می گذاشت و سعی می کرد به بچه ای که آنها را در آینده مورد استفاده قرار می دهد ، فکر 

 نکند.

 ماه بعد ، مری بت باز هم نزد دکتر مک لین رفت ، دکتر از دیدن او بسیار خوشحال شد و از حال تامی پرسید.

دکتر در حالی که با او صحبت می کرد ، لبخند زد ، مطمئن بود که اشتباه آنان پایانی خوش « وبی است.پیر بسیار خ» 

خواهد داشت. هر دوی آنان بچه های خوبی بودند. مری بت دختری دوست داشتنی بود و دکتر مطمئن بود که آقا و 

وضوع بچه را بفهمند ، مری بت را خواهند خانم ویتاکر خود را با موقعیت تطبیق خواهند داد ، و به محض اینکه م

پذیرفت .... و اواسط اکتبر بود که بر حسب اتفاق لیز ویتاکر برای چک آپ به دکتر مک لین مراجعه کرد و قبل از 

 رفتنش ، دکتر به خاطر آورد که به او بگوید پسرش چه جوان خوبی است.

می آورد. تا جایی که به یاد داشت ، آخرین باری که دکتر تامی لیز متعجب شده بود که دکتر او را به خاطر « تامی؟ » 

 را دیده بود ، شش سال پیش هنگام

تولد انی بود که تام بیرون بیمارستان ایستاده و برای لیز که با انی کنار پنجره ایستاده بود،دست تکان می داد.لیز 

 پاسخ داد:))پسر خوبی است.((اما لحنش حاکی از تعجب بود.

گفت:))باید به وجودش افتخار کنی.((دلش می خواست پیش از این درباره ی این دو جوان که او را سخت  دکتر

 تحت تاثیر قرار داده بودند،حرف بزند.اما می دانست نمی تواند.به هردو ان ها قول داده بود که چیزی نگوید.

شتن به مدرسه داشت،دنبال ماجرا را نگرفت.اما لیز گفت:))به او افتخار می کنم.((( و به خاطر عجله ای که برای برگ

بعد در راه رفتن به خانه دوباره به گفته ی دکتر اندیشید و به فکر افتاد شاید دکتر جایی با تامی برخورد کرده.شاید 

در یکی از کالس های مدرسه تدریس کرده و یا بچش هم کالسی تامی و بعد موضوع را فراموش کرد.اما هفته یعد 

همکارانش گفت تامی را با دختر بسیار زیبای دیده و اشاره کرد که به نظرش دخترک حامله امده.لیز از  یکی از

شنیدن این حرف وحشت کرد و باالفاصله تعریف غیر منتظره ی دکتر مکلین را از تامی به یاد اورده بود.بعد تمام 

ر این مورد سوال کند.اما تامی تا پیش از نیمه بعد از ظهر به این موضوع فکر کرد و تصمیم گرفت که شب از تامی د

 شب به خانه نیامد.

هنگامی که سرانجام تام وارد خانه شد،لیز که در اشپزخانه انتظار اورا می کشید با لحنی جدی و خشن پرسید:))کجا 

 بودی؟((

 تامی پاسخ داد:))با یکی از دوستانم درس می خواندم.((عصبی و نگران می نمود.

دوستت؟((لیز تقریبا تمام دوستان اورا می شناخت،به خصوص حاال که در دبیرستان تدریس می ))کدام 

 کرد.))کی؟می خواهم اسمش را بدانم.((
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))برای چی؟((تامی یک باره حالت دفاعی به خود گرفته بود،و وقتی پدرش وارد شد ،تامی دید که پدر و مادرش 

نگامی که مادرش سر کار برگشته بود،خصومت بین ان ها تخفیف نگاهی عجیب با یک دیگر ردو بدل کردند.از ه

یافته بود.اما حاال دورتر از همیشه به نظر می رسیدند.لیز راجع به دختری که همکارش همراه تامی دیده بود چیزی 

ال متوجه به جان نگفته بود اما جان صدای ان ها را شنیده و تعجب کرده بود که چه اتفاقی افتاده.در این اواخر کام

 شده بود که تامی تقریبا هیچ گاه خانه نیست و شب ها بسیار دیر به خانه می اید.

جان از لیز پرسید:))موضوع چییست؟((خیلی نگران می نمود.تامی پسر خوبی بود و هرگز گرفتار دردسر نشده 

ی شنوم.((نگران می بود.شاید هم دوست دختری داشت.لیز گفت:))این اواخر چیز های عجیبی راجع به تامی م

 نمود))و می خواهم از زبان خودش بشنوم.((تامی از حالت نگاه مادرش فهمید که او چیز هایی می داند.

 جان پرسید:))چه جور چیز های عجیبی؟((این جور چیز ها یه تامی نمی چسبید.

 مادرش رک و پوسکنده از او پرسید:))این دختری که با او دوست هستی کیست؟((

 نشسته بود و به ان دو نگاه می کرد. پدرش

))فقط یه دوست،چیز خاصی نیست.((اما دروغ می گفت و مادرش این را حس کردوبرای تامی مری بت بیش تر از 

یک دوست بود.او سراپا عاشق این دختر بود و سعی می کرد به او کمک کند تا از برنامه ی مدرسه عقب نماند و 

 او بود. عمیقا نگران و دلواپس بچه ی

اما مادرش ول کن نبود:))حامله است؟((از شنیدن این حرف انگار مشت محکمی به شکم تامی زده باشند.پدرش هم 

 نزیک بود غش کند و از روی صندلی به زمین بیفتد.لیز در سکوت به تامی خیره شده بود.:))خب،هست یا نه؟((

خوب...وای خدایا(( ودرحالی که وحشتزده می نمود،انگشتانش را به ))من....نه...من...اوه....مامان..من نمی دانم...من..

 داخل موهایش فرو برد و نالید:))نمی توانم توضیح بدهم،ان جور که به نظر می رسد نیست.((

 پدرش امیدوارانه پرسید:

 یعنی فقط چاق است؟-

 و تامی گویی شرمسار از حرف دو پهلویش شده باشد گفت:

 دقیقا نه.-

 زیر لب گفت: مادرش

 وای خدای من!-

 جان گفت:

 بهتر است بنشینی.-

 و تامی نشست و لیز که ایستاده بود وحشت زده به او خیره شد.

 سرانجام لیز مظطرب و مشوش گفت:

 باورم نمی شود دختره حامله است؟...تامی چکار کرده ای؟-

یلی خوب.... بیشتر از دوست هستیم...اما... مادر .... از من هیچ کاری نکرده ام ما فقط با هم دوست هستیم من .... خ-

 او خوشت خواهد آمد.

 مادرش دوباره گفت:

 وای خدای من!-
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 و این بار نشست:

 اسمش چیست؟چه جوری این اتفاق افتاد؟-

 تامی گفت:

 گمان میکنم به طریق معمول-

 خسته و غم زده بود:

 شنا شدم.اسمش مری بت است این تابستان با او آ-

 چرا به ما نگفتی؟-

اما چطور می توانست چیزی به آنها بگوید؟مدت ها بود که انها دیگر اصال با او و یا با یکدیگر حرف نمی زدند زندگی 

خانوادگی انها بعد از مرگ آنی به پایان رسیده بود و اکنون چون تخته پاره ای که در اقیانوس سرگردان باشد به این 

 یده می شدند مادرش پرسید:سو و آن سو کش

 چند ماهه حامله است؟-

 انگار فرقی میکرد که دخترک چند ماهه حامله باشد تامی به آرامی پاسخ داد:

 شش ماه و نیم-

شاید بهتر شده بود که سرنجام آنها موضوع را فهمیده بودند حتی به این صورت تام مدتها بود که می خواست از 

کمک کند و همیشه فکر کره بود مادرش از او خوشش خواهد آمد اما حاال لیز بیش از مادرش بخوهد به مری بت 

 پیش وحشت زده می نمود.

 ششم ماه و نیم؟از کی شروع شد؟-

 سعی کرد ماهها را برعکس بشمارد اما ناراحت تر از آن بود که بتواند.

 چی کی شروع شد؟-

 تامی گیج شده بود.

 ان با او آشنا شدم همین ماه ژوئن به اینجا آمد در رستورانی که من می روم کار میکند.به شما گفتم که این تابست-

 چه وقت به رستوران می روی؟-

 پدرش حتی گیج تر و سردرگم تر از مادرش می نمود.

 یدهم.خیای وقت ها...مامان دیگر آشپزی نمی کند...ماههاست که غذا نپخته...من هم مقداری از پولم را بابت شام م-

 پدرش به تلخی گفت:

 چه عالی!-

 و نگاهی سرزنش امیز به همسرش کرد و بعد دوباره رو به تامی کرد:

 این دختر چند سالش است.-

 شانزده.-

 مادرش به وسط حرف دوید.

شده  نمی فهمم دخترک ماه ژوئن به اینجا امده و شش ماه و نیم حامله است...معنایش این است که ماه مارس حامله-

 یا در همین حدود تو با او جای دیگری بودی و بعد از انکه...حامله شد به اینجا آمده؟کجا رفته بودی؟
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تا انجا که می دانستند تامی جایی نرفته بود اما در عین حال این را هم نمی دانستند که او اغلب برای شام بیرون می 

م یعنی اینکه بچه به زودی به دنیا می آمد لیز ای این فکر به رود و یا اینکه دوست دختری حامله دارد شش ماه و نی

لرزه افتاد اینها چه فکری کرده بودند و چرا به انها چیزی نگفته بودند؟اما در حالی که در این افکار بود کم کم متوجه 

جان که تعجبی شد که انها پس از مرگ آنی انچنان از هم دور شده و آن قدر خود را باخته بودند به خصوص او و 

 نداشت تامی خود را گرفتار دردسر کرده باشد چرا که هیچ کس توجهی به او نداشت.

 اما تامی سرنجام متوجه شد که منظور اصلی انان از این سواالت چیست.

من در حاملگی او نقشی نداشتم مامان او توی شهر خودشان حامله شده در اوتاوا پدرش او را مجبور کرده تا دنیا -

آمدن بچه از انجا برود او رفته بود که در یک صومعه زندگی کند ولی نتوانست تحمل کند و ماه ژوئن به اینجا امد من 

 هم با او آشنا شدم.

 و در تمام این مدت با او دوست بودی؟چرا به ما نگفتی؟-

 نمی دانم.-

 تامی اهی کشید و ادامه داد:

او خوشتان خواهد آمد اما ترسیدم که موافق نباشید دختر خیلی خوبی است دلم می خواست چون واقعا فکر میکنم از 

 و خیلی تنهاست هیچ کس را ندارد که به او کمک کند.

 به استثنای تو.-

 مادرش غصه دار می نمود اما پدرش آسوده خاطر شده بود.

 خوب شد یادم امد....-

 لیز شروع کرد که ماجرا را بازگو کند و پرسید:

 و را پیش دکتر مک لین بردی؟تو ا-

 تامی از پرسش او یکه خورد و پرسید:

 چطور؟چیزی به شما گفته؟-

 نباید گفته باشد قول داده بود که چیزی نگوید ولی مادرش در حالی که به دقت او را می پایید سر تکان داد.

همم که چطوری یادش است شش دکتر در واقع چیزی نگفت فقط گفت که تو پسر خوبی هستی و من نتوانستم بف-

 سال گذشته...و بعد یکی از معلم ها هفته ی قبل تو را با او دیده بود و گفت به نظرش امده که او حامله است.

و بعد لیز به پسر شانزده ساله اش نگاه کرد و از خود پرسید آیا تامی قصد دارد با این دختر ازدواج کند؟و اگر پاسخ 

 او یا فقط به خاطراینکه خود را شجاع و آداب دان جلوه دهد؟مثبت است به خاطر عشق 

 می خواهد بچه اش را چکار کند؟-

خودش هم هنوز نمی داند فکر میکند نمی تواند به او برسد می خواهد او را به فرزند خواندگی بدهد فکر میکند این -

 کار محبتی در حق بچه است اعتقاد دارد...

باره برای مادرش شرح بدهد و کاری کند که آن دو نیز به اندازه ی خود او مری بت را می خواست همه چیز را یک 

 دوست داشته باشند.
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که بعضی ادم ها فقط برای مدتی کوتاه وارد زندگی آدمهای دیگر می شوند مثل آنی فقط به منظرو اینکه برایشان -

ن بچه هم همین اعتقاد را دارد انگار که وظیفه ی او برکت و یا یک جور هدیه و موهبت به همراه بیاورند در مورد ای

 فقط به دنیا آوردن این بچه است نه اینکه تا اخر عمر در کنار او باشد خیلی به این فکر اعتقاد دارد.

 لیز آرام گفت:

 برای یک دختر جوان تصمیم بسیار مشکلی است.-

 می نیز بودبرای مری بت متاسف بود اما نگران شیفتگی کامال اشکار تا

 خانواده اش کجا هستند؟-

آنها تا زمانی که بچه را به کسی ندهد نه با او صحبت میکنند و نه به خانه راهش می دهند پدرش یک عوضی به تمام -

 معناست و مادرش به شدت از او حساب می برد او واقعا کسی را ندارد.

 لیز غصه دار گفتک

 به جز تو.-

 تامی بود اما جان حاال که فهمیده بود بچه مال تامی نیست ان چنان نگران نبود. این مسئولیت شاقی برای

 دلم می خواهد با او آشنا شوی مادر.-

لیز لحظه ای طوالنی مردد ماند مطمئن نبود که بخواهد با مالقات با او به این رابطه رسمیت بدهد یا شاید بهتر بود به 

؟اما به نظر می رسید که این کار درستی در حق تامی نباشد پس ساکت و <ندسادگی تامی را از دیدار با او منع ک

 مردد به شوهرش نگاه کرد جان شانه اش را باال انداخت و نشان داد که مخالفتی ندارد.

 شاید بهتر باشد این کار را بکنیم.-

ن حد برای تامی مهم بود شاید لیز در دل احساس می کرد که این را به تامی مدیون هستند حال که این دختر تا ای

 ارزش دیدن را داشت.

خیلی دلش می خواهد به مدرسه برود...هر شب با او درس می خوانم کتابهایم را به او امانت می دهم و یک کپی از -

د تمام کارهایی را که در مدرسه میکنیم به او می دهم حاال از من خیلی جلو اقتاده کلی مقاله نوشته و مطالعه ی آزا

 کرده.

 مادرش با حالتی حامی از نارضایتی پرسید؟

 چرا مدرسه نمی رود/-

 تا وقتی که به خانه برنگردد مجبور است کار کند تا قبل از به دنیا امد بچه نمی تواند به مدرسه برود.-

 بعدش چی؟-

 مادرش او را تحت فشار گذاشته بود حتی خود تامی هم جوابی برای این پرسش نداشت

 نظورم این است که خود تو چی؟قضیه چقدر جدی است؟م-

 تامی مردد ماند میل نداشت همه چیز را به او بگوید اما می دانست مجبور است که بگوی.

 آره مامان....جدی است او را دوست دارم.-

 پدرش یک باره از پاسخ او وحشت زده شد

را نگهداری؟تامی آدم در شانزده سالگی نمی داند دارد  تصمیم که نداری با او عروس یکنی مگر نه؟یا اینکه بچه-

 چکار می کند اگر بچه مال تو بود یک چیزی اما مال تو نیست و تو اجباری نداری با او ازدواج کنی.
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 تامی به آرامی گفت:

 می دانم مجبور نیستم.-

 حاال تامی بیشتر شبیه یک مرد شده بود.

او ازدواج میکنم و بچه را نگه می دارم اما او هیچ کدام را قبول نمی کند و می اما دوستش دارم اگر قبول کند با -

خواهد برگردد به مدرسه و بعد هم اگر بتواند به دانشگاه برود فکر میکند باز هم می تواند در خانه شان بماند ول 

تحصیل ادامه بدهد به هر یمن شک دارم که بتواند این طور که من متوجه شده ام گمان نمی کنم پدرش بگذارد به 

حال دلش نمی خواهد تا پایان تحصیالتش با کسی ازدواج کند....در واقع نمی خواهد مرا تحت فشار قرار دهد پدر اما 

 من اگر پافشاری کنم شاید بتوانم برای ازدواج راضیش کنم.

 پدرش گفت:

 این کار را نکن.-

 حتی فکر ازدواج تامی در شانزده سالگی او را عصبی می کرد. سپس برخاست نوشابه ای باز کرد و جرعه ای نوشید

 مادرش گفت:

 کاری نکن که بعد پشیمان شوی تامی.-

 سعی میکرد خود را آرام تر از انچه احساس میکرد نشان دهد اما بعد از انچه شنیده بود دستهایش می لرزید.

ه خواهد کرد....او همین حاال مرتکب اشتباه شده یک هر دوی شما خیلی جوان هستید یک اشتباه زندگیتان را تبا-

 اشتباه بزرگ پس سعی نکن با یک اشتباه دیگر وضع را خراب تر کنی.

مری بت هم همین را میگوی به همین علت می خواد بچه را به فرزند خواندگی بدهد می گوید نگه داشتن بچه یک -

انش را بدهند اما به نظر من اشتباه میکند فکر میکنم یک روزی از اشتباه دیگر است اشتباهی که حاال دیگران باید تاو

این کارش پشیمان می شود اما او عقیده دارد که این بچه استحقاق زندگی بهتر از آنچه را خود او می تواند برایش 

 فراهم کند دارد.

 مادرش اندوهگین گفت:

 احتماال حق با اوست.-

غم انگیز تر از چشم پوشی از بچه باشد به جز شاید از دست دادن یک بچه به باور نداشت که هیچ چیز در زندگی 

خصوص که عاشقش باشی اما به هر حال چشم پوشی از بچه ای که نه ماه او را در درون خود پرورانده ای چون 

 کابوسی می نمود.

مهایی که خودشان نمی توانند آدمهای خوب زیادی هستند که مشتاقند بچه ای را به فرزند خواندگی قبول کنند آد-

 بچه دارشوند و ... به صالح خود بچه هم هست.

 تامی گفت:

 نمی دانم.-

یک باره خیلی خسته وفرسوده می نمود یک و نیم بعد از نیمه شب بود و حدود یک ساعت و نیم بود که در 

 داد:آشپزخانه نشسته بودند و در مورد مشکل مری بت بحث میکردند بعد تامی ادامه 

 .... من فقط فکر میکنم که خیلی دردناک است.... چه چیزی نصیب مری بت خواهد شد؟-

 آتیه ای دیگر شاید این برایش مهم تر باشد.-
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 و خردمندانه افزود:

اگر مجبور بشود در شانزده سالگی یک بچه را دنبال خود بکشد بی انکه خانواده ای داشته باشد که به او کمک کند -

سخت و دشوار خواهد بود زندگی تو هم همین طور اگر با او ازدواج کنی تامی این به هیچ وجه زندگی  زندگیش

 دلخواه دوتا بچه که حتی مدرسه را هم تمام نکرده اند نیست.

فقط او را ببین مادر با او صحبت کن دلم می خواهد با او آشنا شوی و شاید بتوانی یک مقدار در درس کمکش کنی -

 یلی از من جلو افتاده و من نمی دانم چه تمرین و تکلیفی به او بدهم.حاال خ

 بسیار خوب.-

 پدر و مادرش نگران بودند و نگاهی به هم انداختند اما هر دو به عالمت موافقت سر تکان دادند.

 هفته ی بعد بیاورش منزل شام درست میکنم.-

لیز دیگر از غذا پختن متنفر بود اما وقتی که مجبور می شد لحن مادرش طوری بود که گویی فداکاری بزرگی میکند 

این کار را می کرد و حاال بیش از همیشه خود را در این باره مقصر احساس میکرد چرا که باعث شده بود پسرش 

 مدتها در رستوران غذا بخورد مثل یک بچه ی یتیم هنگامی که چراغها را خاموش کردند و در راهرو به راه افتادند

 سعی کرد در این باره چیزی به تامی بگوی.

 متاسفم من .... متاسفم که این مدت به تو نرسیده ام.-

 و اشک در چشمانش حلقه زد و روی پنجهی پا بلند شدکه او را ببوسد.

 دوستت دارم اما تصور میکنم در این ده ماه گذشته خودم هم بدجوری گیج و سرگشته بوده ام.-

 «اسخ داد:تامی به آرامی پ

 خودت را ناراحت نکن مادر چیزی نیست.-

حاال احساس راحتی میکرد و این از برکت وجود مری بت بود مری بت حتی بیش از آنچه تامی به او کمک کرده بود 

 به تامی کمک کرده بود....انها برای یکدیگر راحتی و اسایش خیال به ارمغان آورده بودند.

 ر اتاق خواب بزرگتر لیز نگاهی به جان کرد و روی تخت نشست خسته و فرسوده بود.تامی به اتاق خود رفت و د

 چیزی را که شنیدم باورم نمی شود می دانی اگر مانعش نشویم با دخترک ازدواج میکند.-

 جان با عصبانیت گفت:

زه است و راجع به درس اگر این کار را بکند خیلی احمق است دختری که در شانزده سالگی حامله شود حتما یه هر-

 خواندن و دانشگاه رفتن هم یک مشت دروغ برای تامی سر هم کرده.

 لیز گفت:

نمی دانم چه بگویم جز اینکه فکر میکنم همه ی ما در سال گذشته بدجوری قاطی کردیم تو افتادی به مشروب -

دم اتفاقی را که افتاده فراموش کنم خوری من انگار که اینجا نبودم و در افکار خودم غرق شده بودم و سعی میکر

تامی هم برای خودش ول میگشت در رستوران غذا می خورد و بعد هم با یک دختر حامله روی هم ریخته و می 

 خواهد با او ازدواج کند....به نظر من هر سه قاطی کرده ایم تو چه میگویی؟

 صر می دانست.از چیزهایی که شنیده بود مات و مبهوت بود و خود را کامال مق

 جان گفت:

 شاید این همان چیزی است که وقتی زندگی برای ادمها معنا و مفهومش را از دست می دهد اتفاق می افتد-
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و روی تخت کنار او نشست مدتها بود تا این حد به هم نزدیک نشده بودند لیز احساس میکرد که عصبانی نیست 

 بلکه فقط نگران است جان گفت:

 نده نخواهم ماند وقتی که....فکر کردم ز-

 نتوانست جمله اش را تمام بکند.

 من هم همین طور.-

 لیز اعتراف کرد:

 تمام پارسال فکر میکردم در حالت خواب و بیداری هستم حتی هنوز هم درست نمی دانم که چه اتفاقی افتاده.-

ان شب هنگامی که به رختخواب رفتند نه لیز جان دستش را دور او حلقه کرد وزمانی طوالنی او را به خود فشرد و 

 حرفی زد و نه جان چیزی گفت فقط هر دو خود را به هم نزدیک تر احساس میکردند.

 

 

تامی روز تعطیلی مری بت بخ دنبال او رفت، مری بت بهترین لباسش را برای رفتن به خانه ی او و آشنایی با پدر و 

د از تمرین فوتبال به دنبال او آمده بود. دیر کرده بود و عصبی و نگران می مادرش پوشیده بود. تامی بالفاصله بع

 نمود.

می دانست  "متشکرم، مری بت."با تحسین به او نگاه کرد و خم شد و گونه اش را بوسید.  "واقعاً خوشگل شده ای."

برود. چرا که می دانست این که زن جوان نهایت سعی خودش را کرد، تا با وضع مناسبی به مالقات پدر و مادر تام 

جلسه برای تامی بسیار مهم است و دلش نمی خواست که به هر دلیلی او را ناراحت کند. همین که تقریباً هفت ماهه 

بود، به قدر کافی بد بود و امکان نداشت کسی به جز تامی او را با آن وضعیت به مالقات کسی ببرد، چه رسد به دیدار 

 با پدر و مادرش.

بت پیراهنی پشمی به رنگ خاکستری تیره با یقه ی کوچک سفید و پاپیون سیاه پوشیده بود که هنگامی که  مری

هیچ یک از لباسهایش به اندازه ی تنش نبود و تامی شروع به بیرون بردن او برای شام در روزهای مرخصیش کرده 

ه و با روبانی از مخمل سیاه بسته بود. بود، با دستمزد خودش خریده بود. موهای قمرز روشنش را دم اسبی کرد

درست شبیه دختربچه ای شده بود که بادکنکی بزرگ را زیر دامنش مخفی کرده باشد و تامی درحالی که او را در 

سوار شدن به وانت پدرش کمک می کرد، لبخند زد. مری بت بسیار زیبا شده بود و امیدوار بود که مالقات با پدر و 

برگزار شود. آنان، بعد از گفت و گوی طوالنی هفته ی گذشته، دیگر حرف زیادی با تامی نزده مادر تام به خوبی 

 بودند، به جز اینکه مایلند مری بت را ببینند. اما مری بت در راه رفتن به خانه ی تامی به طرز دردناکی ساکت بود.

بت با تحسین به خانه نگاه کرد. خانه به  و مری "نگران نباش، خُب؟"هنگامی که جلوی خانه ایستادند، تامی گفت: 

تازگی رنگ شده و دور تا دور آن باغچه بندی شده بود و اگرچه در این فصل سال گُلی در آنها نبود، اما به سهولت 

دیده می شد که به خانه به خوبی رسیدگی می شود. تامی درحالی که به مری بت کمک می کرد از اتومبیل پیاده شود، 

و جلو او به طرف خانه به راه افتاد، بعد درحالی که دست او  "همه چیز به خوبی برگزار می شود."قلب داد. به او قوت 

را گرفته بود، در خانه را گشود و پدر و مادرش را دید که در اتاق نشیمن منتظر آن دو هستند، و دید که مادرش 

 ه دقت برانداز می کند.مری بت را که به سویش می رفت تا با او و شوهرش دست بدهد، ب
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همه بی نهایت محتاط و مؤدب بودند. لیز به مری بت تعارف کرد که بنشیند و از او پرسید که چای می خواهد یا 

قهوه، و مری بت گفت کوکا را ترجیح می دهد. هنگامی که لیز برای سر زدن به غذا رفت، جان با مری بت به گپ 

 ی سیب زمینی، غذای مورد عالقه ی تامی، و برانی اسفناج درست کرده بود.زدن پرداخت. لیز برایشان ژیگو، کوکو

پس از مدتی کوتاه، مری بت پیشنهاد کرد که به لیز کمک کند و به طرف آشپزخانه رفت و مردها او را با نگاه دنبال 

زوی او زد و مانع رفتن کردند. جان هنگامی که دید تامی قصد دارد به دنبال مری بت به آشپزخانه برود، دستی به با

 او شد.

بگذار با مادرت حرف بزند، پسرم. بگذار مادرت با او بیشتر آشنا شود. دختر خوبی به نظر می رسد. و منصفانه "

 "زیبا هم هست. مایه ی تأسف است که این اتفاق برایش افتاده. پسرک چه شد؟ چرا با هم ازدواج نکردند؟"افزود: 

 "، مری بت هم نمی خواست با او ازدواج کند پدر، می گوید که او را دوست نداشته.با یکی دیگر عروسی کرد"

راستش درست نمی دانم که تصمیم مری بت در این باره عاقالنه بوده و یا خیلی ابلهانه، البته زندگی زناشویی گاهی "

عالقه ای هم به او نداشته اوقات به قدر کافی سخت و مشکل هست چه رسد به اینکه آدم با کسی ازدواج کند که 

و پیپش را روشن کرد و به پسرش نگاه کرد. تامی این اواخر  "باشد. به هر حال مری بت شجاعت به خرج داده.

اما به نظر من منصفانه نیست که پدر و مادرش نمی خواهند پیش از به دنیا آمدن بچه او را "خیلی رشد کرده بود. 

ه می کرد و از خود می پرسید این دختر تا چه حد برای او مهم است. به چشم می جان با دقت به پسرش نگا "ببینند،

دید که مری بت برای او بسیار اهمیت دارد. دریچه ی قلب تام در برابر همه گشوده بود تا آنچه را در آن می 

 گذشت، به سهولت ببینند، و قلب پدرش از درک احساس او به درد آمد.

را برای صرف شام صدا زد، به نظر می رسید که او و مری بت با یکدیگر صمیمی شده اند. تا هنگامی که لیز آنان 

مری بت به لیز کمک کرده و میز را چیده بود، و با هم درباره ی کالس بزرگساالن که لیز در آن تدریس می کرد، 

شرکت کند، لیز با تأمل  گفت و گو کردند. هنگامی که مری بت گفت که ای کاش او هم می توانست در چنین کالسی

گمان می کنم بتوانم بعضی از جزوه هایش را به تو بدهم، تامی می گوید که با او درس می خوانی و سعی "پاسخ داد: 

 "می کنی از درس های مدرسه عقب نمانی. می خواهی که نگاهی به جزوه ها و تمرین هایت بندازم؟

خیلی دلم می "هاد یکه خورده باشد، اما بعد با خوشحالی پاسخ داد: ابتدا به نظر می رسید که مری بت از این پیشن

 و در جای خود بین تامی و پدرش نشست. "خواهد.

 "آیا این تمرینات را زیر نظر مدرسه ی سابقت انجام می دهی، یا اینکه به ابتکار خودت؟"

ی بگیرند و ببینند آیا می شود بعضی از بیشتر با فکر خودم، ولی امیدوارم وقتی به مدرسه برگردم، از من امتحان"

 "دروسی را که خوانده ام، قبول کنند؟

بگذار من کارهایی را که انجام داده ای، ببینم، ممکن است بتوانم آنها را برای ارزیابی به مدرسه ی خودمان ارائه "

مری بت با اشاره ی سر تأیید  "ای؟ بدهم، شاید آنها را گواهی کنند. آیا همه ی تکالیف و تمرینات تامی را انجام داده

 کرد و تامی که بین او و مادرش نشسته بود، از جانب او شروع به صحبت کرد.

خیلی جلوتر از من است، مادر. کتاب علوم مرا تمام کرده، تاریخ اروپا را هم همین طور، و همه ی تکالیف اختیاری را "

و مری بت قول داد که در تعطیالت آخر هفته تکالیفی را که انجام لیز تحت تأثیر قرار گرفته بود  "هم انجام داده.

 داده بود، همراه بیاورد.
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و ظرف ژیگو را به او تعارف کرد.  "در واقع خودم هم می توانم یک مقدار تکالیف اضافی به تو بدهم."لیز گفت: 

در این باره ادامه می دادند، به  و درحالی که به گفت و گویشان "کالس های سوم و چهارم، مربوط به من هستند،"

نظر می رسید هر دو به هیجان آمده اند. هنگامی که صرف شام به پایان رسید، لیز و مری بت برنامه ریزی کرده 

بودند که بعدازظهر شنبه چند ساعتی با هم باشند، و قرار شد که روز یک شنبه هم، لیز چند تمرین و تکلیف ویژه 

 برای او تعیین کند.

ی توانی هر وقت که توانستی روی آنها کار کنی و هر وقت فرصت کردی برایم بیاوری. تامی می گوید هفته ای م"

در واقع لیز تعجب کرده بود که مری بت  "شش روز در رستوران کار می کنی، و می دانم که این کار آسانی نیست.

تا چه مدت کار "د و در رستوران پیشخدمتی کند. هنوز توان آن را دارد که یک نوبت کاریِ ده ساعته روی پا بایست

 "خواهی کرد، مری بت؟

خجالت می کشید از او درباره ی حاملگی اش سؤال کند، اما ندیده گرفتن آن هم مشکل بود. شکم مری بت حاال 

 دیگر خیلی بزرگ شده بود.

که پدرش به او داده بود برای مخارج  پولی را "گمان می کنم تا آخرش. از نظر مالی واقعاً نمی توانم کار نکنم."

زایمان و دکتر مک لین کنار گذاشته بود و برای مخارج زندگی خود نیازمند حقوقش بود. از نظر مالی برایش امکان 

نداشت بتواند کارش را زودتر رها کند. اداره کردن زندگی از نظر مخارج یکی دو هفته ی بعد از زایمان، خود به 

ش و مقاومتی سخت بود. گذراندن زندگی دشوار بود اما خوشبختانه نیاز چندانی نداشت. با توجه تنهایی مستلزم تال

به اینکه بچه را نگه نمی داشت، چیزی هم برای او نخریده بود. گرچه دختران همکار او در رستوران، با هم قرار 

منصرف کند، چرا که باعث می شد این گذاشته بودند که او را هدیه باران کنند. مری بت سعی کرده بود آنها را 

 ماجرا برایش بسیار دردناک تر شود، اما آنها خبر نداشتند که او بچه اش را نگه نخواهد داشت.

 کار همین تامی سرِ هم من خود – کنی کار آخر ی لحظه تا بخواهی که بود خواهد مشکل برایت"لیز دلسوزانه گفت: 

ست وسط کالس به دنیا خواهد آمد. اما سرِ آنی، خیلی زودتر دست از کار در باالخره کردم می فکر و کردم، را

 "کشیدم.

یک باره سکوت حکمفرما شد. آنگاه لیز به مری بت نگاه کرد و دختر جوان چشم از نگاه او برتافت. لیز با صدایی 

 "گمان می کنم تامی درباره ی خواهرش حرف زده باشد."آرام گفت: 

أیید کرد. چشمانش مملو از عشق او به تامی و همدردی با پدر و مادر او بود. آنی برای او مری بت با حرکت سر ت

بسیار ملوس و واقعی بود، درباره ی او خیلی چیزها شنیده بود، و آن قدر به او فکر کرده بود که احساس می کرد 

دختر کوچولوی خیلی استثنایی بوده می بایست "و به آرامی اضافه کرد.  "بله، گفته،"گویی او را خوب می شناخته. 

 "باشد.

مات و بی خبر از خود می نمود، و بعد جان آرام دستش را به سوی او دراز کرد و انگشتانش را  "بله، بود."لیز گفت: 

فکر "نوازش کرد، و لیز حیرت زده سرش را بلند کرد. پس از مدتها، این اولین بار بود که جان چنین کاری می کرد. 

مال تو هم همین طور خواهد بود. بچه ها از بهترین موهبت های الهی "و ادامه داد:  "همه ی بچه ها چنینند. می کنم

 مری بت پاسخی به او نداد، و "اند.

تامی که می دانست مری بت احساسی متفاوت در مورد بچه ها دارد ، به او نگاه کرد.سپس در مورد مسابقه بعدی 

 د و مری بت آرزو کردکه بتواند با آنها به تماشای مسابقه برود.فوتبال با تامی صحبت کردن
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آن گاه مدتی طوالنی از این در و آن در با هم گفتگو کردند درباره شهر مری بت ، مدرسه رفتن او اوقاتی که در آن 

ا پسرشان و درباره تابستان او و تامی در کناردریاچه گذرانده بودند از خیلی چیزها حرف زدند اما درباره روابط او ب

بچه او حرفی نزدند سرانجام ساعت ده شب تامی او را با اتومبیل به خانه رساند..پیش از رفتن مری بت هردوی آنها 

را بوسید و خداحافظی کرد و هنگامی که در وانت نشستند مری بت آهی رضایتمندانه کشید و انگار که خسته باشد به 

قلب تام از اینکه مری بت چنین سوالی را حتی مطرح کرده  "از من بدشان آمد؟چطور بودم؟"پشتی صندلی تکیه داد.

 بود به درد آمد.خم شد و با محبت سر او را بوسید.

تام کامال "فوق العاده بودی و آنها عاشقت شدند خیال می کنی چرا مادرم پیشنهاد کرد در درسهایت کمکت کند "

و مادرش چیزی بیش از رعایت ادب و نزاکت بود.برخورد آنان بی کم  آسوده خاطر شده بود برخورد و رفتارل پدر

و کاست دوستانه بود.درواقع مری بت روی آندو تاثیر بسیار خوبی گذاشته بود پس از رفتن جوانها جان درحالی که 

 به لیز در شستن ظرفها کمک می کرد از رفتار و ذهن روشن مری بت تعریف کرد.

 "ینطور فکر نمیکنی لیز؟واقعا باعث تاسف است که این بال را سرخودش آورده است دختر بسیار خوبی است ا"

آنگاه با افسوس سر تکان داد و بشقابی را که دردست داشت با حوله خشک کرد.پس از ماهها این اولین شامی بود 

خودش این "خندی گفتکه جان از آن لذت برده بود و خوشحال بود که لیز سعی خودش را کرده بود..لیز یا نیمه لب

اما دردل اعتراف میکرد که حق با جان است.مری بت دختر دوست داشتنی بود و نیم "بال را سر خودش نیاورده!

ساعت بعد هنگامیکه تامی به خانه باز گشت لیز همین را به او گفت.تامی، مری بت را تا در اتاقش همراهی کرده 

و کرده بود.به چشم می دید که او واقعا خسته است.پشت مری بت پیشانیش را بوسیده و شب خوشی را برایش آرز

درد می کرد.روزی طوالنی را پشت سر گذاشته بود مخصوصا که از چند روز پیش احساس دلشوره و ناراحتی می 

 کرد.

جان تازه "از دوستت خوشم آمد"لیز درحالیکه آخرین بشقاب را به آرامی سرجایش می گذاشت به آرامی گفت ، 

 پش را روشن کرده بود و به نشانه موافقت با گقته همسرش به طرف تامی که وارد اتاق می شد سر تکان داد.پی

فکر میکنم بعدها "برای مری بت متاسف و ناراحت بود."گاهی خانواده ها تصمیمات احمقانه ای می گیرند"لیزگفت:

 "این مساله آنها را تا مدتی رنج خواهد داد شاید هم تا ابد.

مری بت می گوید می خواهدبرگردد و مدرسه را تمام کند و بعد به شیکاگو برود میگوید میخواهد آنجا به دانشگاه "

 "برود.

ولیز از اینکه او راهحلی به این سادگی پیشنهاد می کند شگفت زده شد.اینجا "چرا اینجا دانشگاه نرود؟"جان گفت :

مری بت میتوانست بورس تحصیلی بگیرد و اگر واقعا می خواست شهری دانشگاهی بود و دانشگاه خوبی داشت اگر 

 لیز می توانست به او کمک کند.

اصال فکرش را نکرده بودم.راجع به این موضو با او صحبت می کردند اما فکر میکنم درحال "تامی که خوشحالی گفت:

اند می خواهد چکار کند حاضر بیشتر نگران بچه است.ترس برش داشته و گمان نمی کنم خودش هم درست بد

شاید بد نباشد شما با "و خوشحال ازاینکه مادرش ومری بت باهم آشنا شده بودند دودل به مادرش نگاه کرد."شاید، 

او صحبت کنید مامان .او واقعا به جز من و پیشخدمت های رستوران جیمی هیچ کس را ندارد که که بااو صحبت کند 

 "اعث وحشتش می شوند.و اغلب فکر می کنم آنها بیشتر ب
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با توجه به آگاهی کمی که تامی درباره دورنمای زندگی مری بت در آینده ء نزدیک داشت خودش هم تریده بود.کل 

و کمی بعد همه به رختخواب رفتند.لیز "با او صحبت می کنم"این ماجرا واقعا وحشتناک می نمود.لیز با محبت گفت:

دختر جذابی است مگر "متوجه شد که به مری بت فکر می کند آرام گفت:درحالیکه کنار جان دراز کشیده بود 

نه؟تصورش هم برایم مشکل است که تک و تنها همه این مسایل را تحمل کند.....خیلی غم انگیز است ....و رها 

تامی  اشک به چشمانش دوید و به یاد زمانی افتاد که برای اولین بار آنی را در آغوش گرفته بود و"کردن بچه...

را....چه دوست داشتنی وگرم و عزیز بودند حتی فکر رها کردن آنها پس از تولد او را می کشت.اما او مدتها انتظار 

کشیده بود و مسنتر بود.شاید این فراتر از توان یک دختر شانزده ساله بود اما مری بت هم آنقدر عاقل بود که 

یکباره "می کنی آوری میتواند برای بچه خانواده ای را پیدا کند؟فکر "بفهمد نخواهد توانست این وضع را تحمل کند

دل نگران مری بت شده بودو مثل تامی نمی توانست این واقعیت را نادیده بگیرد که مری بت هیچ کس دیگری را 

 ندارد که به او پناه ببرد.

که این کارغیر معمول نیست با این مطمئن هستم که اینکار را می کند خیلی بهتر از آنچه که فکر میکنیم.می دانی"

تفاوت که معموال دخترهایی که وضع او را دارند جایی مخفی می شوند.اطمینان دارم آدمهای خیلی مناسبی را بریا بچه 

 "مری بت پیدا می کند.

ا بسیار لیز که درتاریکی دراز کشیده بود به تائید سر تکان داد.به هردوی آنها فکر می کرد به مری بت و تام.آنه

جوان و عاشق و پر از امید و آرزو بودند.آنها هنوز باورداشتند که زندگی نسبت به آنها مهربان خواهد بود و به آنچه 

سرنوشت برایشان مقدر میساخت توکل کرده بودند.اما لیز دیگر چنین اعتقادی نداشت از وقتی آنی مرد رنج بسیار 

توکل نخواهد کرد.عقیده داشت تقدیر با او بسیار بی رحمانه و بی پروا کشیده بود و میدانست دیگر هرگز به تقدیر 

 برخورد کرده است.

آندو مدتی درباره مری بت گفت و گو کردند و سرانجام جان به خواب رفت.با اینکه هنوز زیاد به هم نزدیک نشده 

و کلمات دوستانه بیششتر به زندگی بودند اما این روزها فاصله بینشان کمتر خصمانه می نمود.و گاهی بعضی اشارات 

دلگرمشان می کرد.لیز هم تا حدی سعی خود را می کرد شام آنشب نشان داد که می باید دوباره غذا پختن را از سر 

گیرد می باست شبها دورهم باشند نیاز داشتند که همدیگر را لمس کنند و بگویند و بشنوند و دوباره امید را دردل 

یر زمانی بود که خود را باخته و در زندگی سرگشته بودند اما لیز می توانست احساس کند که از یکدیگر زنده کنند.د

درون مهی که درآن مخفی شده بودند بیرون می آیند.می توانست ببیند جان به سوی او دست دراز می کند یا می 

 ال مری بت درکنار او ایستاده بود.خواهد بکند و تامی هم آنجا بود همان جایی که همیشه بود با این تفاوت که حا

آن شب هنگامی که لیز به خواب رفت پس ار ماه ها برای اولین بار احساس آرامش می کرد و صبح روز بعد در 

کتابخانه مدرسه شروع به جست و جوی کتابها و نوشتن تکالیف برای مری بت کرد.شنبه بعدازظهر هنگامیکه زن 

 ود و از کیفیت کارهایی که مری بت به او نشان داد متعجب شد.جوان پیش او آمد کامال آماده ب

 تکالیف و تمریناتی که مری بت انجام داده بود برتر از اکثر دانش آموزان سال آخر دبیرستان بود.

خیلی بد "لیز درحالیکه آنها را می خواند چهره درهم کشید و سر تکان داد.مری بت که او را می پایید نگران شد.

انم ویتاکر؟شبها وقت خیلی زیادی برای انجام آنها نداشتم.میتوانم بیشتر روی آنها کار کنم و می خواهم یک است خ

 "نقد و بررسی دیگر راجع به کتاب مادام بوواری بنویسم.فکر می کنم آنچه نوشته ام واقعا حق مطلب را ادا نمی کند.
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اینها فوق العاده هستند خیلی خوشم "تظار به او نگاه کردوبا لبخندی دور از ان"چرند نگو"لیز سرزنش کنان گفت :

حتی کارهای تامی که دوباره دانش آموزی ممتاز شده بود در مقابل مری بت ضعیف می نمود.مری بت مقاله ای "آمد.

درباره ادبیات روسیه و مقاله دیگری درباره طنز در آثار شکسپیر نوشته بود.برای درس انشا نقدی بر کتاب جنگ 

ره نگاشته و همه تکالیف و تمرینات ریاضی را دقیق و بی نقص انجام داده بود.کارهای او درکل بهتر و برتر از ک

کارت "تکالیفی بود که لیز درطول سالها دیده بود.لیز نگاهی به دخترک حامله انداخت و دست او را با مهربانی فشرد.

ات یک سال تحصیلی را به تو بدهند شاید هم بیشتر.درواقع فوق العاده است مری بت.می بایست همه نمرات و امتیاز

 "تکالیف و تمرینات تو درحد سال آخر دبیرستان است.

 "واقعا اینطور فکر می کنید؟فکر می کنید میتوانم آنها را به مدرسه ام ارائه بدهم؟"

می خواهم اینها را به "هم چید.سپس کاغها و دفاتر مری بت را مرتب کرد و روی "من عقیده بهتری دارم."لیز گفت :

مدیرمان نشان بدهم شاید بتوانم همینجا نمره هایت را بگیرم.شاید حتی اجازه دهند امتحان بدهی و وقتی برگشتی 

 "خانه یک راست بروی سال آخر.

ت مری بت از پیشنهاد لیز جاخورده و کامال گیج و مبهو"فکر می کنید واقعا اجازه میدهدن اینکار را بکنم؟"

مینمود.معنایش این بود که یک سال کامل جلو بیفتد و حتی شاید میتوانست تا ماه ژوئن دبیرستان را به پایان برساند 

که این منتهای آرزوی او بود.مری بت میدانست که درخانه بودن حتی برای چندماه هم زجر آور خواهد بود و به 

د.اما میخواست دوباره به خانه باز گردد فقط برای اینکه خودش ثابت کرده بود که میتواند روی پای خودش بایست

آنجا باشد و مادرش و نوئل را ببیند و مدرسه را تمام کند.گرچه اکنون میدانست قادر نخواهدبود مدت زیادی آنجا 

که  دوام بیاورد.او راهی طوالنی را پیموده بود و بخصوص بعد ازچشم پوشی از بچه بیش از آن بالغ و بزرگ می نمود

دوسال دیگر درخانه پدر بماند.خوب میدانست که آنها نخواهند گذاشت ماجرا را فراموش کند بخصوص پدرش.حاال 

شش ماه تا زمان فارغ التحصیلی درماه ژوئن هم به نظرش طوالنی می رسید.البته می توانست از آنجا برود کاری پیدا 

 کند و شاید 

ی بورس تحصیلی می گرفت.مری بت آماده بود بخاطر تحصیل هر کاری روزی اگر بخت یاری میکرد از دانشکده ا

 بکند اما می دانست که خانواده اش هرگز این را درک نخواهند کرد.

سپس لیز چند تکلیف اضافه به او داد و قول داد و قول داد ببیند در مدرسه چکار می تواند بکند. گفت به محض اینکه 

 ا خبر خواهد کرد.نتیجه را به او بگویند او را ب

آنگاه مدتی درباره چیزهایی بغیر از مدرسه و بیشتر درباره تامی و برنامه های او برای آینده گفت و گو کردند. 

همچنان روشن بود لیز همچنان نگران این است که تامی بخواهد با ماری بت ازدواج کند تا او مجبور نشود بچه اش 

ن باره نزد. فقط راجع به دانشکده هایی که امیدوار بود تامی در انها به تحصیل را به کسی بدهد اما هیچ حرفی در ای

بپردازد و فرصتهایی که در انتظار او بود سخن گفت.مری بت که او را کامال درک می کرد و می دانست منظور او از 

گفت:من تصمیم ندارم با  این حرفها چیست سرانجام طاقت نیاورد و مستقیم در چشمهای لیز نگاه کرد و بسیار ارام

تام ازدواج کنم خانم ویتاکر. حداقل حاال نه.با او این کار را نمی کنم . او با من بسیار مهابان بوده و تنها دوستی است 

که بعد از انچه اتفاق افتاد داشته ام. اما هر دوی ما بسیار جوان هستیم و این همه چیز را تباه خواهد کرد.البته مطمئن 

او واقعا این را درک کند. و اندوهگین اضافه کرد:اما من می فهمم ما آمادگی بچه داشتن را نداریم. حداقل  نیسنم که



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –هدیه 

9 2  

 

من ندارم. یک مادر بایستی خیلی چیزها به بچه اش بدهد باید بخاطر بچه اش همه جور فداکاری کند...باید کسی 

 باشد که من هنوز نیستم...باید بزرگ و بالغ باشد.

مانش حلقه زده بود و دل لیز برایش به رحم امد. مری بت هنوز خود کودکی بیش نبود و کودکی بیش اشک در چش

 نبود.

از دید من تو کامال بزرگ و بالغ هستی مری بت...اما به به ان اندازه بالغ که همه این کارها را به تنهایی انجام دهی. -

را که فکر می کنب به صالح خودت و بچه ات است  گر چه بسیار چیزها داری که به فرزندانت بدهی...کاری

 بکن...فقط نمی خواهم تامی لطمه ای بخورد یا کار عج.النه ای بکند.

مری بت گفت:نخواهد کرد.در حالیکه چشمانش راپاک می کرد لبخند زد: من نمیگذارم.درست است که گاهی خودم 

نم بکنم؟ماه بعد یا سال بعد؟و اگر نتوانم کاری پیدا کنم یا هم دلم میخواهد بچه را نگه دارم اما بعد چه؟چکار میتوا

کسی نباشد که به من کمک کند آن وقت چه؟تامی چطور می تواند با یک بچه مدرسه را تمام کند؟نه او می تواند و نه 

چه ام من. من می دانم که این بچه من است و نباید در باره اش اینطور صحبت کنم اما من آنچه را که به صالح ب

هست می خواهم. او استحقاق خیلی بیشتر از آنچه من میتوانم به او بدهم دارد.او مستحق پدر و مادریست که شیفته 

او باشند.و مثل من از نگهداری او واهمه نداشته باشند. دلم میخواهد او را نگه دارم ولی میدانم که نمی توانم.... و این 

 مرا به وحشت می اندازد.

لب قلب او را به درد می اورد و به خصوص حالل که بچه بسیار بزرگ و واقعی شده بود.و دائما تکان می این فکر اغ

خورد ندیده گرفتنش مشکل بود و انکار وجودش غیر ممکن.اما از دید مری بت دوست داشتن بچه به معنای این بود 

 باشد هر کجا که می خواهد باشد. که زندگی بهتری برای او فراهم کند و خودش هم به جایی برود که جایش

لیز پرسید:ایا دکتر مک لین حرفی به تو زده؟راجع به کسی که در نظر دارد؟لیز کنجکاو شد .چند زوج جوان را 

 میشناخت که از داشتن بچه مری بت خوشحال می شدند.

اقعا مصمم هستم شاید خیال مری بت گفت:چیزی به من نگفته و نگران و دلواپس اضافه کرد:امیدوارم بداند که من و

 میکند من و تامی...در ادای کلمات مردد ماند.

لیز خندید و گفت:به گمانم این طور فکر میکند. چند وقت پیش اشاراتی به من کرد که تامی چه جوان فوق العاده 

گمان کردم. ایست.گمان میکنم فکر کرده که بچه مال تامی است.به هر حال این چیزی بود که من وقتی فهمیدم 

اعتراف میکنم که از ترس داشتم می مردم...نمی دانم چرا اما راستش خیلی ناراحت شدم...به هر حال به نظر می رسد 

با وجود اینکه بچه متعلق به تامی نیست و قاعدتا می بایست خیلی برایش دشوار باشد خیلی خوب و راحت با مسئله 

 روبرو شده است.

بی نظیر بوده .خ.د را به مادر تام نزدیکتر احساس می کرد تا به مادر خودش.لیز  مری بت گفت:رفتارش با من

دوست داشتنی و مهربان و باهوش بود و به نظر می رسید پس از سال که بر او چون کابوس گذشته بود دوباره به 

 زندگی باز می گردد.او همان مادری بود که مری بت سالها فقدانش را احساس کرده بود.

 مقداری شیر برای مری بت ریخت و با چند شیرینی به او داد و پرسید:در این دو ماه می خواهی چکار کنی؟ لیز

گمان میکنم فقط کار کنم تکالیف و تمرینات مدرسه را انجام بدهم و منتظر به دنیا امدن بچه بشوم. موعدش -

 کریسمس است.

 گر کمکی از من برمی اید دلم می خواهد بگویی.لیز با مهربانی به او نگاه کرد:مدت زیادی نمانده ا
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حاال دلش می خواست به هر دوی انها کمک کند هم به مری بت هم به تامی. پیش از اینکه مری بت از انجا برود به او 

قول داد ببیند برای او در مدرسه چکار می تواند بکند. حتی احتمال چنین چیزی هم تمام وجود مری بت را به هیجان 

 ده بود. ان شب هنگامی که تامی به دنبال او رفت و او را به سینما برد همه چیز را برای او تعریف کرد.اور

تامی و مری بت به دیدن فیلن ارباب شیطان به طریقه سه بعدی رفتند و عینکهای رنگینی به چشم زدند که بتوانند 

وع بود و هر دو از ان خوششان امد.بعد از ان مری سه بعدی بودن تصویر را احساس کنند. این اولین فیلم از این ن

بت انچه را بین او و لیز گذشته بود برای تامی تعریف کرد.مری بت احترام زیادی برای لیز قائل بود. عالقه لیز هم 

نسبت به اوروز به روز بیشتر می شد.لیز از او دعوت کرده بود که تعطیل اخر هفته برای شام به منزل انها 

گامی که مری بت در این باره به تامی گفتاو پاسخ داد که گاهی از دیدن او بین خانواده خود احساس می کند برود.هن

که انگار با هم ازدواج کرده اند.وبعد از گفتن این جمله صورتش سرخ شد.کامال روشن بود که ا این فکر خوشش می 

ه چیزی به امدن بچه نمانده بود.هنگامی که مری بت اید.این اواخر در این مورد زیاد فکر کرده بود.بخصوص حاال ک

را به منزل می رساند پرسید:خیلی هم بد نیست مگر نه؟سعی میکرد خیلی عادی رفتار کند: منمظورم ازدواج کردن 

است.همگامی که این پرسش را مطرح کرد بسیار جوان و معصوم می نمود.اما مری بت قبال به مادر او و به خودش 

 ود که نخواهد گذاشت او چنین کاری بکند.قول داده ب

هنگامی که خوب از من سیر و دلزده شدی مثال یکی د سال دیگر یا وقتی که خیلی پیر شدم مثال بیست و سه سالم -

شد... مری بت سر به سر تام می گذاشت:فکرش را بکن هفت سال بیشتر نمانده با این عجله ای که دارم می توانیم تا 

هفت تا بچه شده باشیم. مری بت همیشه در مورد خودش و اوبا شیطنت و شوخ طبعی برخورد می ان وقت صاحب 

 کرد اما این بار می دانست که تام شوخی نمی کند.

 جدی باش مری بت. -

هستم اشکال کار هم همین است.هر دوی ما خیلی جوانیم خودت هم این را می دانی. اما تامی مصمم بود که در این  -

باز هم با او صحبت کند و قصد نداشت بگذارد مری بت او را دست به سر کند. مری بت هنوز دو ماه دیگر در باره 

 پیش داشت.اما تامی می خواست پیش از انکه کار به پایان برسد رسما به او پیشنهاد ازدواج بدهد.

بت همچنان از صحبت کردن درباره هفته بعد هنگامی که تامی مری بت را برای بازی اسکیت با خودبیرون برد مری 

مسئله احتراز میکرد. اولین برف باریده بود و دریاچه تاللو زیبایی داشت. تامی نمی توانست در برابر وسوسه رفتن به 

 انجا مقاومت کند. انجا انی را به یادش می اورد و تمام اوقاتی را که با او برای بازی اسکیت رفته بود.

با او به اینجا می امدم. هفته پیش از مرگش...با هم به اینجا امدیم.به خودش فشار اورد که  روزهای تعیل اخر هفته

 کلمات را ادا کند. اهمیتی... 

نمی داد که تا چه حد باعث عذابش می شود. می دانست وقت آن رسیده که با این واقعیت که او مرده است، روبرو 

برای سر به سر گذاشتن های همیشگی اش تنگ شده. همیشه در مورد دلم »شود. اما هنوز هم، برایش آسان نبود. 

و با یادآوری خاطره خواهر کوچکش « دختر ها من را دست می انداخت... و در مورد تو مطمئناً من را دیوانه می کرد.

 لبخند زد.

که دنبال دستشویی می  هنگامی که مری بت به خانه ی آن ها رفته بود، اتاق او را دیده بود. برحسب اتفاق هنگامی

گشت، وارد آنجا شده بود. همه چیز سر جایش بود. تخت خواب کوچکش، عروسک هایش، گهواره ای که عروسک 

هایش را در آن می گذاشت، قفسه کتاب و کتابهایش، بالش و پتوی صورتی کوچکش. قلب مری بت به درد آمده 
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ثل این بود که به زیارت معبدی رفته باشد. مکانی که دیدن آن بود اما به هیچ یک از آنان نگفت که آنجا را دیده. م

 به او فهماند که چرا همه ی اهل خانه از فقدان او تا به آن حد غمگین و متأسفند.

اما اکنون مری بت می خندید و به حرف های تامی گوش می داد که داستان هایی درباره ی دخترانی تعریف می کرد 

 بر حذر می داشت، اکثراً به این علت که عقیده داشت آن ها خیلی خل و چل یا زشت هستند.که آنی او را از آن ها 

و با خود فکر « احتماالً من هم در امتحان او رد می شدم.«مری بت در حالی که کنار او روی یخ ها سر می خورد گفت: 

د من یک فیل هستم. راستش خودم که به خصوص حاال، احتماالً خیال می کر»کرد شاید هم نمی شدم، و ادامه داد: 

اما هنوز هم روی یخ و با اسکیت هایی که از جولی قرض گرفته بود، زیبا و تحسین برانگیز « اینطور احساس می کنم.

 می نمود.

 گمان می کرد بازی اسکیت برای او ضرر داشته باشد.« برایت بد نیست؟»تامی پرسید: 

و چند چرخ زیبا زد تا به او نشان بدهد که « ین نخورم، چیزیم نمی شود.اگر زم»مری بت با آرامش خاطر گفت: 

همیشه این چنین مثل بالون نبوده. تامی با تحسین به حرکات نرم و زیبای او بر روی یخ نگاه می کرد و می دید که با 

صدایی بلند بر  چه سهولتی حرکات مشکل را انجام می دهد که ناگهان پاشنه ی اسکیت مری بت گیر کرد و او با

روی یخ افتاد. تامی و چند نفر دیگر که آنجا بودند بهت زده به او نگاه کردند و بعد به سوی او شتافتند. مری بت با 

سر به زمین خورده بود و از حال رفته بود. سه نفر کمک کردند و او را از زمین بلند کردند و تامی او را که تقریباً 

ی بیرون برد. همه به شدت نگران می نمودند. مادری که با فرزندانش اسکیت می کرد، بیهوش بود، از محوطه ی باز

تامی، مری بت « ممکن است بچه اش بیفتد،»وبا صدایی آهسته اضافه کرد. « بهتر است به بیمارستان ببریدش.»گفت: 

الن می راند، خود و او را را با عجله سوار وانت کرد و لحظه ای بعد در حالی که با سرعت به سوی مطب دکتر مک ک

 به خاطر حماقتی که کرده بودند، سرزنش می کرد.

و هنگامی که « برای چه این کار را کردی؟... من چرا گذاشتم چنین کاری بکنی؟... حالت چطور است؟ خوبی؟...»

دردی در ناحیه  سرانجام به مقصد رسیدند، تامی در هم شکسته و داغان بود و سر مری بت به شدت درد می کرد، اما

 ی پهلو و کمر که بتوان به درد زایمان تعبیرش کرد، احساس نمی کرد.

می دانم کار احمقانه ای بود، اما از این که اینقدر چاق و گنده »شرمسار و خجلت زده می نمود. « حالم خوب است،»

 «شده ام، خسته شده ام.

« فقط به دلیل این که بچه را نمی خواهی، نباید او را بکشی. نه اینطور نیست، فقط حامله ای. باید این طور باشی و»

مری بت از شنیدن این حرف به گریه افتاد وهنگامی که وارد مطب دکتر مک کالین شدند، هر دو عصبی و ناراحت 

 بودند. مری بت هنوز گریه می کرد و تامی از او معذرت خواست. اما بعد به خاطر اسکیت کردن سرش داد زد.

دکتر از حرف های آن دو که با هم جر و بحث می کردند، « شده؟ چه خبر شده؟ حداقل بگویید جریان چیست؟چی »

سر در نمی آورد. تنها چیزی که دستگیرش شده بود این بود که مری بت سرش به جایی خورده و داشته بچه اش را 

 می کشته و بعد مری بت دوباره شروع به گریه کرد و سرانجام

 رد که به هنگام اسکیت کردن به زمین خورده.اعتراف ک

دکتر متعجب می نمود. هیچ یک از بیمارانش چنین کاری نکرده بودند. اما آن ها شانزده ساله هم  "اسکیت؟"

نبودند. هنگامی که برایشان سخنرانی کوتاهی ایراد کرد،هر دو بسیار آرام می نمودند. اسب سواری، اسکیت روی 

 "فوتبال هم ممنوع."مخصوصاً روی جاده های یخ زده و اسکی ممنوع و با لبخندی اضافه کرد: یخ، دوچرخه سواری، 
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و تا "و بعد به بازی دیگری که برایشان ممنوع بود، اشاره کرد؛ "باید سر به راه باشید."وتامی خندید. دکتر ادامه داد:

دادند که هرگز چنین رابطه ای با یکدیگر و هیچ یک از آن دو توضیح ن "به دنیا آمدن بچه عشق بازی ممنوع است.

 نداشته اند و اینکه تامی هنوز به هیچ زنی دست نزده است.

 "می توانم به تو اطمینان پیدا کنم که دیگر اسکیت بازی نکنی؟"دکتر نگاهی معنادار به مری بت انداخت و گفت: 

ون رفت تا اتومبیل را جلوی مطب بیاورد ، مری مری بت شرمنده بود و هنگامی که تامی از اتاق بیر "قول می دهم."

بت دوباره به دکتر یادآوری کردکه قصد نگه داشتن بچه را ندارد و از او خواهش کرد خانواده ای را پیدا کند که 

 حاضر باشند بچه او را به فرزند خواندگی بپذیرند.

د که پسر جان و لیز ویتاکر عاشق و شیفته دکتر متعجب می نمود کامالً مشخص بو "واقعاً تصمیم جدی گرفته ای؟"

 "مطمئن هستی، مری بت؟ "این دختر است و حاضر است بی معطلی با او ازدواج کند. 

واقعاً نمی توانم از "سعی داشت خود را بزرگ و بالغ جلوه دهد.  "مری بت پاسخ داد: بله... اینطور فکر می کنم...

 "عهده نگهداریش برآیم

دکتر می دانست لیز ویتاکر فرزند دیگری می خواسته، اما شاید موافق  "کمک نخواهند کرد؟ مگر خانواده اش"

نبودند پسرشان با این سن کم، آن هم به طور نا مشروع، فرزندی داشته باشد. به خاطر قولی که به بچه ها داده بود، 

 هرگز از خانم وآقای ویتاکر در این مورد چیزی نپرسیده بود.

نمی خواهم آن ها این کار را بکنند. درست نیست. حق این بچه است که  "ری بت در این مورد راسخ بود:اما تصمیم م

پدر و مادر واقعی داشته باشد،نه دو تا بچه که فقط از او نگهداری کنند. تازه من چطور می توانم هم از او نگهداری 

اده ام حتی اجازه نمی دهند به خانه برگردم، مگر کنم وهم به مدرسه بروم؟ چطور می توانم به او غذا بدهم؟ خانو

در حالی که مری بت وضعش را برای دکتر تشریح می کرد، اشک در چشمانش حلقه زده  "اینکه بدون بچه بروم.

بود. در این هنگام تامی برگشت. دکتر دست مری بت را نوازش کرد. به حال او تأ سف می خورد. دخترک جوانتر از 

 چنین مسئولیتی را به دوش بکشد.آن بود که بار 

و بعد به تامی گفت که مری بت باید دو روز استراحت کند و کار  "ببینم چکار می توانم بکنم."دکتر آهسته گفت:

 کردن، تفریح، سکس و اسکیت ممنوع.

که روی زمین و زیر بغل مری بت را گرفت و او را به طرف ماشین برد و مواظب بود  "چشم، قربان."تامی پاسخ داد: 

یخ زده لیز نخورد. بعد از او پرسید که با دکتر راجع به چه صحبت می کرده در آن لحظه هر دو بسیار جدی و گرفته 

 بودند.

دلش نمی خواست چیز دیگری در این مورد به او  "دکتر گفت کمکم می کند که خانواده ای برای بچه پیدا کند."

ینکه به طرف خانه او برود، اتومبیل را به سوی خانه خودشان میراند ، متعجب بگوید، و از آنکه دید تامی به جای ا

مری بت هنوز هم ناراحت و عصبی می نمود. فکر رها کردن بچه، با وجود اینکه می دانست با "کجا می رویم؟"شد. 

ه چنین کاری در نظر گرفتن موقعیت او کار درستی است، مسئله خوشحال کننده ای نبود و به خوبی می دانست ک

 برایش بسیار دردناک خواهد بود.

، بقیه مدت را باید "فقط برای غذا خوردن می توانی بیرون بیایی"تامی توضیح داد: به مادرم تلفن کردم، دکتر گفت: 

 در رختخواب بمانی بنابراین از مادر پرسیدم که آیا می شود تعطیالت آخر هفته پیش ما بمانی.
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مری بت آشفته و نگران بود،دلش نمی "وانی این کار را بکنی... من نمی توانم... کجا باید... وای، نه... تو نمی ت"

خواست وبال گردن آن ها شود، اما انگار ترتیب همه چیز داده شده بود و مادر تام حتی لحظه ای هم تردید نکرده 

 ود.بود. اگر چه از اینکه حماقت کرده و اسکیت بازی کرده بودند، وحشت کرده ب

صدایش تا حدی گرفته و  "مسأله ای نیست، مری بت. مادر گفت می توانی در اتاق آنی بخوابی."تامی آرام گفت: 

 بغض آلود بود. در این یازده ماه هیچ کس از آن اتاق استفاده نکرده بود و این پیشنهاد مادرش بود.

بود و مادرش فنجانی شیر کاکائو گرم آماده  هنگامی که وارد شدند، مالفه ها عوض شده وتختخواب مرتب و آماده

 کرده بود.

با توجه به چند باری که خودش بچه سقط کرده بود، دلش نمی خواست چنین  "حالت خوب است؟"لیز پرسید: 

:چطور می توانی اینقدر بی "اتفاقی برای مری بت رخ دهد، به خصوص در این مرحله. لیز پرخاش کنان به تامی گفت

؟ شانس آوردی که بچه نیفتاد. اما هر دوی آن ها جوان و خام بودند و در حالی که لیز آنان را سرزنش احتیاط باشی

 می کرد ، مثل دو تا بچه به نظر می رسیدند.

در لباس خواب صورتی رنگ که لیز به آن ها قرض داده بود و در تختخواب باریک و کوچک آنی، مری بت پیش از 

 بود. پیش شبیه دخترکی کوچک شده

دکتر در حالی که با لیز صحبت می کرد، لبخندی زد سپس گفت که فکر میکند خیلی  "آن ها خیلی جوان هستند."

حیف است که مری بت می خواهد بچه اش را به کسی بدهد، ولی دلش نمی خواست بیش از این حرفی بزند. نمی 

و لیز هم تأیید کرد. سپس رفت  "خیلی خوبی است.دختر "خواست لیز فکر کند که قصد دخالت دارد. بعد ادامه داد: 

که به مری بت سر بزند. مری بت همان لحظه از خواب بیدار شد و گفت سردردش بهتر شده. اما هنوز هم از بودن 

 در اتاق آنی معذب بود و مهمترین مسئله برایش این بود که باعث ناراحتی آن ها نشود.

چه احساس خوشی بود برگشتن به اتاق آنی، دوباره نشستن بر روی تخت او  اما لیز، خودش هم متعجب شده بود که

 و نگاه کردن در چشمان سبز و درشت مری بت! دخترک چندان هم بزرگتر از آنی به نظر نمی رسید.

مری بت تقریباً سه ساعتی خوابیده بود و در این مدت تامی رفته بود هاکی روی یخ بازی کند و  "حالت چطور است؟"

 او را با مادرش تنها گذاشته بود.

کمی درد دارم و بدنم خشک شده، اما فکر می کنم حالم بهتر است. وقتی زمین خوردم خیلی ترسیدم. فکر کردم "

واقعاً ممکن است بچه را کشته باشم... مدتی اصالً تکان نمی خورد... و تامی هم سرم داد می زد... خیلی وحشتناک 

 "بود.

هر دو ترسیده "سپس لبخند محبت آمیزی به او زد و پتویش را مرتب کرد.  "م واقعاً ترسیده بود.او ه"لیز گفت: 

این مسئولیت بسیار  "بودید. اما دیگر چیزی نمانده. هفت هفته دیگر، دکتر مک لین گفت، شاید هم شش هفته.

 سنگینی برای مری بت بود، مواظبت از موجودی دیگر در بطن خویش.

و بعد یک باره از اینکه در  "نیا آمدن بچه هایم خیلی هیجان زده بودم... همه چیز را آماده کردن و...پیش از به د"

اوضاع و احوال مری بت، احتماالً همه چیز بسیار متفاوت بود، چهره اش غم زده شد و اشک در چشمانش حلقه زد و 

 ش کرد.ولی مری بت لبخندی زد و دست او را نواز "معذرت می خواهم."گفت: 

اشکالی ندارد... ممنونم که اجازه دادید اینجا بمانم... من عاشق این اتاق هستم... گفتنش مضحک است، چرا که هیچ "

وقت همدیگر را ندیده بودیم، با این حال واقعاً او را دوست دارم. گاهی خوابش را می بینم، با همه ی چیزهایی که 
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 "همیشه احساس می کنم انگار که او هنوز اینجاست... در قلب و روح ما...تامی درباره ی او برایم تعریف کرده... 

 امیدوار بود با گفتن این حرف هالیز را زیاد ناراحت نکرده باشد، اما او لبخندی زد و سر تکان داد.

ه ندیده مدت ها بود که کسی لیز را این چنین آرام و آسود "من هم همین احساس را دارم، او همیشه کنار من است."

تامی می گوید "بود. در مورد جان نیز چنین بود. شاید سرانجام به خود آمده بودند، شاید داشتند موفق می شدند... 

که تو اعتقاد داری که بعضی آدم های خاص فقط پا به زندگی ما می گذارند تا برایمان نعمتبه ارمغان بیاورند... از این 

کوتاه اینجا بود... گر چه پنج سال زمان کوتاهی به نظر می رسد، اما واقعاً موهبتی فکر خوشم می آید... او زمان بسیار 

 "بود... خوشحالم که او را شناختم، او چیزهای زیادی به من آموخت ... درباره خندیدن، دوست داشتن و ایثار.

بود، او خیلی چیزها به  منظور من هم همین "دو زن دست یکدیگر را محکم گرفته بودند، مری بت به آرامی گفت: 

شما آموخت... او حتی به من هم بدون اینکه او را دیده باشم، چیزهایی درباره تامی آموخت... و بچه من هم چیزهایی 

و خود از این گفته  "به من خواهد آموخت، با اینکه فقط چند روزی با او خواهم بود... شاید هم فقط چند ساعت.

مری بت  "می خواهد به او بهترین هدیه را بدهم... کسانی که او را دوست بدارند.دلم "چشمانش پر از اشک شد. 

سپس چشمانش را بست. قطرات اشک چون سیالبی بر روی گونه هایش فرو می غلتید، لیز خم شد و پیشانی او را 

 بوسید.

مری بت با  "احتیاج دارید. همان طور که دلت می خواهد، خواهد شد. حاال سعی کن بخوابی... تو و بچه ات به خواب"

حرکت سر تصدیق کرد. قادر نبود بیش از این چیزی بگوید و لیز آهسته از اتاق بیرون رفت. لیز می دانست که مری 

 بت روزهای سختی را در پیش دارد و در عین حال روزهای موهبت های بزرگ، روزهای نعمت و برکت.

و به محض ورود سراغ مری بت را گرفت. مادرش بالفاصله به او اطمینان  تامی، بعد از ظهر تا دیر وقت به خانه نیامد

و بعد تامی سری به او زد، مری بت در تختخواب آنی به خوابی عمیق فرو رفته و  "حالش خوب است، خوابیده."داد. 

 یکی از عروسک های آنی را بغل کرده بود. چون فرشته ای می نمود.

 آمد و به مادرش نگاه کرد، یک باره انگار آدمی بزرگ و رشید شده بود. هنگامی که تامی از اتاق بیرون

 "خیلی دوستش داری پسرم، مگر نه؟"

 "سرانجام یک روز با او ازدواج می کنم، مادر."تام با قاطعیت پاسخ داد: 

 "حاال تصمیم نگیر. هیچ کدام از شما نمی دانید زندگی شما را به کجا خواهد برد."

 لحنش کامالً مصمم بود. "کنم. هرگز رهایش نمی کنم، دوستش دارم....و بچه را... پیدایش می"

نگران هر دوی آن ها بود. مصائب زیادی  "برایش خیلی سخت خواهد بود که بچه اش را به کسی بدهد."لیز گفت: 

 را تحمل کرده بودند. مری بت بر حسب تصادف و تامی به خاطر محبت.

 ر نظر او را می خواستند، نمی گذاشت مری بت با بچه اش چنین کاری کند.و اگ "می دانم، مادر"

هنگامی که موقع شام، مری بت با گام هایی آرام از اتاق آنی بیرون آمد، تامی سر میز آشپزخانه نشسته و مشغول 

زیباتر از  و لبخندی به او زد مری بت سرحال و "حالت چطور است؟"انجام تکالیف درسی اش بود. تامی پرسید: 

 همیشه می نمود.

لیز  "انگار خیلی تنبلی کرده ام "مری بت پوزش خواهانه به مادر تامی که مشغول آماده کردن شام بود نگاه کرد. 

 این روزها اکثراً آشپزی می کرد که حتی تامی هم از این امر خوشحال بود.
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چه گفت، تختخواب یا الاقل صندلی. تامی، دوستت را بنشین دختر خانم . قرار نبود که راه بیفتی. شنیدی که دکتر "

هردو مثل بچه های تخس وشیطان  "بنشان روی صندلی، لطفاً. نه، اجازه نداری فردا دوباره او را برای اسکیت ببری.

 لبخندی به او زدند و لیز به هر یک از آن دو یک شیرینی شکالتی داد.

ایی جوان در خانه بودند , خوشحال بود . خوشحال بود که تامی آنها را پیش که تازه پخته بود . از اینکه دوباره بچه ه

او آورده . بودن دختری جوان در خانه مایه ی خوشی بود .اگرچه به یادش می آورد که هرگز بزرگ شدن آنی را 

به خانه  نخواهد دید .در عین حال از بودن با مری بت لذت می برد . جان نیز همینطور .هنگامی که از دفترش

 برگشت , از دیدن جمع آنان در جمع آشپزخانه خوشحال می نمود .

از مواجه شدن با حال و هوای شاد در آشپزخانه ای که مدت  "ایجا چه خبره ؟ جلسه هست ؟  "جان به شوخی گفت : 

 ها سوت و کور بود, به وجد آمده بود .

 "ری بت را بکشد . او را برده بود اسکیت بازی .جلسه مواخذه و سرزنش است .امروز نزدیک بود تامی , م"

و باز به خاطر آورد که هر دوی آنها چقدر جوان  "وای خدای من .....چرا نبردیش فوتبال !  "جان به تامی نگاه کرد . 

 و بچه هستند . اما به نظر می سید که مری بت جان سالم به در برده .

 ", پدر . بعد از هاکی .  فکر کرده بودیم فردا فوتبال بازی کنیم"

و لبخندی به آن دو زد .خوشحال بود که اتفاق سوئی نیفتاده . آن شب پس از شام [ با هم  "برنامه معرکه ایست !  "

اسکرایل بازی کردند . مری بت دو کلمه هفت حرفی ساخت , و لیز نظر مدرسه را درباره تکالیفی که مری بت ا نجام 

کرد , مسئولین مدرسه مایل بودند به او امتیاز و مدرک برابری بدهند و اگر او حاضر بود که لیز  داده بود , به او اعالم

در پایان سال , پهار امتحان از او بگیرد , آنان نه تنها حاضر بودند که مدرک پایان تحصیالت سال سوم را به او بدهند 

ا نیز گذرانیده است .کارهایی که او ارائه کرده بود , بلکه اعالم می کردند که حدود نیمی از سال آخر دبیرستان ر

عالی تشخیص داده شده بود , و اگر در امتحانات موفق می شد , فقط یک سال را می بایست برای فارغ التحصیل 

 شدن بگذراند .

شاگردانش بود  به او افتخار می کرد , همانطور که اگر او یکی از "موفق شدی , دختر جان .  "لیز به او تبریک گفت : 

 , به او افتخار می کرد .

و بعد فریادی از شادی کشید و به تامی خاطری نشان کرد که حاال  "نه , شما موفق شدید .  "چهره مری بت شکفت 

 دیگر او یک سال آخذی است .

ش هم کم نیست , خیلی هم امیدوار نباش , می دانی , مادر هنوز هم اگر بخواهد می تواند رفوزه ات کند . احتمال "

 "چون برای سال آخری ها خیلی سخت می گیرد . 

آن شب همه شاد و سرخوش بودند , حتی بچه که دوباره نیرو گرفته بود و تالفی جویانه , آشکارا هر پنج دقیقه یک 

 بار لگدی به مری بت می زد .

از  "گد زدن بچه شده بود , گفت : کمی دیرتر , تامی در حالی که روی تخت کنار مری بت نشسته بود و متوجه ل

 "دستت عصبانی است , حق هم دارد . اما این حماقت من بود متاسفم ....

هنوز هم از خبر خوش سال آخری  "نه , متاسف نباش , من دوست داشتم اسکیت بازی کنم .  "مری بت خندید : 

 بودنش شاد و سرخوش بود .
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و به او خیره شد . پس از آن مدتی درباره  "نه ؟ مدرسه را می گویم .  برایت خیلی مهم است , مگر "تامی گفت : 

 مدرسه و اینکه مری بت نمی خواست به عنوان یک دانش آموز سال سوم به خانه برگردد , با هم گفت و گو کردند .

 "می آید .  من فقط می خوام برگردم و بعد هر چه زودتر آنجا را ترک کنم . حتی شش ماه هم به نظرم یک عمر "

 دلش نمی خواست راجع به زمانی که او رفته بود , فکر کند . "برای دیدن می آیی ؟  "تامی اندوهگین پرسید : 

اما هر دو  "سعی می کنم , تو هم می تونی به دیدن من بیای .  "اما لحنش قانع کننده نبود  "حتما .  "مری بت گفت : 

همان گرمی که خانواده او از مری بت استقبال کرده بودند , استقبال کند .  شک داشتند که پدر مری بت از تامی به

خانواده ویتاکر درست مثل تامی , شیفته و عاشق مری بت شده بودند و به راحتی می توانستند درک کنند که چرا 

 "یایم . شاید تابستان آینده , می توانم پیش از رفتن به شیکاگو به دیدنت ب "تامی او را دوست دارد .

 دیگر فقط به یک تابستان قانع نبود . "چرا شیکاگو ؟ چرا اینجا به دانشگاه نوی ؟  "تامی شکوه کنان گفت : 

 

 "درخواست می کنم , اگر پذیرفته شدم آن وقت تصمیم می گیریم .  "مری بت تسلیم شد . 

 

 "با نمره هایی که داری منتت را هم می کشند .  "

 

و تامی او را بغل کرد و موهای قرمز روشنش را بوسید .هر دو نمره و  "این طور ها هم نیست .  ".  مری بت خندید

مدرسه و دانشگاه و حتی بچه را فراموش کردند , اگر چه او لگد محکمی به تامی که مادرش را در آغوش کشیده بود 

 , زد .

 

 "وی شما را , هرگز این را فراموش نکن . هرد "و گوشزد کرد :  "دوستت دارم مری بت .  "تام گفت : 

 

مری بت سر تکان داد و در حالی که کنار هم روی تخت باریک آنی نشسته بودند , مدتی طوالنی درباره همه 

چیزهایی که برایشان مهم بود , صحبت کردند . پدر و مادر تامی مدتی بود که به رخت خواب رفته بودند و می 

ت , اما به آن دو اطمینان داشتند .سرانجام , هنگامی که مری بت شروع به خمیازه کشیدن دانستند که تامی انجاس

 کرد, تامی به او لبخند زد و بد بع اتاق خود رفت .در اندیشه بود که سرنوشت آنان چه خواهد شد .

 

 

 

 فصل هشت

 

 

کرد , از او دعوت کرد که عید غروب یکی از روزها که لیز با مری بت بر روز گزارش درس تاریخ کار می 

شکرگزاری را با آنها بگذراند . تهیه این گزارش تکلیف بسیار سنگینی بود که لیز به منظور کسب امتیاز بیشتر در 

دروس سال آخر برای مری بت طراحی کرده بود .مری بت هر شب پس از پایان کار ساعت ها روی این گزارش کار 

صبح بیدار مانده و برای آماده کردن آن زحمت کشیده بود .اما تهیه این گزارش به  کرده بود و گاه تا دو سه ساعت

نظرش بسیار فوریت داشت , چرا که می خواست پیش از آنکه به مدرسه بازگردد تا حدامکان امتیاز بیشتری کسب 

مری بت تمام سعی خود را کند و تکالیفی که لیز برایش تعیین کرده بود , در حکم بیلیطی برای نیل به آزادی بود . 

برای به پایان رساندن دوره دبیرستان تا ماه ژوئن به کار می برد و پس از آن قصد داشت راه خود را به سوی 
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دانشگاه ادامه دهد .البته پدرش از این فکر هیچ خوشش نمی آمد و به همین دلیل بود که مری بت می خواست به 

 شیکاگو برود .

 

ان بازگشت او به گروه گریتل و دانشگاه آن را مورد بررسی قرار داده بود . به هر حال مری بت به اما لیز دوباره امک

هر دانشگاهی که می رفت , لیز مایل بود معرفی نامه ای برای او بنویسد . چرا که به دلیل نوع کاری که از مری بت 

ت .این فقط ناشی از بداقبالی او بود که خانواده دیده بود , می دانست که وجود او برای هر موسسه آموزشی .......اس

 خودش کوچکترین توجهی در جهت کمک به او برای ادامه تحصیل از خود نشان نمی دادند .

 

هنگامی که سرانجام لیز و مری بت کتابها را کنار گذاشتند و مری بت برای تهیه شام به کمک لیز آمد , با لحنی 

ر نمی کند که تحصیل برای زنان ضروری باشد . روز تعطیل مری بت عالوه بر انجام پدرم ابدا تصو "غمگین گفت : 

مادرم به  "تکالیف درسی حتی در تصحیح بعضی از اوراق .........دانش آموزان سال دوم به لیز کمک کرده بود .

ادگیری است . اما پدرم از دانشگاه نرفته , در حالی که به گمان من باید می رفت . او در هز زمینه عاشق مطالعه و ی

اینکه او حتی روزنامه بخواند , خوشش نمی آید و می گوید هیچ لزومی ندارد زنها این جور چیزها را بدانند , چون 

فقط بیشتر گیج و سردرگم می شوند .تنها کاری که باید انجام بدهند مراقبت از بچه ها و تمیز نگه داشتن خانه است 

 "ه برای عوض کردن کهنه بچه هیچ نیازی به تحصیالت دانشگاهی نیست . او مرتب تکرار می کند ک

 

این که خیلی روشن و بدیهی  "لیز در حالی که سعی می کرد عصبانیتش را از شنیدن این مطالب بروز ندهد , گفت : 

باشعور و تحصیلکرده  به اعتقاد لیز هیچ دلیلی وجود نداشت که زنها نتوانند هر دو کار را انجام دهند ؛ هم "است ! 

باشند و هم از شوهر و فرزندانشان مراقبت کنند . لیز از اینکه امسال دوباره به سر کار برگشته بود , خوشحال بود . 

انگار فراموش کرده بود که کارش چه اجر و منزلتی دارد و انجام آن چقدر برایش دلپذیر است .آنقدر در خانه مانده 

در نظرش رنگ باخته بود . اما اکنون که آنی رفته بود , تدریس خال عاطفی وجود او را که بود که انگار لذت تدریس 

به هیچ طریق دیگری قابل جبران نبود , برایش پر می کرد و اگز هیچ خاصیتی نداشت , الاقل گذشت زمان را 

خوشش می آمد وانگار  احساس نمی کرد . اما حقیقت این بود که لیز از دیدن آن چهره های شاداب و هیجان زده

 دیدن آن صورت های روشن و نگاه های پاک تا حدودی درد مرگ دخترش را تسکین می داد .

 

 گرچه اندوه فقدان آنی آنقدر عمیق بودکه هیچ گاه کامال او را رها نمی کرد .

 

ا حرف چندانی برای گفتن او و جان هنوز هم درباره درد مشترکشان کالمی به زبان نمی آوردند و در واقع این روزه

نداشتند . اما دست کم کالمشان زهر و برندگی سابق را نداشت . جان حتی یکی و دوبار دست همسرش را لمس 

کرده و با لحن مالیمی که برای لیز یادآور روزهای قبل از مرگ آنی بود , با او سخن گفته بود . روزهایی که هنوز آن 

هنوز یکدیگر را از دست نداده بودند . به نظر می رسید که حتی این روزها جان به  ماجرای دردناک اتفاق نیافتاده و

نسبت دوران طوالنی که تا دیر وقت دور از خانه بود , زودتر به خانه باز می گردد و لیز هم در تهیه غذا نهایت 

تر و به یکدیگر کمی نزدیک تر  سعیش را به کار می برد . به نظر می رسید که گوا دیدار مری بت همه آناها را مالیم

کرده است . دخترک بی اندازه جوان و آسیب پذیر به نظر می رسید و لیز گاه از مشاهده عالقه مفرط او و تامی به 

 یکدیگر , بی اختیار لبخند می زد .
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عید شکرگذاری در در اثنای تهیه شام به کمک مری بت , الیزابت ویتاکر مجددا دعوتش را از او برای گذرانیدن روز 

 کنار آنان , تکرار کرد .

 

دختر جوان از قبل تصمیم گرفته بود روز عید  "نمی خواهم مزاحمتان شوم.  "مری بت صمیمانه پاسخ داد:

شکرگذاری برای خدمت به آن دسته از مشتریانی که خانه یا جایی برای رفتن نداشتند و برای صرف خوراک 

به رستوران مراجعه می کردند , سر کار حاضر شود . دیگر کارکنان زن اکثرا دارای بوقلمون , غذای مخصوص عید , 

خانواده و فرزندانی بودند و تمایل داشتد روزعید را در کنار آنان بگذرانند . اما مری بت جایی برای رفتن نداشت و 

ت قبول دعوت لیز , به صرف مایل بود برای کمک به همکارانش روز عید نیز در رستوران کار کند . حاال در صور

بودن در کنار تامی و پدر و مادرش , تا حدی در دل احساس گناه می کرد . چرا که این عمل به معنی شانه خالی 

کردن از زیر کاری بود که پیش خود داوطلب انجام آن شده بود . هنگم چیدن میز شام برای مجاب کرن لیز آنچه 

در هر  "ز در حالی که سوپخوری را روی میز می گذاشت , سرزنش کنان پاسخ داد : در توان داشت به کار برد . اما لی

صورت با در نظر گرفتن وضع تو , چنین کار سنگینی بی هیچ استراحت و تفریحی درست نیست . تو نباید تمام وقت 

 تا تولد بچه فقط یک ماه مانده و هیکل مری بت کامال گنده شده بود . "سرپا باشی 

 

با وجود آنکه قلبا دلش می خواست , سعی می کرد به بچه فکرنکند .  "اشکالی ندارد .  "وان به آرامی گفت : زن ج

اگرچه حاال فکر نکردن به او کار آسانی نبود , مری بت حرکت پروانه وار دست ها و فشار پاهای کوچک او را به 

 ند .خوبی احساس می کرد . احساسی که گاه لبخند به لبهایش می نشا

 

 "تا کی می خوای به کار در رستوران ادامه بدهی ؟  "وقتی برای چند دقیقه ای نشستند , لیز پرسید : 

 

 به دستمزدش احتیاج داشت . "گمان می کنم تا روز آخر .  "مری بت شانه باال انداخت : 

 

ای به خودت استراحت بده , حتی در باید قبل از ان دست از کار بکشی , دست کم چد هفته "لیز با مالیمت گفت : 

سن تو این طور کار کردن برای بچه زیان آور است . به عالوه دلم می خواهد قبل از اینکه امتحان بدهی , یک وقت 

لیز تاریخ امتحانات را برای اواسط دسامبر برنامه ریزی کرده  "درست و حسابی برای درس خواندن در نظر بگیری . 

 بود .

 

سپس همچنان که در تهیه شان به یکدیگر کمک می کردند , درباره  "سعی خودم را می کنم .  "ل داد : مری بت قو

چیزهای دیگر به گپ زدن پرداختند . لیز شعله زیر غذاها را کم کرده بود و هنگامی که تامی و پدرش درست سر 

ه پدرش در کارها کمک کرده بود و جان وقت رسیدند , غذاها گرم و روحیه آن دو عالی بود . تامی پس از مدرسه ب

 برای اولین بار پس از ماهها به خانه تلفن زده بود که بپرسد کی باید برای شام در خانه باشد .

 

لحن جان گرم و دوستانه بود و همچنان که با احتیاط همسرش را می  "دخترها سالم ! خب چه کارها کردید ؟  "

واکنش او را ببیند .خیرا به نظر می رسید که کم کم دارند باز به سوی هم کشیده  بوسید , به صورتش نگاه می کرد تا

می شوند , اما هر دو هنوز کمی می ترسیدند و دوری جستن از یکدیگر آنقدر به درازا کشیده بود که ا کنون هر 
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ت شد و دید که تامی رابطه نزدیکی بینشان غیر عادی و نامانوس می نمود .جان سپس با لبخندی گرم متوجه مری ب

 دست او را گرفته و کنار میز آشپرخانه آهسته با او گفت و گو می کند .

 

همه آنها روز خوبی را پشت سر گذاشته بودند , لیز وظیفه صحبت با مری بت را برای یوستن به آنها در روز عید 

ر اتاق نشیمن انجام دادند و تامی مری شکرگذاری به تامی محول کرد و این کار پس از آنکه آن دو تکالیفشان را د

بت را به خانه اشان رساند, در حالی که هنوز در اتومبیل نشسته بودند و صحبت می کردند , به سهولت انجام شد. این 

روزها مری بت سخت احساس غم و اندوه می کرد , تقریبا نسبت به همه چیز حساس و گاه وحشت زده بود .حاال 

وسط تامی , به یک باره دلش میخواست به او بیاوزد و پناهی بجوید , احساسی که خود نیز پس از تکرار دعوت ت

انتظار آن را نداشت . پیش از این هر وقت تامی قدم به رستوران می گذاشت یا وارد اتاق او یا آشپزخانه خودشان می 

 می خواست در کنار او باشد . شد , مری بت احساس خوشحالی و آسایش خیال می کرد و حاال بیش از گذشته دلش

 

هنگام یکه مری بت به دعوت تامی برای روز شکرگذاری پاسخ مثبت داد , تامی دید که اشک در چشمان او حلقه 

 "حالت خوب است ؟  "زده . با مهربانی پرسید : 

 

قط انگار گیج و منگ شده ف "و همچنان که اشکهایش را با سر انگشت می سترد, شرمنده می نمود .  "آره , خوبم .  "

نمی دانم .......این روز ها همه چیز مرا به گریه می اندازد ......آنها بی آنکه حتی مرا بشناسند , اینقدر نسبت به  "ام . 

من مهربانند و مادرت در مورد مدرسه و در هر موردی به من کمک کرده , .....آنها خیلی به من محبت کرده اند , و 

 لحن تام جدی بود و مری بت خندید . "با من ازدواج کن ! " "طور از آنها تشکر کنم .من نمی دانم چ

 

 "آره , حتما . راهش همین است . آنها واقعا برای این کار از من متشکر می شوند . !  "

 .....بله , گمان می کنم بشوند . تو بهترین اتفاقی هستی که طی سالها برای .......................... "

خانوادۀ ما روی داده است. پدر و مادر من در تمام سال به جز برای فریاد زدن سر همدیگر یا گفتن مطلبی جدی مثل 

اینکه باک اتومبیل را بنزین نزده اند، یا فراموش کرده اند سگ را از خانه بیرون بفرستند، حتی کالمی با هم رد و 

 «همۀ ما هستیم.... بدل نکردند. آنها عاشق تو هستند، مری بت.

اما این دلیل نمی شود که تو زندگیت را به صِرف اینکه من زندگیم را به لجن کشیدم، تباه کنی. پدر و مادر تو واقعاً »

 «آدمهای نازنینی هستند....

 «خودم هم همین طور، و تو نمی توانی به سادگی از چنگم فرار کنی.»

چشمانش پر از اشک شد و بعد به خود خندید. این روزها انگار سوار چرخ و و دوباره « نمی خواهم چنین کاری کنم.»

فلکی از عواطف و احساسات شده بود که به نوبت او را به اوج یا حضیض می کشاند، اما دکتر مک لین به او گفته بود 

وجودش در شرف که چنین حالتی طبیعی است. حاال او ماه آخر بارداریش را می گذراند و تغییرات عمده ای در 

 تکوین بود. مخصوصاً در سن و سال و موقعیت او فراز و نشیب های عاطفی بسیاری انتظار می رفت.

سپس به همراه تامی قدم زنان به سوی خانه رفتتند وباالی پله ها مقابل در مدت طوالنی این پا و آن پا کردند و حرف 

برای خداحافظی دست او را فشرد، خوب می دانست که تا ابد زدند. شبی سرد بود با آسمانی صاف و هنگامی که تام 

او را رها نخواهد کرد. تام نمی توانست این را که ممکن است مری بت هرگز به ازدواج او در نیاید، بپذیرد. تام می 
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ها  خواست او شریک زندگیش باشد، و اکنون می دانست که هرگز او را رها نخواهد کرد.هنگامی که سرانجام از پله

سرازیر شد، علی رغم موهای در هم و برهمش، به چشم مری بت که او را می نگریست، جوانی خوش قیافه و 

 برازنده می نمود.

 «چرا این قدر خوشحالی؟»وقتی تام به خانه برگشت مادرش پرسید:

یش از این اما مادرش به چشم می دید که دلیل خوشحالی او ب« مری بت روز شکر گزاری به اینجا می آید»

چیزهاست، او در عالم رؤیا و آرزوها و هیجان اولین عشق سیر می کرد. گاه وقتی کنار مری بت بود آن قدر ذوق 

 زده می نمود که انگار مجنون است.

مادرش به دقت او را تماشا می کرد. می دانست که تا چه حد مری بت را دوست دارد و « چیز دیگری هم گفت؟»

شد. اما این را هم می دانست که مری بت مسایل بزرگتری دارد. رها کردن فرزند چیزی بود که گاهی نگران او می 

مری بت زن « با مسایل چطور کنار می آید؟ خیلی به روز وضع حملش نزدیک شده،»تا ابد روی او اثر می گذاشت.

شوهری داشته باشد، خانواده ای سالمی بود اما در مورد او، مسئله این ها نبود، زایمان، پیش رویش بود بی آنکه 

داشته باشد، بچه ای در مقابلش بود، که اگر واقعاً آن طور که می گفت عمل می کرد،می خواست رهایش کند، و 

موقعیت خانوادگی بدی که انتظارش را می کشید. با همهً اینها سرسختانه می گفت که تا ماه ژوئن به اینجا باز می 

ند چند ماه آنجا دوام بیاورد، او پنج ماه دور از خانواده سر کرده بود، پنج ماهی که گردد، که لیز شک داشت بتوا

مستقل زندگی کرده بود، و حاال برایش آسان نبود که دوباره به آنجا برگردد و رفتار سوئی را که پدرش برای 

 کوبیدن او به گناه قانون شکنی برگزیده بود، گردن نهد.

« آیا واقعاً در مورد رها کردن بچه جدی می گوید؟»ردن ظرفها فارغ شد، از تام پرسید:به محض آنکه لیز از خشک ک

تامی دوست داشت که با مادرش صحبت کند، لیز چیزهای زیادی می دانست، دربارۀ دخترها، درباره زندگی، و سال 

 دم سابق شده بود.گذشته زیاد با هم صحبت نکرده بودند، اما انگار تازگی ها دوباره مادرش شبیه همان آ

گمان می کنم جدی می گوید، اما به عقیدۀ من اگر چنین کاری بکند، دیوانه است. گرچه خودش می گوید می داند »

که نمی تواند درست از بچه ها مراقبت کند... در واقع فکر نمی کنم که واقعاً دلش بخواهد بچه را به فرزند خواندگی 

 «بچه باید این کار را بکند.بدهد اما فکر می کند که به خاطر 

و با خود اندیشید که برای یک مادر هیچ چیز در دنیا بدتر از این نیست، و « این نهایت ایثار است»لیز غمگینانه گفت:

 آرزو داشت می توانست صاحب فرزند دیگری شود.

 «مرتب به او می گویم که این کار را نکند، اما او گوش نمی دهد.»

دش حق دارد. شاید خودش بهتر می داند که در حال حاضر چه کارهایی می تواند و چه کارهایی نمی شاید از دید خو»

تواند انجام دهد.او خیلی جوان است و کسی را ندارد که به او کمک کند، و به نظر نمی رسد که خانواده اش بخواهند 

د، چیزی که ممکن است او به ضرر بچه بداند، کاری برای او بکنند، بنابراین مسئولیت سنگینی به دوش او خواهد افتا

البته لیز خودش نمی توانست حتی تصور چنین کاری « و در صورت نگهداری از بچه، زندگی هردویشان را نابود کند.

 را هم بکند، اما مجبور بود در کمال انصاف اعتراف کند که موقعیت مری بت هر چه هست، آسان نیست.

می گوید که می داند این درست ترین کار است. من گمان می کنم به همین دلیل است که  او هم همین را می گوید.»

با و جود این تام « در مورد بچه زیاد حرف نمی زند، و چیزی برایش نمی خرد؛ دلش نمی خواهد به او وابسته شود.

ترین کار بود. مایل بود بار  هنوز هم می خواست با مری بت ازدواج کند و بچه را نگه دارند. از نظر او این درست
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مسئولیت شخص خود، مری بت و حتی بار مسئولیت شخص دیگری را نیز داوطلبانه به دوش بکشد. والدینش خوب 

 او را شناخته بودند؛ او به نحوی استثنائی انسان خوب و شایسته بود.

و خودش می داند که چه کاری به صالح ا»لیز مادرانه به او هشدار دارد. « تو باید به خواست او توجه کنی، تامی»

 «اوست، حاال به نظر تو هرجور که می خواهد، برسد. پس سعی نکن او را مجبور به انجام کار دیگری کنی...

یا اینکه خودت را موظف به انجام کاری کنی که از عهده اش بر نیایی. هر »... سپس نگاهی معنی دار به پسرش کرد. 

ید، ازدواج و قبول مسئولیت پدری یا مادری چیزی نیست که بتوان سرسری گرفت یا بی دوی شما خیلی جوان هست

اهمیت تلقی کرد و یا فقط به دلیل کمک به کسی و سبک کردن بار او چنین کاری به خودی خود بسیار زیباست اما 

که گاهی هم این  اگر حسابهای غلط از آب درآید، آن وقت زندگی برای هر دو طرف غیر قابل تحمل خواهد شد،

طور می شود، هر دوی شما برای کمک کردن به یکدیگر، باید بسیار قوی باشید، چیزی که در شانزده سالگی امکان 

یا حتی در چهل سالگی و پنجاه سالگی.. او و جان در سال گذشته تقریباً هیچ کمکی به یکدیگر نکرده «... ندارد.

ه هر دوی آنها چقدر تنها و بی پناه بودند، چقدر بی کس، و چقدر عاجز از بودند. حاال لیز به خوبی تشخیص می داد ک

 حمایت یکدیگر. هر یک از چشم دیگری کامالً از دست رفته و نابود شده بود.

و نمی خواهم تک و تنها به »لحنش صادقانه بود و احساس می کرد قلبش تیر می کشد. « مادر من دوستش دارم.»

تام با مادرش رو راست بود و لیز هم پسرش را خوب می شناخت و می دانست که « بگذارد.میان آن همه مشکل قدم 

چه کارهایی دلش می خواهد برای مری بت انجام بدهد، اما نیت او هر قدر که پاک بود و مری بت هر قدر که خوب 

 الیل اشتباه، نه.بود، لیز دلش نمی خواست آنها با هم ازدواج کنند. دست کم هنوز نه، حاال نه، و به د

 «او تنها نیست، تو در کنارش هستی.»

 صدایش غمگین بود.« می دانم اما این فرق دارد.»

او نیاز دارد که خودش مشکالتش را حل کند، آخر، زندگی او هم هست، پس بگذار راه راست را خودش پیدا کند، و »

 «کنار هم خواهید بود. اگر به صالح هر دویتان باشد، باالخره یک روز برای همیشه در

اما نه مری بت -تام سر تکان داد، می خواست همه را متقاعد کند که مری بت باید بچه را نگه دارد و با او ازدواج کند

 با این کار موافقت می کرد و نه پدر و مادر خودش. هر سۀ آنها بی نهایت سر سخت و یکدنده بودند.

گی دور میز نشسته بودند، مثل اعضاء یک خانوادۀ شاد به نظر می رسیدند. اما روز عید شکرگزاری، همچنان که هم

لیز بهترین سفره توری را که یادگار مادربزرگ جان و هدیۀ ای او برای ازدواج آنها بود، روی میز گسترده و 

بود. مری  سرویس چینی قدیمی و با ارزشی را که فقط در مناسبت های ویژه از آن استفاده می کرد، روی آن چیده

بت پیراهن ابریشم سبز تیره ای را که برای تعطیالت خریده بود، به تن کرده بود و آبشار موهای قرمز پرپشتش را 

 سخاوتمندانه روی شانه هایش رها کرده بود و چشمان درشت سبزش به 

 کودکی معصوم می ماند. علی رغم قطر دور کمرش به نحوی باور نکردنی زیبا می نمود.

پیراهنی به رنگ آبی روشن پوشیده و مختصری روژ گونه زده بود که مدتها بود کسی به چهرۀ او ندیده بود، لیز 

 مردها کت و شلوار پوشیده بودند و خانه گرم و شاد و روشن بود.

 مری بت برای لیز گل آورده بود، داوودی های درشت و طالیی و جعبه ای شکالت که تام مشغول بلعیدن آنها بود و

بعد از ناهار وقتی همگی جلوی شومینه نشستند، بیش از همیشه شبیه یک خانواده بودند. این اولین تعطیالت بزرگ 

آنها بود که بدون آنی برگزار می شد، چیزی که لیز از آن وحشت داشت و آن روز بارها و بارها به آن فکر کرده 
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درها دردناک نمی نمود. بعد از ظهر آن روز قرار بود لیز و بود، اما اکنون با وجود مری بت و تام در کنارشان، آن ق

جان برای یک راه پیمایی طوالنی از خانه بیرون بروند و تامی هم مری بت را همراه خود برای گردش با اتومبیل 

قرار  بیرون ببرد. در رستوران با وجود پیشنهاد مری بت برای کار، دو روز آخر هفته را به او مرخصی داده بودند که

 بود او پیش تامی و پدر و مادرش بماند.

و سپس  "اسکیت، بی اسکیت، به هر دونفرتان می گویم!"همچنان که جوانها با اتومبیل دور می شدند، لیز فریاد زد: 

او و جان به همراه سگ قدم زنان به راه افتادند. قرار بود به خانه چند نفر از دوستانشان سر بزنند و برای دو ساعت 

 بعد با یک زوج دیگر در خانه قرار گذاشته بودند که چهار نفری به سینما بروند.

و مری بت درخواست  "خب، دلت می خواهد چکار کنیم؟"همچنان که به طرف دریاچه می راندند، تام پرسید: 

دلش پر می زد  عجیبی کرد، درخواستی که تام را غافلگیر کرد اما از لحاظی هم آسوده خاطر شد. خود او تمام روز

 که به آنجا برود ولی تصور می کرد اگر به مری بت بگوید، گمان خواهد کرد که او چقدر غیرعادی و دیوانه است.

آیا امکان دارد اگر زیاد اذیت نمی شوی، جلوی گورستان چند دقیقه ای پیاده شویم؟ فقط فکر کردم که ... راستش، "

ته ام، که واقعا نگرفته ام. تمام وقت آرزو می کردم که ای کاش او هم آنجا احساس کردم انگار امروز جای او را گرف

 "کنار ما بود، تا پدر و مادرت دوباره احساس خوشحالی کنند. نمی دانم ... فقط می خواهم بایستم و سالمی به او بکنم.

د، با این تفاوت که وضع پدر این دقیقا همان چیزی بود که او احساس کرده بو "آره، من هم همین طور."تامی گفت: 

 و مادرش نسبت به سال گذشته خیلی بهتر شده بود مخصوصا رابطۀ بین خودشان.

پس از آن، سر راه ایستادند و چند شاخه رز قشنگ و ظریف و تر و تازه به رنگهای زرد و صورتی که با روبان بلند 

 ها را به آرامی روی سنگ مرمر سپید مزار چیدند.صورتی به هم بسته شده بود و بوی نفس بچه میداد، خریدند. آن

امروز "صدای تامی آهسته بود. به آن چشم های درشت آبی که همیشه می درخشید، فکر می کرد.  "سالم، کوچولو!"

مادر یک بوقلمون خیلی عالی پخت، اما حتما از چیزهایی که داخل شکمش گذاشته بود، بدت می آمد، آخر کشمش 

 "داشت.

م و مری بت مدتی طوالنی در حالی که دستهای یکدیگر را گرفته بودند، بی آنکه با هم حرفی بزنند، آنجا بعد تا

نشستند و به آنی فکر کردند. مشکل می شد باور کرد، تقریبا یک سال بود که او از بینشان رفته بود و اگر چه به 

 ظی دیگر انگار سالها از فتن ابدیش می گذشت.لحاظی انگار چند لحظه بیشتر از آن زمان نمی گذشت، اما به لحا

اما هر دو می دانستند که او را همراه  "بدرود، آنی."همچنان که آنجا را ترک می کردند، مری بت به آرامی گفت: 

 خود می برند، او همه جا همراه آنها بود، در خاطرات تامی، در اتاق مری بت و در نگاه لیز هنگامی که به یاد او بود.

چه بچۀ فوق العاده ای بود، هنوز هم نمی "تام در حالی که از گورستان بیرون می آمدند، با صدای شکسته گفت: 

 "توانم باور کنم که از بین ما رفته است.

 "نرفته است، فقط حاال نمی توانی ببینیش. اما او همیشه با توست."مری بت با مالیمت گفت: 

 دوباره همان پسر شانزده ساله شده بود. "با همۀ اینها دلم برایش تنگ شده. می دانم،"تام شانه باال انداخت. 

مری بت سر تکان داد و خودش را به او نزدیکتر کرد. تعطیالت عید سبب شده بود که بیشتر به خانواده اش فکر 

کرده بود، موفق کند، و صحبت دربارۀ آنی موجب شده بود که بیشتر دلتنگ نوئل شود. از زمانی که خانه را ترک 

نشده بود که با خواهرش صحبت کند، و مادرش ماهها پیش از پشت تلفن به او گفته بود که پدرش به نوئل اجازه 
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نمی دهد که نامه ای از او دریافت کند، سرانجام می توانست به زودی نوئل را ببیند ... اما اگر روزی اتفاقی برای او 

 تصور چنین چیزی لرزه به اندامش می انداخت.می افتاد چه؟ ... مثل آنی ... حتی 

وقتی به خانه رسیدند، مری بت ساکت بود و تامی متوجه شد که از چیزی ناراحت است. از خود می پرسید که شاید 

 نمی باید او را با خود بر سر مزار آنی می برد. شاید در این مرحله از بارداری، چنین کاری ناراحت کننده است.

 "است؟ می خواهی کمی دراز بکشی؟حالت خوب "

و باز با خود برای پس زدن اشکهایش مبارزه می کرد. تام و مری بت زود به خانه رسیدند، پدر و  "حالم خوب است."

تصور می کنی اگر من از اینجا به "مادر تامی هنوز برنگشته بودند. مری بت با حرفش تام را کامال شگفت زده کرد. 

نم، پدر و مادرت نارحت بشوند؟ راستش فکر کردم که ممکن است... ممکن است که به خاطر خانه خودمات تلفن ک

 "عید و روز تعطیل ... فقط فکر کردم روز شکر گزاری را تبریک بگویم.

تام اطمینان داشت که پدر و مادرش از تلفن مری  "نه، چرا ناراحت بشوند؟ فکر خیلی خوبی است، حتما زنگ بزن."

می شوند، اما حتی اگر هم می شدند، خود او می توانست هزینۀ مکالمه را بپردازد. پس، هنگامی که مری بت ناراحت ن

 بت شمارۀ منزلشان را به تلفنچی می داد، از اتاق بیرون آمد و او را تنها گذاشت.

دور و برش شنیده  ابتدا مادرش گوشی را برداشت، از نفس افتاده و گرفتار به نظر می رسید و سر و صدای زیادی از

می شد. مری بت می دانست که عمه هایش با خانواده شان همیشه برای روز شکرگزاری به منزل پدرش می روند و 

هر دوی آنها بچه های کوچکی دارند. هیاهو و جیغ و داد آن قدر زیاد بود که مادرش نمی توانست صدای او را 

 بشنود.

 "شنوم! شما کی هستید؟کی؟ ... بچه ها بس کنید! نمی توانم ب"

منم مادر، مری بت. می خواستم عید شکر گزاری را تبریک بگویم و برایتان آرزوی "مری بت کمی بلندتر گفت: 

 "خوشبختی کنم.

 "پدرت مرا می کشد."و بالفاصله بغضش ترکید و شروع به گریه کرد.  "وای، خدای من!"

ش می خواست آنجا بود و مادرش را محکم بغل می کرد و در یک باره دل "مادر، من فقط خواستم سالمی بکنم."

خیلی دلم برایت تنگ "آغوش خود نگه می داشت. تا آن لحظه متوجه نشده بود که چقدر دلش برای او تنگ شده. 

اشک چون سیالبی از چشمانش جاری بود و مارگریت رابرتسون از آن طرف ضجه می زد و نوحه می  "شده، مادر.

 خواند.

حالت خوب است؟ "با صدایی آهسته در حالی که امیدوار بود اطرافیان صدایش را نشنوند از مری بت پرسید: سپس 

 "هنوز نیامده؟

اما به محض آنکه جمله اش تمام شد، ناگهان از آن سوی سیم صدای فریاد انفجار گونه ای  "تا ماه دیگر نه."

ید و سپس گوشی تلفن با زور از دست مادرش بیرون برخاست. بعد صدای بلند جر و بحثی به گوش مری بت رس

 کشیده شد و صدای تند و گوشخرانی واضح و مشخص شنیده شد.

 نعره می زد. از گریۀ زنش فهمیده بود که کی پشت خط است. "کیه؟"

دستهایش به شدت می لرزید، اما سعی می کرد  "سالم، پدر. فقط می خواستم برایتان عید خوشی آروز کنم."

 ایش طبیعی باشد.صد
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لحنش تلخ و گزنده و صدایش بی رحم بود و مری بت سعی می کرد جلوی  "تمام شد؟ منظورم را که می فهمی؟"

 اشک هایش را بگیرد.

 "هنوز نه... من فقط ... می خواستم ..."

ب همه چیز را داده و از به تو گفته بودم که تا وقتی تمام نشده، با اینجا تماس نگیری، وقتی به خانه برگرد که ترتی"

 "شرش خالص شده باشی، تا آن وقت به ما زنگ نزن! می شنوی؟

صدای گریه مادرش را از آن سو می شنید. تصور می کرد که صدای  "بله، می شنوم، من ... پدر، خواهش می کنم..."

ار خود را می کرد و در جیغ نوئل را هم که به پدرش می گفت حق ندارد چنین کاری بکند، می شنود. اما پدرش ک

حالی که مری بت گریه می کرد، گوشی را گذاشت. تلفنچی روی خط آمد و پرسید آیا مکالمه تمام شده یا نه، اما 

مری بت آنچنان به شدت می گریست که حتی قادر نبود پاسخ او را بدهد. بنابراین فقط گوشی را گذاشت و هق هق 

ماند. کمی بعد تامی به اتاق بازگشت و از دیدن او در آن حالت به  کنان آنجا نشست. به کودک گمشده ای می

 "چی شد؟"وحشت افتاد: 

 و گریست. "او نمی گذارد، ... اجازه نمی دهد... که با مادرم صحبت کنم ..."

ه حتی قادر نبود آنچه را احساس می کرد ب "او گفت تا وقتی از شرش خالص نشده ام، تماس نگیرم. او ... من ..."

تامی بگوید، اما همه چیز عیان بود. نیم ساعت بعد، هنگامی که پدر و مادر تامی به خانه بازگشتند، مری بت هنوز 

آشفته و ناراحت بود. تام مجبورش کرده بود که دراز بکشد چرا که آنچنان به شدت می گریست که پسر جوان 

چه اتفاقی "که ناراحت و نگران می نمود از تام پرسید: ترسید مبادا بچه قبل از موعد به دنیا بیاید. لیز در حالی 

 "افتاده؟

به خانه اش تلفن زد و پدرش گوشی را گذاشت. گمان می کنم داشت با مادرش صحبت می کرد که پدرش گوشی "

باره را قاپید و گفت تا وقتی که بچه را به کسی نداده دیگر تلفن نکند. وحشتناک بود مادر، او چه جوری می خواهد دو

 "به آنجا برگردد؟

این طوری که پیداست رفتارش شباهتی به رفتار یک پدر ندارد. ولی "نگران به نظر می رسید.  "نمی دانم"لیز گفت: 

اما لیز به چشم می  "انگار مری بت به مادرش خیلی وابسته است... به هر حال تا ماه ژوئن بیشتر طول نمی کشد...

 ینش برگردد، روزگار سختی خواهد داشت.دید که وقتی مری بت نزد والد

سپس لیز به آرامی وارد اتاق آنی شد و روی تخت کنار مری بت که همچنان گریه می کرد، نشست و به آرامی گفت: 

سپس در حالی که دستهای مری بت را میان دستهایش گرفته بود و با مالیمت  "نباید بگذاری این طور ناراحتت کند."

 "برایت خوب نیست، برای بچه هم همین طور ..."ست مثل انگشتان آنی نوازش می کرد، ادامه داد: انگشتان او را در

اهمیتی نمی  "چرا باید او این قدر تنگ نظر باشد؟ چرا اجازه نمی دهد حد اقل تلفنی با مادرم و نوئل صحبت کنم؟"

 داد که با رایان صحبت نکند، چرا که او هم درست مثل پدرش بود.

خیال می کند با این کار دارد آنها را در مقابل اشتباه تو حفظ می کند. اما قضیه را درست درک نمی کند، مشکل او او "

 "احتماال این است که هنوز از مسئله ای که اتفاق افتاده ناراحت است و احساس شرمندگی می کند.

 "کند.من هم همین طور، اما این موضوع احساس مرا نسبت به آنها عوض نمی "

من گمان نمی کنم او متوجه این نکته باشد. اما تو دختر خوشبختی هستی، چرا که علی رغم آن ماجرا هنوز هم روح "

 "لطیف و قلب بزرگی داری. مری بت، تو آینده ای در پیش رو داری، اما او ندارد.
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اده صحبت می کنند، باالخره همه من چه آینده ای دارم؟ تمام مردم شهر تا ابد دربارۀ اتفاقی که برای من افت"

خواهند فهمید، و حتی اگر من از آنجا بروم، باز هم مردم پشت سرم حرف خواهند زد. باالخره یکی ماجرا را به آنها 

و دخترها می گویند من  "خواهد گفت و همه از من متنفر خواهند شد. پسرها فکر می کنند که من سهل الوصولم

اجازه نخواهد داد بعد از تمام کردن دبیرستان به دانشگاه بروم. بلکه سعی خواهد کرد  پست و هرزه ام. پدرم هرگز

 "مرا مجبور کند که در مغازه برایش کار کنم، یا در خانه بمانم و به مادرم کمک کنم تا بپوسم، درست مثل او.

در ضمن تو خودت می دانی که هیچ اجباری نداری، مجبور نیستی هر کاری مادرت کرده بکنی، "لیز به آرامی گفت: 

 کی هستی، می دانی که 

سهل اوصول و بی ارزش نیستی. دبیرستان را تمام می کنی و بعد درباره ی آینده تصمیم می گیری... و به خوبی از 

 "عهده بر خواهی آمد.

و  "درم حرف بزنم.پدرم اجازه نخواهد داد که یک بار دیگر با آنها صحبت کنم. دیگر هرگز نخواهم توانست با ما"

دوباره مثل یک بچه ی کوچک شروع به گریه کرد. لیز او را در آغوش کشید و نوازش کرد. این تنها کاری بود که 

در آن لحظه از او بر می آمد؛ که در کنار او باشد. اما قبلش از این اندیشه که دختری به این مهربانی مجبور است 

د، به درد می آمد. حاال متوجه می شد که چرا تامی می خواهد با او ازدواج کند. دوباره نزد آن مردم رقت انگیز برگرد

الیزابت ویتاکر دلش می خواست مری بت را همان جا نگه دارد و او را از دست آنان حفظ کند. از سوئی دیگر، آنها 

ان تنگ شده، چرا که خانواده ی او بودند و لیز می دانست که مری بت به هر حال به شیوه ی خود دلش برای آن

همیشه در بازگشت به خانه پس از وضع حمل صحبت می کرد. شاید او نفهمیده بود در زندگی چه کند اما همیشه 

 مشتاق دیدار خانواده اش بود.

سعی می کرد به مری بت جرئت بدهد، اما او  "همین که به خانه برگردی اخالق پدرت بهتر خواهد شد."لیز گفت: 

 داد و با دستمالی که لیز به او داده بود، بینی اش را پاک کرد.فقط سر تکان 

نه، بهتر نخواهد شد، بلکه بدتر خواهد شد. دائم آن ماجرا را به یاد من خواهد آورد. درست مثل عمه هایم. او "

ه می کند... یا مرتب درباره ی اینکه چطور آنها مجبور به ازدواج شدند، اظهار نظر می کند و آنها را ناراحت و شرمند

حداقل یکی از آنها را که همیشه به همین دلیل از دست پدر و جر و بحث های او گریه می کرد، اما آن یکی به پدر 

می گفت که بس کند، و به او تذکر می داد اگر بار دیگر مسئله را عنوان کند، شوهرش او را خواهد زد. در نتیجه، 

 "پدر دیگر چیزی در مورد او نمی گوید.

شاید الزم باشد که این نکته را برای پدرت روشن کنی که چنین "و متفکرانه افزود:  "شاید این درس عبرتی باشد."

اما او فقط شانزده سال داشت، چطور می توانست در مقابل پدرش بایستد؟ همین  "حرفهایی را تحمل نخواهی کرد.

لیش بود. بدون آنها با بچه ای در شکم کامالً تک و تنها می که خانواده ی ویتاکر را پیدا کرده بود، نهایت خوش اقبا

 ماند.

کمی بعد، لیز کمک کرد که مری بت از جا برخیزد و در حالی که دو مرد در مقابل شومینه نشسته بودند و آهسته 

، مری بت صحبت می کردند، فنجانی چای برای او آماده کرد. سرانجام آن دو به سینما رفتند و هنگامی که برگشتند

 روحیه ی بهتری داشت. دیگر هیچ کس درباره ی پدر و مادر او حرفی نزد و آن شب همگی زود به بستر رفتند.

رابطه ی آنها دوستانه تر شده بود و حاال  "خیلی برای این دختر متأسفم."همین که دراز کشیدند، لیز به جان گفت: 

 ر اتاق آنها دیگر از آن سکوت مرگبار خبری نبود.راحت تر درباره ی مسائل با هم صحبت می کردند. د
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اینکه  "تامی هم خیلی برای او ناراحت است، مایه ی تأسف است که مرتکب چنین اشتباه بزرگی شده،"جان گفت: 

 واضح بود، اما لیز به همان اندازه از پدر و مادر مری بت عصبانی بود.

 "ا خیلی مسخره است که خودش مایل است.از اینکه دوباره نزد آنها برگردد، متنفرم. ام"

آنها همه چیز او هستند و او هم خیلی جوان است، اما باالخره همه چیز رو به راه می شود، او می خواهد به دانشگاه "

 "برود و پدرش نمی تواند این را هضم کند.

و فکورانه ادامه داد:  "ر بیاید...آدم مستبدی به نظر می رسد، اما اگر کسی با او صحبت کند، شاید با مسئله کنا"

دخترک به راه نجاتی نیاز دارد، به یک امکان دیگر، که اگر کارها آنجا بر وفق مراد نباشد، جایی باشد که به آنجا "

 "پناه ببرد.

نمی خواهم تامی با او ازدواج کند، دست کم حاال که هر دوی آنها خیلی جوانند، و دخترک "جان خیلی جدی گفت: 

باه بزرگی کرده که باید آن را پشت سر بگذارد و بر پیامدهای آن غلبه کند. قبول چنین تعهدی بار بسیار اشت

 "سنگینی بر دوش تامی خواهد بود، حتی اگر خودش بخواهد.

هنوز هم حرفهای جان گاهی او آزار می داد. در حال حاضر هیچ یک  "خودم می دانم،"ناگهان لیز پرخاشگرانه گفت: 

ها دلش نمی خواست تامی ازدواج کند، اما لیز در آن موقعیت حاضر به دست کشیدن از مری بت هم نبود. این از آن

دختر به دلیلی سر راه آنها قرار گرفته بود و از نظر شخصیت ارزش توجه را داشت و لیز قصد نداشت به او پشت کند 

 و یا از کمک به او امتناع ورزد.

را کنار بکشی. او بچه اش را به دنیا می آورد و نزد خانواده اش بر می گردد. اگر مسئله  فکر می کنم تو باید خودت"

ای داشت، می تواند با ما تماس بگیرد. من مطمئنم که تامی رابطه اش را با او قطع نخواهد کرد، چرا که شیفته ی 

بین خانه هایش مانعی بر سر راه ادامه ی حتی اگر فاصله ی  "اوست و با رفتن او از اینجا، او را فراموش نخواهد کرد.

 رابطه ی عاطفیشان باشد.

و جان سر تکان داد. لیز  "می خواهم با آنها صحبت کنم."ناگهان لیز در حالی که چشم به جان دوخته بود گفت: 

 "منظورم پدر و مادر مری بت است."ادامه داد: 

 "در کار آنها دخالت نکن!"

ی بت است. آن جماعت، درست موقعی که دخترک واقعاً نیاز به آنها دارد، او را به حال خود کارِ آنها نیست، کارِ مر"

رها کرده اند که مسائلش را حل کند. آنها یک دختر شانزده ساله ی تنها را به طور کامل به خودش و عقل و تدبیرش 

ال دخترشان و تحمیل چنین شرایطی به او وا گذاشته اند. این طور که پیداست آنها با نادیده گرفتن وظایف خود در قب

 "در واقع می خواهند ضعف و کوتاهی خود را در حمایت از او نادیده بگیرند.

و لبخند زد. گاهی از اینکه لیز به همه چیز این قدر اهمیت می داد  "ممکن است آنها از این دید به مسئله نگاه نکنند،"

د و البته گاهی هم از کارهای او دیوانه می شد. اما مدتی طوالنی بود و خودش را درگیر مسائل می کرد، لذت می بر

که لیز دیگر به هیچ چیز اهمیت نمی داد و اینک جان به نوعی خوشحال بود که مری بت این احساس را دوباره در او 

ز به نوعی برانگیخته است. در واقع مری بت انگیزه ی دگرگونیهای زیادی در همگی آنها شده بود. خود جان نی

این را گفت و در حالی که دوباره به  "تصمیمت را که گرفتی به من هم بگو،"نسبت به او احساسی پدرانه داشت. 

 همسرش لبخند می زد، چراغ خواب کنار تخت را خاموش کرد.
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شده،  می خواهم به خاطر خودم هم که"کالمش صریح و بی پرده بود.  "اگر برای دیدنشان بروم، با من می آیی؟"

حاال لیز به طور غیرعادی احساسی مادرانه نسبت به این  "پیش از آنکه مری بت به آنجا برگردد، به دیدن آنها بروم.

دختر داشت، شاید هم روزی او عروسش می شد، اما چه عروسی می شد و چه نمی شد، لیز قصد نداشت او را به امید 

 پدر و مادری بی احساس، تنها رها کند.

راستش، بدم نمی آید... گمان می کنم حتی از اینکه شاهد ادب کردن او توسط "کی اتاق جان با خنده گفت: در تاری

فقط زمان را به رفتن من "و بعد با دهان بسته شروع به خندیدن کرد. لیز هم می خندید.  "تو باشم، لذت هم می برم!

 "بگو،

و بعد در جای خود به سمت شوهرش چرخید و گفت:  "می کنم. فردا به آنها تلفن"لیز سر تکان داد و فکورانه گفت: 

حاال آنها دوباره دوست یکدیگر بودند، اما نه بیش از آن، گرچه این خود دستاورد بزرگی بود که  "جان، متشکرم."

 به یُمن وجود مری بت ممکن شده بود.

 

 

 فصل نه

ن قریب الوقوعش را به همکارانش در رستوران اطالع دوشنبه بعد از روز شکرگزاری، سری بت با تأسف فراوان رفت

داد. مری بت ولیز باز هم در این مورد با هم صحبت کرده بودند و مری بت تصدیق کرده بود که برای کسب 

آمادگی بیشتر و موفقیت در امتحانات، نیاز به وقت کافی دارد. بچه هم که بعد کریسمس به دنیا می آمد، پس مری 

ه بود روز پانزدهم ماه به کارش در رستوران پایان دهد. خانواده ی ویتاکر از او خواسته بودند که از بت تصمیم گرفت

 آن زمان تا هنگام به دنیا آمدن بچه، نزد آنها اقامت کند. به او اطمینان داده بودند که واقعاً مایلند او پیش آنها بماند.

رار گرفته بود و دوست داشت نزد آنها اقامت کند. حاال دیگر مری بت سخت تحت تأثیر پیشنهاد محبت آمیز آنان ق

نگران وضع حملش بود، به عالوه در کنار آنها بودن بع معنی این بود که می توانست بیشتر با لیز کار کند، تا شاید 

ه ای حتی مدرسه دروس بیشتری از او می پذیرفت و نزدیک تامی بودن هم که جای خود را داشت. این برایش برنام

دلخواه بود. از آن سو، لیز هم جان را متقاعد ساخته بود که نگهداری از مری بت تا زمان به دنیا آمدن بچه بهترین 

 کاری است که می تواند در حق تامی انجام دهند.

دش به البته بعد از آن هم نیاز دارد که کسی پهلوی او باشد، چرا که در نبود فرزن"لیز به شوهرش توضیح داده بود: 

 "او بسیار سخت خواهد گذشت:

لیز می دانست که دخترک چه زجری را باید تحمل کند، خود او هم فرزندش را از دست داده بود و خوب می دانست 

که چشم پوشی از نوزاد برای مری بت به چه قیمتی تمام خواهد شد؛ به بهای درد و عذابی شدید و تحمل ناپذیر، و 

و باشد و به او کمک کند. بی آنکه خود بخواهد، شیفته ی این دختر شده بود و درس و مشق لیز می خواست در کنار ا

مدرسه، وابستگی آنها را عمیق تر کرده بود. مری بت ذهن فوق العاده ای داشت، و به طور خستگی ناپذیر تالش می 

.. این تنها امید او برای داشتن کرد تا پیشرفت کند. چرا که این همان چیزی بود که با تمام وجود خواستارش بود.

 آینده ای بهتر بود.

در رستوران همه از رفتن او غمگین بودند، اما مشکل او را درک می کردند. مری بت گفته بود برای وضع حمل نزد 

ر خانواده اش باز می گردد، اما به هیچ کس نگفته بود که در واقع ازدواج نکرده و تصمیم ندارد بچه را نگه دارد. د

آخرین روز کاری مری بت در آنجا، جولی مراسم کوچکی برای او برپا کرد و همه برای بچه ی او هدایایی کوچک 
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آوردند. کفش های کوچولو، ژاکتی که یکی از دخترها برایش بافته بود، پتویی به رنگ صورتی و بنفش که مرغابی 

ب بازی، جعبه ای پر از پوشک که هدیه یکی های کوچکی بر آن نقش بسته بود، یک خرس عروسکی کوچولو، اسبا

 از پیشخدمت های مرد بود، و جیمی هم برای او صندلی پایه بلند مخصوص بچه هدیه آورده بود.

نری بت در حالی که به چیزهای کوچکی که به او داده بودند می نگریست، سخت دستخوش احساسات شده بود. 

درد آورده بود و بیش از آن، دانستن این حقیقت که او هرگز شاهد  محبت پاک و بی شائبه ی آنان قلب او را به

استفاده ی فرزندش از هیچ یک از این هدایا نخواهد بود، او را می آزرد. برای نخستین بار به وضوح متوجه شد که 

ت یافته و چشم پوشی از بچه و بخشیدن او به کسی دیگر چه مفهومی دارد. انگار وجود طفل یک باره برای او واقعی

ملموس شده بود. اکنون او لباس و جوراب و کاله و پوشک و خرس و صندلی مخصوص داشت... چیزی که نداشت، 

 پدر و مادر بود. بعدازظهر، هنگامی که مری بت...

به اتاقش رفت دکتر مکلین تلفن کرد و پرسید کار یافتن والدین برای کودک او به کجا رسیده است دکتر پاسخ داد 

زوج را در نظر گرفته بودم اما گمان میکنیم یکی از آنها مناسب نباشد پدر اعتراف کرده بود که به الکل اعتیاد سه 

دارد و آوری مکلین به هیچ وجه مایل نبود بچه را به آنان بدهد زوج دوم هم اخیرا متوجه شده اند که خودشان بچه 

قبول فرزند خوانده نداشته باشند راستش تا امروز در این مورد ای در راه دارند و خانواده سوم ممکن است تمایلی به 

 با آنها صحبتی نکرده ام البته هنوز کمی وقت داریم

دوهفته دکتر مکلین فقط دوهفته مری بت مایل نبود بچه را به خانه ببرد و بعد او را به کسی بدهد این برایش شکنجه 

ه منزل خانواده ویتاکر برگردد به نظرش این کار نوعی سواستفاده بزرگی بود می دانست که نمی تواند با یک بچه ب

بود باالخره یک کسی را پیدا میکنیم مر بت قول می دهم و اگر نشد می توانی یکی دوهفته بچه را در بیمارستان 

تصدیق بگذاری تا زوج مناسبی پیدا کنیم دلمان که نمی خواد مرتکب اشتباه بشویم درست است مری بت گفته او را 

کرد اما صندلی پایه بلند گوشه اتاقش یک باره شوم و تهدید آمیز می نمود همکارانش از او قول کرفتند که تلفن کند 

و جنسیت نوزاد را به آنها خبر دهد و مری بت قول داد این کار را می کند علم به این که به همه آنها دروغ گفته 

 داحافظی با جولیاست خداحافظی را مشکل تر می کرد به خصوص خ

جولی گفته بود مواظب خودت باش می فهمی و به او گوشزد کرد هنوز هم فکر میکنم باید با تامی ازدواج کنی و پس 

 از رفتن مری بت همگی گفتند شاید پس از به دنیا آمدن بچه این کار را بکند

ین هم هنوز در همین فکر بود دکتر هنگامی که دکتر و مری بت خداحافظی کردند و گوشی را گذاشتند دکتر مک ل

تمایلی نداشت که به مری بت کمک کند تا بچه اش را به کسی بدهد و بعدها ببیند که هم او و هم تامی پشیمان شده 

اند و تاسف می خورند بلکه با خود فکر کرده بود که موضوع را با لیز در میان بگذارد و ببیند نظر او چیست آیا در 

چه تصمیمشان جدی است اما مطمین نبود که زوج جوان راضی باشند او در این باره با مادر تامی مورد رها کردن ب

صحبت کند موقعیت حساسی بود اما اکنون فوریت مسله را احساس می کرد کامال مشخص بود که مری بت به دنبال 

 اسب باشدراه حلی می گردد بنابراین به او و خودش قول داد که به طور جدی در پی زوجی من

روز بعد از ترک رستوران تامی به مری بت کمک کرد تا اسباب و اثاثه اش را به اتاق آنی منتقل کند مری بت وسایل 

بچه را که دوستانش به او داده بودند داخل جعبه ای نهاد و در گاراژ گذاشت و گفت آنها رابرای پدر و مادر آینده 

دیدن وسایل او بغض گلویش را می گرفت چرا که باعث می شد همه چیز بچه به بیمارستان می فرستد هنوز هم از 

 ملموس تر و واقعی تر جلوه کند
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صبح شنبه لیز به جوانها گفت که با جان به خارج شهر می روند و فردا بر می گردند جان می خواست به چند بازار 

شتن آنها کمی ناراحت بود اما مفصال در این محصوالت کشاورزی سر بزند و روز یکشنبه بر میگشتند لیز از تنها گذا

 باره با جان صحبت کرده بود و می دانست که می تواند به آنها اطمینان کند

تامی و مری بت از تنها ماندن با هم خوشحال بودند و هردو مصمم بودند که مراقب رفتار خود باشند و از اعتماد آنها 

 سواستفاده نکنند

ی و مری بت باهم برای خرید کریسمس رفتند مری بت برای مادر تامی یک سنجاق سینه بعد از ظهر آن روز تام

نگین دار خرید که با توجه به درآمد و پس اندازش گران بود اما به نظر بسیار زیبا می نمود و دختر جوان گمان می 

هوای بد و بارانی بود  کرد که لیز از آن خوشش بیاید برای پدر تامی هم یک پیپ خرید که مخصوص استفاده در

همچنان که به مغازه ها سر می زدند مری بت گاهی وسایل و لباس های مخصوص نوزادان را بر می داشت و به آنها 

 نگاه می کرد ولی هر بار خود را مجبور می کرد که آنها را سرجایشان بگذارد و چیزی برای بچه نخرد

یک خرس عروسکی یا یک گردنبند و از این جور چیزها تامی با چرا برای او چیزی از طرف خودت نمی خری مثال 

خود فکر می کرد شاید این کار باعث شود که او کمی از حال و هوای رها کردن بچه خارج شود اگر مری بت چیزی 

برای بچه اش می خرید می توانست آن را همراه او به زندگی و خانواده جدیدش بفرستد اما چشمان مری بت از 

پیشنهاد تامی پر از اشک شد و سر تکان داد او نمی خواست که طفل هیچ گونه اثر و نشانه ای از او با خود  شنیدن

داشته باشد چرا که ممکن بود خود او بعدها وسوسه شود و همه جا دنبال او بگردد و هر بچه ای که مثال گردنبندی به 

 گردن دارد جستجو گرانه نگاه کند

کامال نمی توانم به او بچسبم و بغض گلویش را گرفت تامی گفت بعضی چیزها را نمی شود  باید فراموش کنم تامی

فراموش کرد و به او خیره شد و مری بت سر تکان داد دلش نمی خواست تامی را فراموش کند بچه را هم همین 

دیگر جای چون و طور اما بعضی وقتها زندگی مجبورت می کند که از عزیز ترین چیزهایت هم دست بکشی گاهی 

 چرا نیست تامی هم این را می دانست و دلش نمی خواست مری بت را از دست بدهد همین طور بچه او را

سر انجام با بسته های خریدشان به خانه بازگشتند و مری بت برای تامی شام پخت پدر و مادر تامی تا بعد از ظهر 

د مری بت مرتب از تامی ایراد می گرفت و سرش غرغر می کرد فردا بر نمی گشتند و این دو انگار زن و شوهر باشن

 و بعد باهم به شستن و جابجا کردن ظرف ها پرداختند و سرانجام به تماشای تلویزیون نشستند

در حالی که مثل زوج های جوان کنار هم نشسته بودند و به تلویزیون نگاه می کردند مری بت نگاهی به تامی انداخت 

د و تامی به طرف او خم شد و موهایش را بوسید و گفت احساس می کنم که انگار با تو ازدواج کرده و زیر لب خندی

 ام

مری بت به شوخی گفت گمان نمی کنم از یک زن دویست کیلویی خوشت بیاید و از جا بلند شد و کمی در اتاق قدم 

ظاهرا بچه هم این اواخر خیلی پایین آمده زد و پشتش را که درد می کرد مالش داد آنروز خیلی راه رفته بودند و 

بود و تردیدی نبود که به زودی به دنیا می آید شاید هم بچه درشتی بود مری بت دختر بلند قامتی بود اما هیکل 

ظریفی داشت و همیشه الغر بود این اواخر فکر زایمان را می کرد و سخت به وحشت می افتاد آن شب وقتی این 

 عتراف کرد تامی برای او ناراحت شد و آرزو کرد که زیاد درد نکشدموضوع را به تامی ا

 احتماال حتی دردی احساس نخواهی کرد و ظرفی پر از بستنی به او داد و بعد هم در خوردن آن با او شریک شد

 مری بت گفت امیدوارم سعی کرد ترسش را فراموش کند فردا می خواهی چه کار کنی
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و پیش از آمدن مامان و بابا آن را تزیین نکنیم خیلی غافلگیر می شوند مری بت هم با  چرا درخت کریسمس نگیریم

این فکر موافق بود و دوست داشت آنها را خوشحال کند و به نحوی عضوی از خانواده آنها باشد و آن شب هنگامی 

 که روی تخت آنی دراز کشید تامی مدتی طوالنی کنار او نشست و با او صحبت کرد

می خواهد تا آخر عمرم کنار تو باشم و بچه ای که در شکم توست بچه ما باشد این چیزی است که دلم می  دلم

 خواهد

 مری بت

من هم همین طور و این را از ته دل گفت اما در زندگی به دنبال چیزهای دیگری هم بود همان چیزهایی که مادر 

 تامی پیش از ازدواج با پدرش به دست آورده بود

ایت صبر می کنم مری بت پدرم هم برای مادرم صبر کرد البته نه زیاد و با خود فکر کرد زندگی در کنار مری بت بر

 چقدر لذت بخش است مثال یکی دو سال و لبخندی به او زد می توانیم ازدواج کنیم و باهم به دانشگاه برویم

 "و با چی زندگی کنیم؟"

اما مری بت با وجوداینکه "و مادرم زندگی کنیم و همین جا به دانشگاه برویم. می توانیم همین جا بمانیم و با پدر"

 پدر و مادر تامی را واقعا و از صمیم قلب دوست داشت ، از این فکر خوشش نمی آمد.

وقتی ازدواج می کنیم اگر بکنیم، که بزرگ و بالغ شده باشیم و بتوانیم "مری بت خمیازه ای کشید و خیلی قاطع گفت:

 دمان را و بچه هایمان را اداره بکنیم...مهم نیست که چندسال دیگر باشدخو

 "و ماها چندساله شده باشیم.

فقط می خواهم این را بدانی که من می "بعد او هم خمیازه ای کشید:"اره مثال شاید در شصت سالگی!"تامی گفت:

 ش نکنخواهم یک روز با تو ازدواج کنم ، مری بت رابرتسون، این را فرامو

 "همین و بس.

 مری بت اعتراضی نکرد فقط لبخندی زد و در حالی که به آنی، تامی و بچه اش فکر می کرد به خواب رفت.

 فصل ده

صبح روز بعد زودتر از خواب برخاستند و برای خرید درخت کاج بیرون رفتند.تامی درخت کاج کوچکی هم خرید 

 رگتر در وانت گذاشت ودرختی ظریف و کوچولو و آن را با درخت بز

هنگامی که به خانه رسیدند جعبه تزیینات درخت کریسمس را آورد و بیشتر بعدازظهر را صرف تزیین درخت 

 کردند.دیدن بعضی از این تزیینات اشک را به چشمان تامی آورد.به خصوص

و شروع "را باید کنار بگذاریم؟به نظر تو این ها "آنهایی که مادرش با آنی ساخته بودند.مری بت اندیشناک پرسید:

 به بررسی و تبادل نظر کردند.احتماال مادر تامی از دیدن آنها سخت ناراحت

می شد اما در عین حال متوجه فقدان آنها شدن نیز همه را غمگین می کرد و راه حل سومی وجود نداشت.در پایان 

 اشتن آنها مثلتصمیم گرفتند به هرحال از آنها استفاده کنند چرا که کنار گذ

نادیده گرفتن و انکار وجود آنی بود.او بیش از این ها در کنار آنها بود و همه او را در یاد و خاطره خود داشتند.پس 

 بهتر بود که این واقعیت را بپذیرند و اذعان کنند تا اینکه سعی کنند وانمود

ازظهر بود که هردو قبول کردند درخت زیبا و نمایند که چنین چیزهایی هرگز وجود نداشته.سرانجام ساعت سه بعد

 کاملی شده و کار تزیین به پایان رسیده است.
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مری بت برای ناهار ساندویچ تن ماهی درست کرده بود و هنگامی که باقی مانده تزیینات را کنار می گذاشتند تامی 

 جعبه را به جای خود برنگرداند بلکه آن را کنار گذاشت و سپس نگاهی

 به مری بت انداخت.عجیب 

 "چیزی شده؟"

نه فقط باید یک جایی بروم، می "تامی سر تکان داد.مری بت به چشم خود می دید که تامی در فکر چیزی است.

 "خواهی با من بیایی یا اینکه خیلی خسته هستی؟

 "نه خوبم موضوع چیست؟"

وی اتومبیل می رفتند برف شروع به باریدن و سپس پالتوهایشان را برداشت و هنگامیکه به س"خودت خواهی دید."

 کرده بود.تامی جعبه کوچک تزیینات را هم با خود آورد.درخت کوچک هنوز

عقب وانت بود و تامی جعبه را کنار آن گذاشت.ابتدا مری بت نمی دانست تامی چه قصدی دارد اما به محض اینکه 

 گورستان بودند و آنجا رسیدند فهمید که تامی میخواهد چکار بکند.آنان در

 تامی درخت کوچک را برای آنی آورده بود.

آنگاه تامی درخت را از شت اتومبیل برداشت و مری بت جعبه تزیینات را به دست گرفت.این ها کوچک ترین 

 وسایل تزیین درخت بودند همانهایی که آنی دوست داشت .خرس های کوچولو

و فرشته های کوچک.رشته هایی از مهره های کوچک و نوارهای زرورق ، سرباز کوچولوهایی که شیپور می نواختند 

 نقره ای.

تامی با حالتی رسمی و موقر درخت را روی پایه چوبی کوچکی کنار مزار آنی بر روی زمین برپا داشت و تزیینات را 

 یک به یک و به نوبت بر روی آن آویختند.مراسمی دلگیر و حزن انگیز

چنددقیقه ای بیش طول نکشید.بعد استادند و به آن خیره شدند و تامی به خاطر آورد چقدر  بود اما تزیینات درخت

آنی کریسمس را دوست می داشت.آنی همه چیز کریس را دویست داشت.پیش از این تامی برای مری بت تعریف 

 ی غلتید.کرده بود اما این بار قادر نبود چیزی بگوید و فقط آنجا ایستاد.اشک بر گونه هایش فرو م

 به یاد می آورد که چقدر خواهرش را دوست می داشته و از دست دادن او برایش چه دردناک بود.

سپس به مری بت نگاه کرد.شکم گنده اش در زیر پالتو پنهان شده بود، چشمانش بسیار مهربان و پرعاطفه بود 

ه هیچ گاه به اندازهء این لحظه عاشق او موهای براقش از زیر روسری پشمی بیرون زده بود.تامی احساس می کرد ک

می دانست که آنی کاری را که او می خواهد بکند تایید می کند پس اگر این "مری بت!"نبوده است.به آرامی گفت:

با من "کار اینجا انجام می پذیرفت بهتر بود.چرا که احتماال آنی می خواست جزءی از زندگی و آیندهء او باشد.

 "ش میکنم...دوستت دارم...ازدواج کن....خواه

و به او نزدیکتر شد و دست او را میان دستهای خود گرفت و به چشمانش "من هم دوستت دارم."مری بت گفت:

 "اما نمی توانم...حاال نه....از من نخواه که این کار را بکنم...."نگاه کرد:

رش در آن آرمیده بود و در کنار آن درخت و به گور کوچکی نگاه کرد که خواه"نمی خواهم تو را ازدست بدهم..."

او را از دست دادم...نمی خواهم تو را هم از دست بدهم...خواهش "کریسمس که برای او آورده بودند قرار داشت.

 "میکنم بیا باهم ازدواج کنیم.
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و جواب رد حاضر بود به خاطر او هرکاری کند ، درعین حال می ترسید اگر به ا"حاالنه"مری بت به آرامی گفت:

 بدهد باعث رنجش او بشود.مری بت عاقلتر از سنش بود و از بسیار جهات عاقلتر از تامی.

 "قول می دهی بعدا با من ازدواج کنی؟"

و به تک تک کلماتی که "من رسما به امروز سوگند می خورم تامس ویتاکر، که تاابد تو را دوست خواهم داشت."

انست که هرگز فراموش نخواهد کرد که تامی برای او از همان لحظه اولی که او گفته بود ایمان داشت.مری بت مید

را دیده بود چه ارزشی داشته است اما اینکه عاقبت چه می شد و زندگی آنها را به کدام سو می کشاند چیزی بود که 

واست برای همیشه هیچ کس نمی توانست آن را تضمین کند و یا از هم اکنون پایان کار را بداند.مری بت می خ

 جزءی از زندگی او باشد اما چه کسی می داند که زندگی او را به کجا خواهد برد؟

 "قول می دهی با من ازدواج کنی؟"

 مری بت همیشه صادق و راستگو بود."اگر کار درستی باشد و اگر این چیزی باشد که هردویمان بخواهیم"

 و مری بت میدانست که این را ازته دل می گوید.".همیشه می توانی روی من حساب کنی"تامی گفت:

واگر بخت یاری می "تو هم همینطور.من همیشه دوست تو خواهم بود تامی...همیشه تو را دوست خواهم داشت."

 کرد روزی مری بت همسر او می شد.

ارد روزی همه چیز تغییر مری بت هم این را می خواست اما حاال در شانزده سالگی آنقدر عاقل بود که بداند امکان د

کند.شاید هم نه شاید عشق آن دو با گذشت زمان عمیقتر و عمیقتر می شد تا روزی که فراتر از همه چیز باشد.یا 

شاید طوفان زندگی آندو را چون برگ درختان خزان زده به گوشه هایی دور از هم می کشاند و تا ابد دور از هم نگه 

 ودمی داشت.اما مری بت امیدوار ب

 که این چنین نشود.

و روی پنجه پا "متشکرم"مری بت گفت :"هرزمان که اراده کنی من آماده ام تابا تو ازدواج کنم."تامی تاکید کرد:

بلند شد تا گونه او را ببوسد.تامی دردل آرزو داشت که مری بت به او قول قطعی می داد و در عین حال راضی بود که 

 سته قول بدهد داده است.آنچه را در آن لحظه می توان

فکر "سپس در سکوت ایستادند و به درخت کوچک کریسمس چشم دوختند و به آنی فکر کردند.تامی آهسته گفت:

وبعد بازوی مری بت را گرفت و او را به طرف اتومبیل "می کنم او هم تو را دوست دارد.ای کاش او هم اینجا بود.

ده بود و در راه بازگشت به خانه هردو بسیار ساکت بودند.اکنون حالتی برد.هوا سردتر از موقع بیرون آمدنشان ش

بسیار آرامش بخش بین آندو به وجود آمده بود.چیزی بسار قوی ، بسیار پاک و بسیار شریف.هردو می دانستند 

یکدیگر می امکان دارد روزی درکنار هم باشند شاید هم نه.سعیشان را می کردند و تا زمانی که می توانستند منتظر 

ماندند.در شانزده سالگی این خود توفیقی عظیم بود بسیار عظیم تر از آنچه بعضی ها پس از یک عمر آن را به دست 

می آورند.آندو پیمانی بسته بودند و امید و رویایی مشترک داشتند.این سرآغازی خوش بود هدیه ای بود که به 

 یکدیگر داده بودند.

یمن نشسته بودند و به گفت و گو پرداختند، آلبوم های قدیمی را نگاه کردند و به عکس مری بت و تامی در اتاق نش

های کودکی تامی و آنی خندیدند و هنگامی که پدر و مادر تام از سفر به خانه بازگشتند شامی که مری بت آماده 

بودند و از دیدن درخت  کرده بود انتظارشان را می کشید.لیز و جان از بازگشت به خانه و دیدن آندو خوشحال
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کریسمس به هیجان آمدند و لیز هنگامی که تزیینات آشنا و قدیم را دید مدتی طوالنی ایستاد و به آنها نگریست و 

 بعد به پسرش رو کرد و لبخند زد.

در آن صورت مثل این بود که "خوشحالم که آنها را هم آویزان کردی اگر نبودند دلم برایشان تنگ می شد."

 د وجود آنی را فراموش کند درحالی که لیز نمی خواست او را از یاد ببرد.بکوش

تامی خوشحال بود که کار آنها درست بوده و بعد همگی برای شام به آشپزخانه رفتند.مری بت "متشکرم مادر."

شته باشد درباره سفرشان پرسید و لیز گفت همه چیز به خوبی پیش رفته.به نظر نمی آمد خیلی هم به او خوش گذ

اما جان به نشانه رضایت سر تکان داد.سفر با توجه به موقعیت و تاجایی که امکان داشت سفر خوشی بود.به هرحال 

 راضی می نمودند و تا پایان شب حال و هوای جشن و شادی بین همه ی آنان حاکم بود.

قبل دارند.بسیار جدی تر از همیشه به نظر  لیز تقیبا از همان ابتدای ورودشان متوجه شد که جوان ها حالتی متفاوت با

 می رسیدند و ساکت تر، و نگاه آنها به یکدیگر حاکی از وابستگی و تعلق ، بیشتر از آن بود که تا آن لحظه لیز

و جان  "فکر نمی کنی در نبود ما اتفاقی افتاده باشه جان؟"متوجه شده بود. آن شب در اتاق خواب لیز از جان پرسید: 

 ش گرفت.خنده ا

اگر منظورت همان است که من فکر می کنم حتی یک پسر شانزده ساله هم نمی تواند از پس آن چنان مانعی بر "

 "بیاید. و به نظر من ترس تو کامال بی اساس است.

 "فکر نمی کنی با هم ازدواج کرده باشند؟"

 "برای این کار به اجازه ی والدین نیاز دارند. چطور مگر؟"

م می آید که خیلی فرق کرده اند به نحوی انگار به هم نزدیک تر شده اند بیشتر شبیه یک آدم واحد شده به نظر"

این سفر برای جان و لیز هم مفید واقع شده بود، تنها بودن  "اند. درست مثل آدم هایی که با هم ازدواج کرده باشند.

یز را برای شامی بسیار خوب به رستوران دعوت کرده و در اتاقی در هتل آن دو را به هم نزدیک تر کرده بود. جان ل

 دوباره پس از مدت ها تا حدودی همان رابطه ی گرم و صمیمانه ی فبل بینشان برقرار شده بود.

 "نظر من این است که فقط خیلی واله و شیدای هم هستند باید این را قبول کنیم."جان به آرامی گفت: 

 "م ازدواج کنند؟گمان می کنی واقعا روزی با ه"

این بدترین چیزی نیست که برایشان پیش بیاید. تا همین حاال هم خیلی چیزها را تحمل کرده اند و باالخره معلوم "

می شود که آیا بیش از حد توانشان است و یا این که باعث خواهد شد که بیشتر آبدیده شوند. فقط گذشت زمان این 

 "چه های خوبی هستند و من امیدوارم که در کنار هم بمانند.را نشان خواهد داد اما هر دویشان ب

 و این را به خوبی درک می کرد و جان با شیطنت لبخند زد. "به هر جال مری بت می خواهد صبر کند."لیز گفت: 

ی اما زمان به او ثابت کرده بود که این جور زن ها همسران شایسته ای م "من این جور زن ها را خوب می شناسم!"

اگر مقدر باشد باالخره "شوند. نه این که همیشه سر کردن با آنها راحت باشد نه، اما در کل آدم های خوبی هستند... 

و در نهایت چاره اش را پیدا خواهند کرد اگر نباشد چیزی را خواهند خواست که اغلب مردم در تمام طول 

جاذبه ای در آغازی دوباره نهفته بود که او  "م می شود.زندگیشان آن را ندارند و من از بعضی جهات به آنها حسودی

را به خود جلب می کرد. زندگی نو و تازه چون لوحی پاک و پاکیزه. آرزو داشت که می توانست دوباره زندگی با لیز 

 را از نو آغاز کند. اما انگار برای هر دوی آنان اکنون بسیار دیر بود.

 "انتظار مری بت است حسودیم نمی شود. من به آنچه در"لیز اندوهگین گفت: 
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لحنش حاکی از تعجب بود. لیز هرگز زیاد درباره ی به دنیا آوردن بچه گله  "منظورت وضع حمل است؟"جان گفت: 

 و شکایت نکرده بود.

 "نه منظورم چشم پوشی از بچه است. که واقعا برای یک مادر آسان نیست."

سف بود و برای پسرش و مری بت و رنجی که می کشیدند نیز متاسف بود. در جان سر تکان داد در دل برای او متا

 عین حال به آنچه پشت سر نهاده بودند و به آنچه جدا از هم و یا در کنار یکدیگردر پیش رو داشتند غبطه می خورد.

یمن هم چنان نشسته آن شب در حالی که جان به خواب می رفت لیز کنار او دراز کشید و مری بت و تامی در اتاق نش

بودند و تا دیر وقت با هم حرف می زدند. آن دو دقیقا همان چیزی را که مادر تامی متوجه شده بود احساس می 

کردند. نزدیک تر و یکی تر و سرشار تر از همیشه. به دلیل پیمانی که با هم بسته بودند مری بت برای اولین بار در 

 دارد.طول زندگیش احساس می کرد آینده ای 

صبح روز بعد صدای زنگ ساعت همه را بیدار کرد. مری بت به موقع دوش گرفت و لباس پوشید تا در چیدن میز 

صبحانه به لیز کمک کند. لیز ترتیبی داده بود که مری بت در امتحانی ویژه که قبولی در آن به معنای پذیرفته شدن 

آن روز امتحان نهایی داشت. سر میز صبحانه آن دو بی  در نیمسال سال آخر دبیرستان بود شرکت کند. تامی هم

وقفه در مورد امتحان صحبت کردند. مدرسه اجازه داده بود که مری بت در اتاقی مجزا در ساختمان اداری مدرسه به 

را  سواالت امتحانی پاسخ دهد. جایی که هیچ یک از دانش آموزان او را نمی دیدند. لیز با او قرار گذاشته بود که او

سر جلسه ی امتحان ببیند. اولیا مدرسه با مری بت بسیار بزرگ منشانه رفتار کرده و از هیچ کمکی مضایقه نکرده 

بودند . همه ی این ها به برکت وجود لیز بود که بی دریغ از او حمایت می کرد. آن روز هنگامی که تامی و مری بت 

 رزوی موفقیت کرد و بعد با عجله رفت که به کالس خود برسد.بیرون مدرسه از یک دیگر جدا شذنذ تامی برای او آ

روز های هفته چون برق و باد گذشت و تعطیلی آخر هفته ی بعد آخرین تعطیالت پیش از کریسمس بود. آن روز 

لیز پس از آن که خرید کریسمس را به پایان رسانید سر را منزل لحظه ای مردد ماند و بعد دور زد و تصمیم گرفت 

ود و آنی را ببیند. ماه ها بود که این کار را به تعویق انداخته بود چرا که برایش بسیار دردناک بود اما آن روز بر

 احساس می کرد می باید به دیدار او برود.

لیز دروازه ی گورستان را با اتومبیل پشت سر نهاد و جایی که آنی را تک و تنها ترک کرده بودند یافت و در حالی 

یک می شد از منظره ای که در مقابل خود دید بی اختیار ایستاد و نفس در سینه اش حبس شد. درخت که نزد

کوچک به یک سو خم شده بود و زیورهای کوچک در باد می رقصیدند و به هم می خوردند. درست همان گونه که 

 تامی و مری بت آن را تزیین کرده بودند.

راست و زرورق ها را مرتب کرد و به زیورهای کوچک آشنایی که آنی لیز آهسته به سوی درخت رفت و آن را 

همین سال پیش به درخت کریسمس آویخته بود خیره شد. دست های کوچک آنی آنها را آرام و با احتیاط دقیقا در 

ی  جاهایی که می خواست آویزان می کرد و حاال مادرش حتمام حرف ها و تمام گفته های او و همه ی لحظات و همه

شیون های بی صدای سال گذشته را به یاد می آورد. بعد یک باره انگار تمام سدها شکست و سیالب اشک از 

دیدگانش جاری شد. مدتی طوالنی ارام ایستاده بود و هم چنان برای دخترکش می گریست. خاطرات تلخ و شیرین 

دند. به درخت کوچکی که برایش آورده و غم از دست دادن او از هر سو هجوم آورده و لحظه ای رهایش نمی کر

بودند نگاه می کرد. شاخه ها و برگ های سوزنی اش را لمس می کرد گویی دست های دوستی کوچک را نوازش می 

 کند و نام او را زمزمه می کرد... حتی طنین نام او قلبش را به لرزه می انداخت.
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نمی توانست با او وداع کند می دانست  "، دخترک شیرینم...دوستت دارم دختر کوچکم... تا ابد... شیرینم، شیرینم"

 هیچ گاه نمی تواند و محزون و فمگین به خانه برگشت. اما به طرز غریبی احساس آرامش می کرد.

در خانه کسی نبود، مدتی طوالنی تنها در اتاق نشیمن نشست و به درخت کریسمس و تزئینات و نوارهای آشنای آن 

ی کریسمس امسال جانکاه و طاقت فرسا بود. در واقع روزها همه سخت و جانکاه بودند. صبحانه نگریست. بدون آن

خوردن و ناهار و شام و رفتن به کنار برکه و هر جایی دیگر بدون دخترکش سخت و جانکاه بود. صبحگاهان 

ی دانست که باید تحمل کند برخاستن و دانستن این که او دیگر در کنارشان نیست سخت و جانکاه بود. با این همه م

که باید زندگی را ادامه دهد. انگار او به مهمانی نزد آنها آمده بود، فقط برای مدتی کوتاه، فقط ای کاش می دانستند 

که تقدیر چنین رقم زده است... اما حتی اگر می دانستند چه کار دیگری امکان داشت بکنند؟ آیا بیشتر او را دوست 

بیشتری به او می دادند؟ وقت بیشتری با او می گذراندند؟ خوب می دانست که آنچه در توان می داشتند؟ چیزهای 

داشتند انجام داده بودند اما در حالی که آنجا نشسته بود و به او می اندیشید می دانست که حاضر است همه ی 

 ر دخترش ماندن بدهد.عمرش را در ازای بوسه ای دیگر، در آغوش کشیدنی دوباره و یک لحظه بیشتر در کنا

لیز هم چنان نشسته بود و به او فکر می کرد که بچه ها آمدند، سرشار از زندگی با چهره هایی برافروخته و یخ زده و 

 با یک دنیا حرف درباره ی این که به کجا رفته و چه کرده اند.

می خواستم از هردویتان تشکر »ت:لیز لبخندی به آنان زد و تامی متوجه شد که مادرش گریسته است.لیز آرام گف

و به سرعت از اتاق بیرون رفت.مری بت و «که درخت کریسمس برای ... متشکرم.»و بغض گلویش را گرفت.« کنم.

تام نمی دانستند به او چه بگویند و مری بت در حالی که پالتویش را درمی آورد و آن را آویزان می کرد،می 

نست که از غم آنان بکاهد.آنها هنوز هم از غم از دست دادن آنی غم زده و گریست.گاهی آرزو می کرد که می توا

 پریشان بودند.

کمی بعد،پدر تامی با دست هایی پر از جعبه و بسته به خانه آمد.لیز در آن لحظه در آشپزخانه بود و شام آماده می 

ربان تر شده بود، و تامی از اینکه می کرد و هنگامی که شوهرش را دید،لبخند زد.این روزها رفتار آن دو با هم مه

دید آن دو کمتر از سابق با هم داد و فریاد می کنند،احساس آرامش می کرد.گویی همگی آرام آرام التیام می یافتند 

 .اما برگزاری ایام کریسمس ساده و آسان نبود.

گرما و بوی عود به خواب رفت شب کریسمس همگی با هم به مراسم عشاء ربانی رفتند و جان در کلیسای کوچک از 

وآرام آرام خرخر می کرد.این باعث شد لیز مواقعی را به یاد بیاورد که آنی با آنان به کلیسا می آمد و اغلب در حالی 

که بین آن دو نشسته بود،چرت می زد.به خصوص سال گذشته هنگامی که تازه بیماریش آغاز شده بود و آنها هنوز 

به خانه برگشتند،جان یکراست به رختخواب رفت و لیز به چیدن هدایای زیر درخت  خبر نداشتند.هنگامی که

کریسمس مشغول شد.امشال همه چیز تفاوت می کرد،برای همه آنها.نه نامه ای برای بابانوئل بود،نه هویجی برای 

خانه طنین نمی  گوزن،و نه دروغ های دلچسب.و صبح روز کریسمس نیز مسلماً فریادهای شادی و پر از هیجان در

 افکند.آنها هنوز یکدیگر را داشتند و کم کم به هم نزدیک می شدند.

هنگامی که لیز برگشت تا از اتاق بیرون برود،مری بت را دید که تلوتلوخوران با دست هایی که پر از هدیه بر ای 

ده بود.در این چند روز آنان بود،پیش می آید و به کمک او رفت.مری بت حاال دیگر خیلی گنده و بی تناسب ش

گذشته بسیار ناراحت بود،بچه کامالً پایین آمده بود اما مری بت در عین حال خوشحال بود که امتحاناتش پایان 

 یافته.چرا که لیز حدس می زد بچه مدت زیادی صبر نخواهد کرد.
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شدن برای مری بت مشکل و کمک کرد که مری بت هدایا را زمین بگذارد.حاال خم « بگذار کمکت کنم.»لیز گفت:

 بود.

نه نمی توانم بنشینم،نه می توانم بلند شوم،نه می توانم خم شوم،حتی پاهایم را »مری بت با لحنی شوخ شکوه کرد:

و مری بت سری تکان داد.بعد به لیز نگاه « دیگر چیزی نمانده.»و لیز لبخند زد و به او دلداری داد:«نمی توانم ببینم.

 می خواست بدون حضور تامی و پدرش با او صحبت کند. کرد.مدت ها بود که

 «می توانم چند دقیقه با شما صحبت کنم؟»

بعد در اتاق نشیمن نزدیک درخت کریسمس و تزیینات موردعالقه آنی « لبته.»لیز متعجب می نمود.« حاال؟»

ببیند.مثل این بود که آنی و نشستند.حاال دیگر لیز از دیدن آنها ناراحت نمی شد و دوست داشت هرروز آنها را 

چیزهایی را تماشا می کند که آنی در گذشته ای نه چندان دور لمس کرده بود.این درست مثل این بود که آنی به 

 دیدار آنان آمده باشد.

نمی دانم چه فکری خواهید کرد یا چه »و مضطرب و نگران ادامه داد:« خیلی در این باره فکر کرده ام.»مری بت گفت:

 و بعد گویی یکباره نفسش بند آمد.« اهید گفت اما ...من... می خواهم فرزندم را به شما بدهم.خو

لیز انگار نتوانسته بود حرف او را درک کند.به او خیره شد.عظمت گفته مری بت در ذهن او نمی « چکار کنی؟»

 مثل هدیه کریسمس به کسی داد.لیز به او خیره ماند.بچه چیزی نبود که بتوان آن را « منظورت چیست؟»گنجید.

 «دلم می خواهد شما و جان او را به فرزندی بپذیرید.»مری بت قاطع گفت:

لیز یکه خورده بود.هرگز پس از مرگ آنی به فکر پذیرفتن بچه ای به عنوان فرزندخوانده نیفتاده بود.بچه « چرا؟»

چه عکس العملی نشان خواهد داد.سال ها پیش،قبل  دار شدن چرا، ولی نه فرزندخوانده و می دانست که جان احتماالً

 از به دنیا آمدن تامی،در این باره با هم صحبت کرده بودند اما جان هیچ گاه تمایلی به این کار نشان نداده بود.

 این« می خواهم بچه را به شما بدهم،چون که دوستتان دارم و خانواده فوق العاده ای هستید.»مری بت به آرامی گفت:

واالترین هدیه ای بود که می توانست به آنها و همین طور به فرزندش بدهد.هنوز هم سراپای وجودش مرتعش بود 

من نمی توانم از یک بچه مراقبت کنم... » اما لحنش آرام و بی تزلزل بود.گویی دقیقاً می دانست که دارد چه می کند 

ا من می دانم نی توانم آنچه را او به آن نیاز دارد،به او می دانم که همه فکر می کنند این کار دیوانگی است ام

بدهم.اما شما می توانید.شما او را دوست خواهید داشت.و از او حمایت و مواظبت خواهید کرد.درست همان طور که 

ز ما از تامی و آنی کردید.شاید،یک روزی، من هم بتوانم چنین کاری را بکنم اما حاال نمی توانم.به ظالح هیچ یک ا

نیست، و مهم نیست که تامی چه نظریدارد.من دلم می خواهد شما او را قبول بکنید.هرگز او را از شما مطالبه نخواهم 

کرد و اگر نخواهید هرگز پیش شما نخواهم آمد و مزاحمتان نخواهم شد...میدانم بچه پیش شما چقدر خوشبخت 

 «یزی است که من برای بچه ام آروز دارم.خواهدشد،چقدر با او خوب خواهید بود... و این همان چ

حاال مری بت گریه می کرد ،لیز هم همین طور و بعد دست هایش را دراز کرد و دست های مری بت را میان دست 

این هدیه ای نیست که به کسی بدهی،مری بت.مثل یک اسباب بازی یا چنین چیزی.این یک زندگی »هایش گرفت.

 ی خواست مطمئن شود که مری بت می داند دارد چه کار می کند.لیز م« است،این را می فهمی؟

می دانم،کامالً متوجهم.در نه ماه گذشته خیلی راجع به آن فکر کرده ام.حرف من را باور کنید.می دانم دارم چه می »

رش چه می لحنش کانالً گویای این مطلب بود،اما لیز هنوز شگفت زده بود،اگر تغییر عقیده بدهد چه؟... پس« کنم.
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گوید؟... اگر بچه مری بت یا بچه دیگری را به فرزندخواندگی قبول کند،او چه احساسی خواهد داشت؟ ... و جان؟ 

 سرش به دوران افتاده بود.

در شانزده سالگی چگونه می توانست این را بداند؟چگونه می « موضوع تو و تامی چه می شود؟برایت جدی است؟»

 لی تصمیم بگیرد؟توانست درباره چنین مسای

بله ،ولی دلم نمی خواهد این طور شروع کنم.این بچه هرگز حق من نبود.حتی احساس می کنم مقدر نبوده مال من »

باشد.احساس می کنم تقدیر این بوده که من به خاطر او اینجا باشم،فقط برای مدتی که او را به جایی درست و 

ناسب نیستم.دلم می خواهد روزی با تامی ازدواج کنم و بچه هایی از حسابی و مردمانی مناسب بسپارم.من آن آدم م

لیز هم « خودمان داشته باشیم؛اما این یکی را نه.این بی انصافی در حق تامی است.حتی اگر خودش هم متوجه نباشم.

ت که زندگی همین عقیده را داشت،اما از این که این را از زبان مری بت می شنید، سخت دگرگون شد.لیز عقیده داش

آن دو می باید شروعی نو و تازه داشته باشد، البته اگر روزی جنین می شد، اما کسی از آینده خبر ندارد.ولی آغاز 

حتی اگر با هم ازدواج کنیم،سعی » یک زندگی مشترک در پانزده سالگی و با فرزند مردی دیگر توقعی نابجا بود.

مری بت به او التماس می کرد،تمنا می « ندارد بداند من مادرش هستم. نخواهم کرد بچه را از شما بگیرم،حتی لزومی

» کرد که فرزندش را قبول کند، و به او زندگی و عشقی را بدهند که حق اوست، و می دانست که این کار را می کنند.

و چشمان لیز  بغض گلویش را گرفت« من فکر می کنم انگار تقدیر چنین خواسته است... به خاطر آنچه پیش آمده...

 «به خاطر آنی.» پر از اشک شد.

این زیباترین هدیه ای »اشک بر روی گونه هایش جاری شده بود.« نمی دانم چه بگویم،مری بت.»لیز صادقانه گفت:

است که کسی می تواند به من بدهد،اما شک دارم که کار درستی باشد.آدم نمیتواند به همین سادگی فرزند زن 

 «گیرد.دیگری را از او ب

اگر این خواسته خود آن زن باشد چه ؟ اگر آن زن فقط همین را برای هدیه دادن داشته باشد؟ تنها چیزی که من »

می باید به این بچه بدهم،یک آینده خوب است،زندگی با کسانی که بتوانند این را بع او بدهند و او را دوست داشته 

از دست بدهی و انصاف نیست که بچه من از یک زندگی خوب باشند.لیز،انصاف نبود که شما دختر کوچکت را 

محروم شود.نه آینده ای داشته باشد،نه امید،نه خانه ای ،نه پولی.من به او چه می توانم بدهم؟ پدر و مادرم حتی اجازه 

عمر در  نمی دهند او را به خانه ببرم، جایی بر ای رفتن ندارم.تنها کاری که می توانم بکنم این است که تا آخر

رستوران جیمی کار کنم.اگر بچه را نگه دارم،با حقوقی که می گیرم، حتی از عهده مخارج نگه داری او هم برنمی 

 مری بت در حالی که به چشمان لیز می نگریست،اشک می ریخت و التماس می کرد بچه ی او را قبول کند.« آیم.

بمانی.می توانی پیش ما بمانی.مجبور نیستی فرزندت را به کسی  اگر جایی نداری، می توانی اینجا» لیز به آرامی گفت:

بدهی مری بت.من تو را مجبور نمی کنم.اجباری نداری به خاطر اینکه فرزندت زندگی خوبی داشته باشد،از او چشم 

لش نی لیز د« بپوشی.تو می توانی پیش ما بمانی،درست مثل دختر خود ما و اگر دلت بخواهد ما به تو کمک می کنیم.

خواست دخترک را مجبورکند به خاطر این که نمی تواند از فرزندش نگهداری و حمایت کند،از او چشم بپوشد.این 

کار به نظر او اشتباه بود،اگر زمانی بچه را می پذیرفت،می خواست به این دلیل باشد که مری بت واقعاً و از ته دل این 

 از عهده مخارجش بر نمی آید. را از او بخواهد،و نه به خاطر اینکه مری بت

من می خوهم او را به شما بدهم.می خواهم که شما از او نگهداری کنید.می نمی توانم این کار »مری بت دوباره گفت:

من نمی توانم لیز...به قدر کافی قوی »مری بت به آرامی می گریست.لیز او را بعل کرد و به خود فشرد.« را بکنم،لیز. 
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نم چه طور ... از این بچه مواظبت کنم...خوهش می کنم،کمکم کن... او را قبول کن... هیچ کس نمی نیستم... نمی دا

 «داند چقدر دردناک است برای بچه ات زندگی و آتیه ای درست بخواهی و بدانی که نمی توانی،خواهش می کنم.

 مری بت درمانده و مستاصل به او نگاه می کرد و هردو می گریستند.

ال هروقت دلت بخواهد می توانی پیش ما بیایی.این را بدان.من از تو نمی خواهم اگر این کار را به هرح»

کردیم،خودت را کنار بکشی.البته لزومی ندارد که کسی بداند بچه مال توست... خود بچه هم این را نخواهد دانست... 

لیز خیلی خوب می دانست که مری « ست بدهیم.فقط خود ما... ما تو را دوست داریم مری بت و نمی خواهیم تو را ازد

بت چه ارزشی برای تامی دارد اما نمی خواست به خاطر خودخواهی یا اشتیاق به داشتن فرزندی دیگر،تامی را 

ناراحت کند.این یک موقعیت نادر بود،هدیه ای باور نکردنی.و لیز به زمان احتیاج داشت تا درباره آن کامالً فکر 

 «بگذار با جان صحبت کنم.»گفت: کند.پس به آرامی

« خواهش می کنم به او بگو که چقدر این مسئله برای من اهمیت دارد و چقدر بر آن اصرار دارم.»مری بت گفت:

خواهش می کنم... نمی خواهم بچه ام نزد غریبه ها باشد.اگر اینجا و با شما باشد »دست های لیز را محکم گرفت بود:

 «می کنم لیز...خیلی عالی شود...خواهش 

او را چون بچه ای در آغوش گرفته بود و آهسته تکانش می داد و سعی « ببینم چه پیش می آید.»لیز به آرامی گفت:

 می کرد آرامش کند.اما مری بت عصبی و مشوش بود و التماس می کرد که لیز بچه او را به فرزندی قبول کند.

در ایم مورد با هم صحبت کردند و سپس لیز او را در تختخواب آنی لیز برای او کمی شیر گرم کرد و مدتی دیگر 

 خواباند و رویش را پوشاند ،او را بوسید و شب بخیر گفت و به اتاق خواب خودشان رفت.

لیز لحظه ای طوالنی ایستاد و به جان خیره شد.با خود فکر کرد که جان چه جوابی به او خواهد داد و اینکه شاید کل 

لهانه و جنون آمیز باشد.فکر تامی را هم می بایست کرد،اگر او مایل نباشد،چه ؟ خیلی چیزها را باید درنظر این فکر اب

می گرفت اما حتی فکر این کار هم قلب او را به لرزه می انداخت،لرزشی که سالیان دراز بود حس نکرده بود... این 

 قادر به به وجود آوردنش نبود...فرزندی دیگر. واالترین هدیه بود... هدیه ای سرشار از زندگی که خود او

هنگامی که لیز به بستر رفت جان در خواب تکانی خورد و لیز آرزو کرد که جان بیدار شود تا بتواند از او سوال کند 

اما جان بیدار نشد و لیز بی حرکت در جای خود دراز کشید و فکر کرد به آنچه احساس میکرد به آنچه می خواست 

آنچه برای هر سه نفرشان درست و منطقی بود مری بت دالیلی بسیار قوی ارائه کرده بود اما آیا این کار صحیح و به 

 بود؟یا اینکه فقط به دلیل خواست مری بت پذیرفتنی بود؟

مدتی طوالنی در بستر دراز کشیده بود بی آنکه بتواند بخواید همچنان آرزو میکرد که جان بیدار شود مدتی بعد 

انجام جان چشمانش را گشود و به او نگاه کرد گویی هیجان او را احساس کرده بود اما هنگامی که با لیز شروع به سر

 صحبت کرد هنوز کامال خواب آلود می نمود.

 چیزی شده؟-

 لیز کامال هوشیار و بیدار گفت:

 اگر از تو بپرسم نظرت راجع به داشتن یک بچه ی دیگر چیست چه می گویی؟-

 در دل آرزو کرد گه ای کاش جان کمتر خواب آلود بود.و 

 جان پاسخ داد:

 می گویم خل شده ای.-
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 سپس لبخندی زد و دوباره چشمانش را بست به خواب رفت اما این پاسخی نبود که لیز انتظار داشت.

آن هیجان زده بود که  لیز تمام شب بیدار کنار او دراز کشید و فقط نیم ساعتی پیش از سپیده دم خوابید بیش از

خوابش ببرد بسیار نگران بسیار عصبی و لبریز از پرسش وحشت عالقه شگفتی و آرزو بود سرانجام برخاست و به 

آشپزخانه رفت و برای خود فنجانی قهوه ریخت و نشست و مدتی طوالنی به آن خیره شد و گاه جرعه ای نوشید و 

یمش را گرفت مدت ها بود که این را می دانست اما نمی دانست که ساعت هشت بود که فهمید چه می خواهد و تصم

جرئت پیگری آن را دارد یا نه اما اکنون می دانست که می باید این کار را بکند نه فقط به خاطر مری بت بلکه به 

می خاطر خودش و جان وشاید حتی تامی هدیه ای به آنان عرضه شده بود هدیه ای با ارزش و او به هیچ وجه ن

 خواست آن را رد کند.

لیز فنجان قهوه اش را برداشت و به اتاق خوابشان رفت و جان را بیدار کرد.جان از اینکه او را بیدار می دید تعجب 

کرد امروز دلیلی برای زود برخاستن نداشتند دلیلی وجود نداشت که با عجله به اتاق نشیمن بروند و ببیند بابانوئل 

ه ای برایشان گذاشته بلکه می توانستن سر فرصت برخیزند و تازه هنوز مری بت و تام هم زیر درخت نوئل چه هدی

 بیدار نشده بودند.

 لیز گفت:

 سالم.-

و او لبخند زد لبخندی خجوالنه که سالیانی بود جان آن را ندیده بود و او را به یاد زمانی که خیلی جوانتر بودند 

 انداخت.

 انگار خبرهایی شده!-

 ندی زد و به پشت غلتید و کش و قوسی به خود داد.لبخ

 لیز گفت:

 درست است من و مری بت دیشب گفت گویی طوالنی با هم داشتیم.-

و به طرف تختخواب رفت و کنار او نشست در دل دعا میکرد که جان جواب رد ندهد می بایست به جان میگفت 

حرفش را بزند و از همین وحشت داشت حاال این مسئله تاخیر و تعلل جایز نبود می دانست باید رک و صریح 

برایش بی اندازه مهم شده و سخت مشتاق آن بود و دلش می خواست که جان آهم ان را بخواهد اما می ترسید که 

 جان موافق نباشد

 مری بت می خواهد که ما بچه را نگه داریم.-

 همه ی ما؟-

 جان یکه خورده بود.

 با تامی ازدواج کند؟ تامی چطور؟می خواهد-

 جان بلند شد و نشست کامالنگران می نمود.

 از همین می ترسیدم.-

همه ی ما نه فقط من و تو با تامی هم نمی خواهد ازدواج کند یا حداقل فعال نمی خواهد اما از من و تو می خواهد که -

 بچه را به فرزند خواندگی قبول کنیم.

 اما اخر چرا ما؟-
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 آنه یکه خورده باشد گیج و مبهوت می نمود.جان بیش از 

 چون فکر میکند ما آدمهای خوبی هستیم پدر و مادر خوبی هم هستیم.-

 اما اگر تغییر عقیده بهد چه؟به عالوه ما این بچه را می خواهیم چکار کنیم؟-

 جان وحشت زده می نمود و لیز به او لبخند زد.

سال تمام بیدار خوابی و آرزوی یک خواب سیر را داشتم و بعد یک عمر  همان کاری که با دوتای دیگر کردیم دو

 لذت بردن از زندگی خود...و یا زندگی آنها.

 و بعد غمگین و دلشکسته آنی را به خاطر آورد و گفت:

را این یک هدیه است جان....برای یک لحظه برای یک سال تا هر زمان که زندگی بخواهد و به ما اجازه دهد که او -

نگه داریم من نمی خواهم آن را رد کنم نمی خواهم دوباره از رویاها و آرزوهایم دست بشویم من اصال فکر نکرده 

بودم که بچه ی دیگری داشته باشم و دکتر مک لین هم می گوید که نمی توانم...اما حاال این دختر پا به زندگی ما 

 ز پس بدهد.گذاشته می خواهد رویاها و آرزوهایمان را به ما با

اگر چند سال بعد خواست آن را پس بگیرد چه؟وقتی که بزرگتر شد و ازدواج کرد یا اگر خواست با تامی ازدواج -

 کند ان وقت چه می شود؟

گمان میکنم بشود چاره ای قانونی پیدا کرد اما خودش میگویداین کار را نخواهد کرد من هم گمان نمیکنم چنین -

اقعا اعتقاد دارد که اگر بچه اش را به ما بدهد بچه زندگی بهتری خواهد داشت واقعا مصمم کاری کند فکر میکنم و

 است خودش می داند که نمی تواند از او مراقبت کند و التماس میکند که ما بچه اش را قبول کنیم.

 صبر کن او را ببیند...-

 و با بد بینی ادامه داد:

 در شکمش به این طرف و آن طرف ببرد و بعد این طور ان را به کسی بدهد.هیچ زنی نمیتواند نه ما یک بچه را -

 لیز گفت:

 بعضی ها می توانند.-

 و با لحنی واقع بینانه ادامه داد:

فکر میکنم مری بت این کار را می کند نه به این خاطر که بچه برایش مهم نیست بلکه به این خاطر که برایش -

 ن نشانه ی عشق او به این بچه است چشم پوشی از او و دادن او به مابسیار مهم است این بزرگتری

 اشک چشمانش را پر کرده و به روی گونه هایش می چکید لیز به شوهرش نگاه کرد و گفت:

جان من او را می خواهم هیچ چیز را تا به حال این قدر نخواسته ام...خواهش میکنم نگو نه...خواهش میکنم بگذار -

 ا بکنیم.این کار ر

جان مدتی طوالنی به او نگاه کرد ولیز سعی میکرد به خودش تلقین کند که اگر جان این اجازه را به او نداد از او 

متنفر نشود شک داشت که جان همه ی رنجی که او در این مدت تحمل کرده بود احساس کند و بداند او این بچه را 

ن آنی شود چرا که به زندگی ادامه دهند برای اینکه کودک دوباره تا چه حد می خواهد نه به خاطر اینکه جایگزی

شادی و خنده و عشق برایشان به ارمغان بیاورد و کانون زندگیشان را روشن کند این تنها چیزی بود که می خواست 

دشوار و شک داشت که جان بتواند این را درک کند لیز می دانست که اگر جان به او اجازه ندهد تحمل ان برایش 

 خواهد بود.
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 جان به آرامی گفت:

 باشد لیز-

 و دستهای او را با دست گرفت:

 خیلی خوب عزیزم...می فهمم...-

و لیز در حالی که اشک از گونه هایش فرو میچکید با خود فکر کرد چقدر درباره ی او به اشتباه قضاوت میکرده جان 

 کرده و آنها را پشت سر نهاده بودند. همه چیز را می دانست آن دو مصائب زیادی را تحمل

 به او میگوییم این کار را میکنیم اما به هر حال باید با تامی هم صحبت کنیم او هم باید موافق باشد.-

قرار گذاشتند که لیز مسئله را با او درمیان بگذارد وب رای اوب سیار مشکل بود که منتظر بیدار شدن او بماند دو 

سراتجام تامی قبل از مری بت از جاب رخاست و هنگامی که مادرش برایش توضیح داد که ساعت دیگر گذشت و 

مری بت چه پیشنهادی به آنان کرده سخت یکه خورد اما این اواخر کامال متوجه شده بود که مری بت تا چه حد 

این کار را بکند تا زندگی درتصمیم خود جدی است و اعتقاد دارد که این امر به صالح او و بچه است او مصمم بود که 

 بهتری برای بچه اش ایجاد کند اکنون که تامی احساس میکرد او را از ....

 

 

دست نخواهد داد ، ترجیح می داد کم تر او را در مورد ازدواج و نگه داشتن بچه تحت فشار قرار دهد. در واقع ، نظر 

د که روزی او و مری بت خودشان فرزندانی داشته باشند ، اما تامی این بود که این ، راه حل مطلوبی است و امیدوار بو

در مورد این بچه ، به نظر او بهترین راه حل بود. در چشمان مادرش می خواند که این امر تا چه حد برای او مهم 

ار است. به نظر می رسید پدر و مادرش همین حاال هم به یکدیگر بسیار نزدیک تر شده اند. پدرش در حالی که کن

مادرش می نشست و دستهای او را می گرفت ، بسیار قوی و آرام می نمود. این بسیار خوشحال کننده بود چرا که آن 

 در داشتند زندگی نوینی راآغاز می کردند.

هنگامی که مری بت بیدار شد ، همه منتظرش بودند تا تصمیم خود را به او بگویند. سپس ، هم رای و هم عقیده 

ا برای پذیرفتن بچه به فرزند خواندگی اعالم کردند. مری بت ابتدا به آن ها خیره شد و سپس شروع موافقت خود ر

به گریستن کرد ، گریه ای که حاکی از آسودگی خاطر بود ، و بعد از همه ی آنان تشکر کرد و آنان را در آغوش 

اس برای همه ی آنها بود. زمانی برای عشق گرفتو باز گریه کرد. همه می گریستند ، این لحظه ای پر از عاطفه و احس

 و امید ، زمانی برای ایثار و همدلی ، زمانی برای آغازی دوباره ، همراه با هدیه ای که مری بت به آنان داده بود.

و مری بت به تایید « مطمئنی؟»بعد از ظهر آن روز ، هنگامی که برای پیاده روی رفته بودند ، تامی از مری بت پرسید: 

ر تکان داد. کامال مصمم و مطمئن نیز می نمود. آن روز بسته های هدیه را گشوده و ناهار پر و پیمانی خورده س

 بودند. این اولین فرصتی بود که از صبح به بعد پیدا کرده بودند تا به تنهایی با هم گفت و گو کنند.

را بسیار آرام و قوی حس می کرد. نیرومندتر مری بت اکنون خود « تام این دقیقا همان چیزی است که می خواهم.» 

از هر زمان دیگر ، همه ی راه تا برکه و عکس آن را که چند کیلومتر می شد ، پیاده پیموده بودند ، اما مری بت گفت 

که حالش هر گز به آن خوبی نبوده نبوده است. گویی احساس می کرد که اکنون هر کاری که می خواهد ، می تواند 

د. احساس می کرد کاری را که به خاطر آن به اینجا آمده بود , انجام داده است. هدیه ای را که مقدر بود به انجام ده

آنان بدهد ، داده بود و اکنون زندگی همه ی آنها از برکتی که همگی در آن شریک بودند ، غنی تر و سرشار تر می 

 شد.
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می توضیح دهد و تامی تصور می کرد متوجه شده است ، اما در راه بازگشت ، مری بت سعی می کرد این را برای تا

گاهی گوش دادن به او مشکل بود. مری بت دختر جدی و پرشوری بود ولی زیبایی او موجب می شد گاهی حواس 

تامی پرت شود. اما هر بار به خود نهیب می زد و فکر خود را متوجه گفتار او می کرد. عصر آن روز هنگامی که به 

زگشتند ، لحظه ای روی پله های ورودی ایستادند. در همین لحظه مری بت یک باره به خود پیچید و دست خانه با

 تامی را محکم در دست فشرد و روی زمین خم شد.

و مری بت را در حالی که با دو دست شکمش را گرفته بود و نفسش از « وای ، خدای من!»تامی وحشت زده گفت: 

، به آرامی روی پله نشاند و به داخل دوید تا مادرش را خبر کند. هنگامی که لیز بیرون  شدت انقباض بند آمده بود

آمد ، مری بت با چشمانی گشاده از حیرت و ترس روی پله ها نشسته بود. درد زایمان شروع شده بود و شدید تر از 

 آن بود که انتظارش را داشت.

و به تامی گفت که پدرش را صدا کند. لیز می « چیزی نیستچیزی نیست ، »لیز سعی کرد آن دو را آرام کند. 

 «شما بچه ها چکار کردید؟پیاده رفتید تا شیکاگو؟»خواست مری بت را به درون خانه ببرد و به دکتر خبر دهد.

و نفسش گرفت. درد دیگری آغاز شده بود. دردها سخت و طوالنی « فقط تا برکه رفتیم و برگشتیم»مری بت گفت : 

و مری بت سر در نمی آورد چراکه تا آن روز دردی این چنین را تجربه نکرده بود و با تعجب به لیز گفت:  بودند

و در حالی که لیز و جان او را به داخل خانه می بردند و تامی نگرانکنار او « قرار نبود که این طوری شروع شود»

باورش نمی شد که دارد چه اتفاقی می افتد. هیچ « د.امروز صبح دلم درد می کرد و بعد خوب ش»ایستاده بود ، گفت: 

 اخطار یا هشداری را احساس نکرده بود.

لیز با مهربانی پرسید احساس گرفتگی عضله نکردی یا احساس پشت درد گاهی عالیم اولیه شروع درد زایمان به 

 سادگی با دردهای دیگر اشتباه میشود

رفتگی عظالنی و شکم درد داشتم اما فکر کردم به خاطر پرخوری دیشب پشتم درد گرفت امروز صبح هم حالت گ

 دیشب است

لیز با مهربانی گفت احتماال دردهای زایمان از دیشب شروع شده و معنایش این بود که نمی بایست وقت را تلف 

دردهای اصلی  کنند باید او را هرچه سریع تر به بیمارستان می رساندند به طور یقین پیاده روی باعث شده بود که

زایمان شروع شود قاعدتا موعد زاینان فردا بود و درد زایمان به موقع شروع شده بود انگار بچه نمی خواست حتی 

یک دقیقه را تلف کند گویی حاال که مری بت فهمیده بود خانواده ویتاکر بچه را می پذیرند دیگر مانعی بر سر راه 

 ل راحت به دنیا بیایدتولد نوزاد نبود و او می توانست با خیا

به محض اینکه مری بت را به درون خانه برودند لیز شروع به زمان گیری فاصله دردها کرد و جان برای تلفن کردن 

به دکتر رفت تامی کنار مری بت نشست و دست او را گرفت به خاطر او پریشان و نگران بود از اینکه می دید او درد 

ادرش نگران به نظر نمی رسیدند رفتار آنها با مری بت گرم و دلسوزانه بود و لیز میکشد ناراحت بود اما پدر و م

لحظه ای از کنار او دور نمی شد دردها هر سه دقیقه ای یک بار یه سراغ مری بت می آمد و سخت و طوالنی بود جان 

 یگر در بیمارستان منتظر آنها بودآمد که به آنها بگوید دکتر مکلین گفته فورا به بیمارستان بیایید دکتر پنج دقیقه د

مری بت پرسید همین حاال باید برویم بسیار بی تجربه و وحشت زده به نظر می رسید نمی شود کمی صبر کنیم اشک 

 در چشمانش حلقه زده بود و لیز به او گفت جای درنگ نیست وقت رفتن بود
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ودند لیز و تامی در کنار مری بت در عقب اتومبیل دقیقه بعد در راه ب ۵تامی چیزهایی برای او در ساک گذاشت و 

نشسته بودند و او را در میان گرفته بودند و جان تا آنجا که می توانست روی جاده یخ زده به سرعت می راند به 

محض اینکه به بیمارستان رسیدند دکتر مکلین و یک پرستار منتظر آنها بودند مری بت را روی صندلی چرخدار 

ببرند و مری بت وحشت زده دست تامی را چسبید مرا تنها نگذار مری بت به تامی التماس می کرد دست نشاندند تا 

او را محکم گرفته بود و می گریست و دکتر مکلین به آن دو لبخند زد دخترک زایمان راحتی در پیش داشت جوان 

 و سالم بود و درد زایمانش شروع شده بود

ولی نمی کشد زود تامی را می بینی با بچه ات اما مری بت از شنیدن این حرف به دکتر به مری بت اطمینان داد ط

گریه افتاد و تامی با محبت دست او را بوسید و گفت من نمی توانم با تو بیایم مری بت به من اجازه نمی دهند شجاع 

تا بتوانند او را ببرند اما باش دفعه بعد پیش تو خواهم بود و به آرامی دست خود را از دست مری بت بیرون کشید 

مری بت وحشت زده رو به لیز کرد و از او پرسید که آیا با او می آید و دکتر موافت کرد و لیز در حالی که به دنبال 

آنان وارد آسانسور میشد احساس کرد قلبش به شدت می تپد مری بت را به اتاق انتظار زایمان بردند لباسش را در 

ه کردند تا ببینند چقدر به زایمانش مانده است مری بت حاال دیگر کامال ناراحت و عصبی بود و آوردند و او را معاین

پرستار آمپولی به او زد تا او را آرام کند بعد از آن حالش بهتر شد اگر چه درد همچنان بسیار شدید بود اما به محض 

 اینکه دکتر او را معاینه کرد گفت که چندان طول نخواهد کشید

نجام مری بت را به اتاق زایمان بردند و مری بت دست لیز را محکم چسبید و به او نگاه کرد قول بده که تغییر سرا

عقیده نخواهی داد و او را نگه خواهی داشت درست است لیز او را دوست خواهی داشت همیشه بچه را دوست 

 خواهی داشت

تت دارم مری بت متشکرم و بعد دوباره موج درد مری لیز گفت قول می دهم همیشه او را دوست خواهم داشت دوس

بت را در خود پیچید و چند ساعت بعد دوران سختی برای او بود بچه چرخیده بود و مجبور بودند از فورسپس 

 استفاده کنند و روی صورت مری بت ماسک اتر نهادند زن جوان 

اورا به دست گرفته بود. نیمه شب گذشته بود که بی حال و گیج بود و همچنان درد می کشید ولیز تمام مدت دست 

سرانجام صدای جیغ کوتاهی در اتاق عمل پیچید و پرستار ماسک اتر را از روی صورت مری بت برداشت تا او بتواند 

دخترکش را ببیند. مری بت هنوز کامالً به هوش نیامده بود اما وقتی که چهره ی کوچک و صورتی رنگ او رادید، 

حتی « بچه ات دختراست.» و بعد با نگاهی ماالمال اط شادی و آسودگی خاطر به لیز نگریست و به اوگفت:لبخندی زد 

 دراین حالت گیجی و خواب آلودگی ناشی از دارو هر گز فراموش نکرده بود که بچه حاال متعلق به چه کسی است.

و بعد بچه را به « این دختر کوچولوی تو است.» دکتر درحالی که به مری بت لبخند می زد، گفته ی او را تصحیح کرد:

لیز داد. مری بت ناتوان تر از آن بود که بتواند بچه را بغل ککند و لیز به چهره ی کوچک او نگاه کرد، موهای بلوند 

 روشن و چشمان لبریز از معصومیت و عشق او وجودش را به لرزه درآورد.

درست همان « سالم!» به او باشد درآغوش گرفته بود، به نجوا گفت: لیز درحالی که بچه ای را که قرار بود متعلق

احساسی را داشت که هنگام به دنیا آمدن بچه های خودش درخود حس کرده بود. می دانست این لحظه را 

هرگزفراموش نخواهد کرد و آرزو می کرد که کاش جان هم اینجا بود. شاهد به دنیا آمدن او بودن، بسیار مهم بود، 

دن ظاهر شدن و فریاد کشیدنش، گویی که آنها را صدا می زد و به آنها می گفت که موفق شده، همه ی آنها مدت دی

 ها انتظارش را کشیده بودند.
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سپس به مری بت آمپول دیگری تزریق کردند واو دوباره به خواب رفت. آن گاه اجازه دادند که لیز همراه بچه به 

. آنجا بچه را تمیز و اورا وزن کردند. لیز درحالی که انگشتان کوچک او را گرفته بود، اتاق نگهداری از نوزادان برود

کنارش ایستاده و تماشایش می کرد و چند دقسقه بعد، جان و تامی را دید که پشت پنجره ی اتاق نوزادان آمدند و 

 به تماشا ایستادند.

ند و او دخترک را بلند کرد و به جان و تامی نشان داد. جان آن گاه پرستار به لیز اجازه داد که بچه را دوباره بغل ک

و یک باره جان تنها چیزی را « خیلی خوشکل است، نه؟» به محض دیدن دخترشان اشک بهچشمانش دوید. لیز گفت:

که می توانست ببیند، همسرش بود و تمام ان زجری که کشیده بود. اگرچه به آنی و لحظه تولدش فکر نکردن، 

 شکل بود، اما این بچه بسیار فرق می کرد، اما به هرحال بچه بود، بچه ای که اکنون به انها تعلق داشت.بسیار م

و لیز سرتکان داد و همان جمله را خطاب به او بی صدا تکرار « دوستت دارم.» جان از آن سوی شیشه زمزمه کرد:

شد که هنوز هم محبت و عشقی را که همواره به کرد. لیز هم او را دوست داشت و اکنون با شگفتی و اعجاب متوجه 

یکدیگر داشته اند، فراموش نکرده اند. این تا حد زیادی به برکت وجود مری بت و هدیه ای بود که برای آن دو به 

 ارمغان آورده بود.

رسید و لیز به او تامی هم از دیدن بچه به هیجان آمده بود و هنگامی که لیز به آنان ملحق شد، از او حال مری بت را پ

 اطمینان داد که حال او خوب است. گفت هنگام زایمان بسیار شجاع بوده و اکنون خوابیده است.

نگران مری بت بود و سخت تحت تأثیر کار او قرار گرفته بود. وزن نوزاد چهار کیلو بود، « خیلی سخت بود، مادر؟» 

له که نمی دانست انتظار چه چیزی را دارد. لیز چند بار که برای هرکسی زیاد بود، چه رسد به دختری شانزده سا

داروی بیهوشی هم کمکی مؤثر بود. به طور یقین دفعه ی بعد برایش آسان تر می بود. پاداشی بزرگتر درانتظارش 

 بود.

ه هنوز به شدت تحت تأثیر اتفاقات اخیر بود. به خصوص اینکه کسی هم« کار راحتی نیست، پسرم» لیز آهسته گفت:

 ی اینها را به خاطر دیگری تحمل کند و بچه را برای خود نخواهد.

چشمان تامی پرسشگر هزاران سؤال بود که از انها سر درنمی آورد. اما مادرش به او « حالش خوب می شود؟» 

 اطمینان داد.

 «ن حالش خوب می شود، قول می دهم.

خوابالود بود اما باالفاصله تامی رادید و دست او را گرفت و  ساعتی بعد مری بت را به اتاقش آوردند، هنوز هم گیج و

 گفت که محبت هایش را فراموش نمی کند و اینکه بچه چقدر زیبا و خوشگل است.

لیز که شاهد آن صحنه بود احساس کرد که یک باره موجی از وحشت سراسر مجودش را فراگرفت. وحشتی که تا 

گر مری بت تغییر عقیده می داد، اگر تصمیم می گرفت با تامی ازدواج کند و آن لحظه هرگز تجربه نکرده بود... ا

 بچه را نگه دارد؟...

و لیز نگاهی به جان کرد و جان دست او را گرفت تا به او « او را دیدی؟» سپس مری بت هیجان زده از تامی پرسید:

 زده بود. قوت قلب بدهد. جان می دانست که لیز چه فکری می کند و خودش هم وحشت

و دوباره دست مری بت را بوسید، از دیدن رنگ پریده مری بت سخت نگران می « خیلی خوشگل است.» تامی گفت:

اما هنوز هم زرد « درست شبیه خودت است.» نمود. رنگ مری بت به خاطر اتر هنوز هم زرد و پریده بود. تامی گفت:
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ا موهای دخترک به جای قرمز آتشین، به رنگ بلوند روشن ام« درست شبیه خودت است.» و پریده بود. تامی گفت:

 بود.

و لبخندی به لیز زد،وابستگی و تعلقی را به او احساس می کرد « نه، فکر می کنم شبیه مادرت است.» مری بت گفت:

 که می دانست هرگز درمورد کس دیگری آن را احساس نخواهد کرد. آن دو در به دنیا آمدن این بچه با هم شریک

 بودند، و مری بت می دانست بدون وجود لیز نمی توانست موفق شود.

دوباره داشت به خواب می رفت، و لیز از سئوال او « می خواهی اسمش را چه بگذاری؟» بعد مری بت از لیز پرسید:

ن بچه دوباره احساس آرامش کرد. شاید مری بت نمی خواست تصمیمش را تغییر دهد. شاید واقعاً قرار بود که ای

 دخترک او شود. اما حتی حاال هم باورکردنش آسان نبود.

 «کیت چطوراست؟» درحالی که مری بت دوباره چشمانش را می بست لیز گفت:

و درحالی که هنوز دست تامی را در دست داشت، با چشمانی بسته از « اسم قشنگی است.» مری بت زیرلب گفت:

و گونه اش را بوسید و به بقیه اشاره کرد که از اتاق « وستت دارم مری بتمن هم د«» دوستت دارم، لیز.» خواب گفت:

بیرون بروند. مری بت شب سختی را پشت سر نهاده بود و به خواب احتیاج داشت. ساعت سه صبح بود و هنگامی که 

با چهره ی صورتی آهسته در راهرو پیش می رفتند، کنار پنجره ی اتاق نوزادان ایستادند. دخترک آنجا خوابیده بود، 

رنگ و مهربانش، پیچیده در پتو، به آنها چشم دوخته بود. گوئی مستقیم به لیز نگاه می کرد، انگار که مدت ها 

انتظارش را کشیده بود و انگار تمام این مدت درانتظار آنها بوده،. هدیه ای از جانب پسری که آنها را نمی شناخت، و 

در زندگی آنان ظاهر شده بود. درحالی که ایستاده بودند و با اعجاب به او می  دختری که ناگهان چون رنگین کمانی

نگریستند، تامی نگاهی به پدر و مادرش انداخت و لبخندی زد. می دانست که آنی نیز اگر او را می دید، از او خوشش 

 می آمد.

 فصل یازدهم

 

 

ن و تامی گهواره قدیمی انی را بیرون آوردند و ان را زا دو روز بعدی برای همه روزهایی شلوغ و خسته کننده بود جا

نو رنگ کردند و لیز هر شب تا دیر وقت بیدار ماند و گهواره را با کیلومتر ها تور صورتی و روبان ساتن تزئین کرد 

رفت و  وسایل و اسباب های قدیمی را بیرون آوردند و چیزهای تازه ای خریدند و در این میان تامی بر سر مزار انی

مدتی طوالنی انجا نشست و به درخت کریسمس که همراه مری بت برایش برده بودند چشم دوخت و به بچه فکر 

کرد از تصور اینکه مری بت به زودی انها را ترک میکرد و به خانه اش باز میگشت ناراحت بود همه چیز سریع اتفاق 

دردناک بود و تعداد بیشتری خوب و خوشحال کننده اما افتاده بود یک باره و پشت سر هم بغضی ناراحت کننده و 

 مادرش را هیچ گاه در سال گذشته این چنین شاد و سرحال ندیده بود.

هنگامی که تام به دیدار مری بت رفت متوجه شد که او ساکت و گرفته است بعد از تولد بچه لیز و جان مفصال با مری 

که اگر تغییر عقیده داده باشد برای انها قابل درک است اما مری بت  بت صحبت کرده و به او اطمینان داده بودند

تاکید کرده بود که چنین نیست قلبا از اینکه از بچه اش چشم می پوشید غمگین بود اما اکنون بیش از پیش می 

 دانست که کار درستی میکند.

 به جریان بیاندازد. روز بعد جان با وکیلش تماس گرفت تا کارهای مربوط به فرزند خواندگی را
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اسناد و مدارک تهیه و نوشته شد و انها را نزد مری بت آوردند وکیل به تفصیل همه ی موارد را برای او توضیح داد و 

مری بت سه روز بعد از تولد کیت با دستی لرزان انها را امضا کرد بعد لیز را محکم در آغوش گرفت و از پرستار 

 او نیاورد مری بت نیازمند زمان بود تا بر جگر گوشه ای بگرید. خواست که ان روز بچه را پیش

ان شب تامی کنار او ماند مری بت در مورد تصمیمی که گرفته بود به طرز غریبی ارام و در عین حال قلبا متاسف بود 

اس میکرد که تام و مری بت هر دو آرزو میکردند که ای کاش از ابتدا همه چیز به نحو دیگری بود اما مری بت احس

 در این مورد واقعا چاره ای جز این نداشته و تصمیم او درست و به جا بوده به خصوص برای بچه.

 تامی با مهربانی گفت

 دفعه ی بعد این طور نخواهد شد قسم میخورم-

پیوندی است و موهای او را بوسید سختی ها و ناراحتی های زیادی را با هم پشت سر نهاده بودند و می دانستند این 

که هرگز گستته نخواهد شد اما مری بت نیاز به فرصت داشت که خود را باز یابد و از انچه بر او گذشته بود التیام 

 یابد.

دکتر اجازه داده بود که روز سال نو مری بت و بچه بیمارستان را ترک کنند و آن روز تامی و پدر و مادرش برای 

ن امدند لیز بچه را بغل کرد و به داخل اتومبیل برد و جان از انها عکس گرفت بردن مری بت به خانه به بیمارستا

سپس همگی بعد از ظهر آرامی را در خانه سپری کردند هر وقت بچه گریه میکرد لیز پیش او می رفت و مری بت 

کند چرا که  سعی میکرد صدایش را نشنود نمی خواست نزد او برود می باست خود را مجبور میکرد که از او دوری

حاال دیگر مادر او نبود اما می دانست که دختر همیشه در قلبش جا خواهد داشت حتی اگر به ظاهر مادر او نباشد می 

 دانست هرگز در تاریکی شب یا هنگام ناخوشی کنار او نخواهد بود و برایش قصه نخواهد گفت بلکه در ...

 

ه هم مربوط می ماند، دوست هم خواهند بود و نه بیشتر. حتی هم ... نهایت و در بهترین شرایط اگر زندگیشان ب

 اکنون نیز لیز مادر او بود و نه مری بت.

آن شب دیر وقت، هنگامی که لیز دراز کشیده و بچه را کنار خود گذاشته بود تا به خواب رود، جان به آن دو نگاه 

خوشحالی سر تکان داد. هنوز هم باورش نمی شد که و لیز با  "هنوز هیچ چیز نشده عاشقش شده ای، نه؟"می کرد. 

 "فکر می کنم این شروع دو سال بیدار خوابی است."جان نیز تمایل داشته که به او اجازه این کار را بدهد. 

و جان به سوی همسرش رفت و او را بوسید. بچه آن دو را بسیار بهم  "برایت خوب است."لیز لبخندی زد و گفت: 

بود. به آنها امید داده و به یادشان آورده بود که زندگی در آغاز تا چه حد شیرین است، پس می باید نزدیکتر کرده 

 از آن لذت برد.

تولد کیت، تامی و مری بت را نیز به هم نزدیکتر کرده بود و به نظر می رسید که مری بت بیش از گذشته متکی و 

ی بت را به خود مشغول کرده بود، مسئله جدا شدن از تامی بود نیازمند به تامی است. تنها چیزی که اکنون ذهن مر

که می دانست دردناک است. به عالوه به طرز غریبی تنها و آسیب پذیر شده بود، گویی بدون تامی توان رو به رو 

د و شدن با هیچ چیز را نداشت. فکر برگشت به خانه و دور شدن از تامی و خانواده اش او را به وحشت انداخته بو

حتی از تلفن کردن به خانه و دادن خبر تولد بچه مدام طفره می رفت. تمام هفته تصمیم داشت به خانه تلفن کند اما 

در آخرین لحظه نمی توانست خود را راضی به این کار کند. حقیقت این بود که مری بت هنوز آمادگی برگشتن به 

 خانه را نداشت.
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اگر می خواهی من تلفن کنم، فکر نکن که من "به خانه آمدند، لیز از او پرسید: دو روز بعد از آنکه از بیمارستان 

عجله دارم تو بروی، نهف ولی فکر می کنم مادرت بخواهد بداند که حالت خوب است، حتما تا به حال نگران تو شده 

 "است.

ثرا راجع به پدر و مادرش، در طول هفته گذشته بسیار فکر کرده بود و اک "برای چه؟"مری بت با دلخوری گفت: 

حاال چه فرقی می کند، نزدیک یک سال است که پدر نگذاشته با من صحبت کند، وقتی که به او نیاز داشتم، اینجا "

مری بت دیگر آن احساس گذشته را نسبت به خانواده اش نداشت، حتی نسبت به  "نبود، اما شما پیش من بودید.

 لب او جایی داشت.مادرش. فقط نوئل بود که هنوز در ق

و بچه را در گهواره اش گذاشت. تازه به او شیر داده بود.  "گمان نمی کنم مادرت چاره ای داشته باشد."لیز گفت: 

توصیف او از مادر مری بت کامال درست بود. مادر مری کامال تحت سلطه پدر او بود. لیز  "مادرت قدرتی ندارد."

 "توجه باشد که چقدر در حق تو کوتاهی کرده.و شک دارم حتی م"غمگین ادامه داد: 

 گیج و مبهوت می نمود. لیز از کجا این ها را می دانست؟ "مگر با او صحبت کرده ای؟"مری بت پرسید: 

لیز پیش از آنکه پاسخی دهد، لحظاتی طوالنی مردد ماند، و بعد تصمیم گرفت حقیقت ماجرا را بگوید، و مری بت از 

 خورد.آنچه شنید سخت یکه 

بعد از روز شکرگزاری، من و جان به دیدن آنها رفتیم. فکر می کردیم به خاطر تو باید این کار را بکنیم. آن موقع "

حتی نمی دانستیم که تو می خواهی بچه را به ما بدهی، اما من می خواستم ببینم خانواده ات چه جور آدمهایی 

می توانی اینجا بمانی، بی هیچ قید و شرطی، دلم می خواهد این را هستند... مری بت، تو هنوز هم اگر دلت بخواهد، 

بدانی. اما فکر می کنم آنها تو را دوست دارند، مری بت. ولی پدرت آدم کوته بینی است و واقعا نمی تواند بفهمد که 

م مطمئن شوم چرا تو می خواهی به دانشگاه بروی. من می خواستم درباره همین موضوع با او صحبت کنم، می خواست

که به تو اجازه خواهد داد که به دانشگاه بروی. حاال هم چند ماه بیشتر به پایان دبیرستانت نمانده و اگر بخواهی به 

 "دانشگاه بروی باید از همین حاال درخواست کنی. با ذهنی که تو داری واقعا حیف است که ادامه تحصیل ندهی.

رش نمی شد که لیز با آنها مالقات کرده باشد. اینها چهارصد کیلومتر راه را مری بت هنوز باو "جواب پدرم چه بود؟"

 رفته بودند که پدر و مادری را ببیند که در شش ماه گذشته او را کامال طرد کرده بودند؟

م پدر گفت که مادرت از خانه ماندن و مواظبت از بچه ها ناراضی نبوده، بنابراین تو ه"لیز رک و راست جواب داد: 

 "می توانی همان کار را بکنی.

 "البته اگر بتواند شوهری گیر بیاورد!"و به او نگفت که پدرش اضافه کرده: 

گمان نمی کنم اصال متوجه باشد که تو "که با در نظر گرفتن عمل نسنجیده دخترش، بعید می دانست. لیز ادامه داد: 

و به او که واالترین هدیه را برایش به ارمغان آورده بود، با  "علی رغم آن اشتباه، چه جواهر متفاوت و کمیابی هستی.

تصور می کنم "مهربانی لبخند زد. او و جان در این باره صحبت کرده بودند و می خواستند محبت او را تالفی کنند. 

با  "کرده باشیم.پدرت خیال می کند که ما ذهن تو را برای رفتن به کالج پر کرده ایم، البته امیدوارم که این کار را 

راستش ما می خواهیم مطلبی "با ورود جان به اتاق لیز مکث کوتاهی کرد.  "وگرنه ناامید می شویم."لبخند ادامه داد: 

را به تو بگوییم؛ ما برای هزینه تحصیالت آنی پولی کنار گذاشته بودیم، و برای کیت هم باید همین کار را بکنیم، اما 

ه تحصیل تامی هم در دانشگاه از مدت ها پیش پس انداز کرده ایم، به همین دلیل می فرصتش را داریم برای هزین
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خواهیم پولی را که برای آنی کنار گذاشته بودیم، به تو بدهیم. به این ترتیب تو می توانی به دانشگاه بروی. اینجا یا 

 "هر جای دیگری که مایل باشی.

ن و پدرت در این مورد به تفصیل با هم صحبت کردیم، و قرار م"مری بت مات و مبهوت بود، جان دادمه داد: 

گذاشتیم که تو برگردی به خانه و مدرسه را تمام کنی، و بعد از آن هر جا که مایل بودی، بروی. می توانی برگردی و 

رشان با هم قرار و بعد به لیز نگاه کرد و لیز با حرکت سر گفته او را تائید کرد. پیش از این هر سه نف "پیش ما بمانی.

گذاشت بودند که مری بت می تواند به کیت بگوید که دوست خانواده است و نه مادر او. شاید روزی وقتی کیت 

بزرگ شده بود، اگر لزومی داشت که بداند، به او می گفتند. اما تا آن زمان مری بت لزومی نمی دید که حقیقت را به 

حاال می توانی به دانشگاه بروی "اراحتی کسی بشود، نه آناه و نه بچه. او بگوید. در عین حال نمی خواست باعث ن

مری بت. بقیه اش بستگی به همت خود تو دارد. البته می دانم که در خانه به تو سخت خواهد گذشت، پدرت آدمی 

دانسته مرتکب نیست که تو را راحت بگذارد، اما تصور می کنم او هم کمی به این مسائل فکر کرده و فهمیده که تو ن

یک اشتباه شده ای، اشتباهی که بیش از همه به زندگی خودت لطمه زده، به هر حال نمی توانم به تو بگویم که آن 

ماجرا را فراموش کرده، اما فکر می کنم دلش می خواهد برگردی به خانه. شاید بتوانید این چند ماه را با هم در صلح 

 "دبیرستان می توانی آنجا را ترک کنی و به دانشگاه بروی. و صفا زندگی کنید و بعد از تمام شدن

در این هنگام تامی هم به آنها ملحق شد. از رفتن  "حتی از فکر رفتن به خانه هم بدم می آید."مری بت اعتراف کرد: 

انستد که مری بت ناخشنود بود و به او قول داده بود که علی رغم طوالنی بودن راه به دیدن او برود. هر دو می د

 شش ماه به معنی ابد نیست، بلکه این طور به نظر می رسید، اما در شانزده سالگی زمان پایان ناپذیر می نماید.

ما تو را مجبور نمی کنیم بروی، ولی تصور می کنم صالح در این است که برای مدتی به "لیز به صراحت به او گفت: 

و بعد چیزی را گفت که به جان قول داده  "ودت بتوانی تصمیم بگیری.خانه برگردی. به خاطر مادرت و برای اینکه خ

 "اما فکر نمی کنم صالح باشد زیاد آنجا بمانی، اگر بتوانند، زنده زنده دفنت می کنند."بود نگوید. 

 مری بت از شنیدن توصیف کامال درست لیز لبخند زد. عجیب بود اما بودن با خانواده اش درست مانند غرق شدن در

 آب بود.

و بعد لیز را بغل کرد و  "می دانم که سعیشان را می کنند، اما حاال به خاطر وجود شما، کار زیادی از آنها برنمی آید."

بوسید، هنوز هم مشکل می توانست آنچه را در حق او می کردند، باور کند. گرچه او هم در حق آنها کار بزرگی 

بچه بود. در حالی که آهسته صحبت می کردند، کیت تکانی خورد و بیدار  کرده بود، کاری که بیش از همه به صالح

شد و شروع به گریستن کرد. لیز او را بلند کرد و سپس تامی او را بغل کرد و مری بت نظاره می کرد. مدتی بچه را 

ش می کردند مثل عروسکی کوچک دست به دست گرداندند. همه او را دوست داشتند، با او بازی می کردند و نوازش

و این دقیقا همان چیزی بود که به آن نیاز داشت، و همان چیزی که مری بت برای او آرزو می کرد. در حالی که به 

 آنان نگاه می کرد، می دانست که کیت زندگی شاد و محسور کننده ای خواهد داشت و این نهایت آرزوی او بود.

بعد می خواست او را به مری بت بدهد، مری بت لحظاتی  سپس تامی مدتی بچه را در آغوش خود نگه داشت و

طوالن مردد ماند و بعد تغییر عقیده داد و بچه را از او گرفت. طفل از روی غریزه خود را به او چسباند و به دنبال 

سینه اش گشت. سینه های مری بت مملو از شیری بود که فرزندش نخورده بود. بوی شیرین و لطیف و خشو بچه ها 

ادر را از خود بی خود می کرد اما او را به تامی پس داد، غمی ناگفته تمام وجودش را در بر گرفته بود. این چنین م

نزدیک او بودن هنوز برایش بسیار سخت و دشوار بود. مری بت می دانست روزی این مسئله برایش راحت تر 
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حتما آن روز کیت برزگتر و غریبه تر از امروز خواهد شد، زمانی که زندگی خودش سر و سامانی گرفته باشد، اما 

 خواهد بود.

می دانست زمان بازگشت فرا رسیده است، باید برمی گشت، با  "امشب به خانه تلفن می کنم."مری بت گفت: 

خانواده اش آشتی می کرد و حداقل برای مدتی با آنها در صلح و صفا به سر می برد. باید تمام سعیش را می کرد، اما 

گر در نهایت موفق به ادامه زندگی با آنها نمی شد، آزاد بود که از آنجا برود و زندگی خود را پی بگیرد. اما شب، ا

هنگامی که به آنها تلفن کرد، متوجه شد که هیچ چیز تفاوتی نکرده است، پدرش همچنان بی مالحظه و نامهربان بود 

 "فرزندم به دنیا آمد پدر. دختر است."سخ داد: و مری بت به سردی پا "شرش را کندی؟"و فقط پرسید: 

و مری بت حس کرد که تمام احساسی که زمانی به او داشت، در وجودش مرد و  "برایم مهم نیست، ردش کردی؟"

 نابود شد.

و دست تامی را که کنارش  "یکی از دوستانم او را به فرزند خواندگی پذیرفت."مری بت با صدایی لرزان گفت: 

بود، گرفت و فشرد. چیزی را از آنها مخفی نمی کرد، به خصوص از او و خود را بیش از همیشه نیازمند  ایستاده

و با گفتن این جمله بار دیگر دست تامی را فشار داد.  "تا چند روز دیگر به خانه برمی گردم."حمایت او می دید. 

ود. بازگشت به خانه یک باره در نظرش کار فکر ترک کردن آنان اکنون برایش بسیار دردناک و غیرقابل تحمل ب

 بسیار اشتباهی آمد. اما به خود یادآوری کرد که زیاد طول نخواهد کشید.

 "من و مادرت می آییم دنبال تو."در این هنگام پدرش او را غافلگیر و متعجب کرد و با لحنی تند و خشن گفت: 

ادند؟ اما نمی دانست که لیز و جان ویتاکر هنگام مالقات مری بت یکه خورده بود، برای چه به خودشان زحمت می د

با پدر و مادر او در این باره بسیار پافشاری کرده بودند. به نظر آنها درست نبود که مری بت تنها و با اتوبوس به خانه 

او بروند.  برگردد. مادرش برای اولین بار ایستادگی کرده و با خواهش و تمنا از پدرش خواسته بود که به دنبال

 "اگر برایت اشکالی ندارد."و با اکراه اضافه کرد:  "آخر هفته می آییم."

 "می شود نوئل هم بیاید؟"مری بت با امیدواری پرسید: 

 "ببینم چه می شود."پدرش بی آنکه قولی بدهد گفت: 

د و مادرش هنگامی که پدر بی آنکه جوابی بدهد، گوشی را به دست همسرش دا "ممکن است با مامان صحبت کنم؟"

صدای او را شنید بغضش ترکید و شروع به گریستن کرد. می خواست بداند که حالش خوب است و آیا هنگام وضع 

 حمل خیلی زجر کشیده، و آیا بچه زیباست، و آیا هیچ شباهتی به او دارد یا نه؟

و تامی با سر انگشت به آرامی آنها اشک از گونه هایش فرو می چکید  "خیلی خوشگل است، مامان."مری بت گفت: 

دو زن لحظاتی چند صحبت کردند و گریستند و سپس نوئل گوشی  "یک خوشگل به تمام معنی است."را پاک کرد. 

 تلفن را گرفت. مری بت برای شنیدن صدای او دلش پر می زد.

رتباطی به یکدیگر نداشت. نوئل گفت و گوی دو خواهر با هم ملقمه ای از اظهار تعجب ها و خبرهایی بود که هیچ ا

دبیرستان را شروع کرده بود و روزشماری می کرد که مری بت به خانه برگردد. به خصوص از اینکه مری بت سال 

خوب باید مواظب رفتارت باشی، چهار چشمی "آخری می شد، خیلی تعجب کرده بود. مری بت در میان گریه گفت: 

 "مواظبت خواهم بود.
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بار دیگر با خواهرش صحبت می کرد. شاید حق با لیز بود، و او می بایست برای دیدن آنها به خانه  خوشحال بود که

برمی گشت. اینکه زندگی در خانه پدری با آن همه اتفاقاتی که اتفاده بود، چقدر سخت و دشوار بود، زیاد اهمیتی 

 فته به دنبال او می آیند.نداشت. سرانجام خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت و به تامی گفت آخر ه

چند روز باقی مانده، چون برق و باد سپری شد و مری بت، توانست دوباره روی پای خود بایستد و برای رفتن آماده 

شود. لیز مرخصی گرفته بود تا از بچه مراقبت کند و به نظر می رسید که کار و گرفتاریش تمامی ندارد و این جدا از 

و شستن کوهی از لباس ها و وسایل او بود. حتی تماشا کردن لیز هم خسته کننده بود و باعث غذا دادن و نظافت بچه 

 می شد که مری بت متوجه شود که نگهداری و مراقبت از یک بچه تا چه حد شاق و فرساینده است.

اگر مجبور "سخ داد: از این همه کار متعب بود. لیز پا "من که از عهده اش برنمی آمدم، لیز."مری بت صادقانه گفت: 

هنگامی "و به او اطمینان داد:  "می شدی، می توانستی. باالخره یک روزی این کار را برای بچه های خودت می کنی!

 "که درست و به جا باشد، با شوهری درست و در زمانی درست، آن وقت با کمال میل هر کاری می کنی.

تامی بود، همه چیز تفاوت می "و با شرم ادامه داد:  "ر بچه مال...حاال نمی توانستم. شاید اگ"مری بت تصدیق کرد: 

بعد با خود اندیشید که آیا روزی می تواند  "کرد، اما نشستن به پای بچه پل، با شروعی آن طور اشتباه، درست نبود.

می بایست بکند، دل چنین کارهایی را بکند! اما حاال زمان مناسبی برای این گونه فکرها نبود. تنها کاری که اکنون 

کندن و رفتن بود. این مشکل ترین کار بود. فکر جدا شدن از بچه که جای خود را داشت، اما فکر جدا شدن از تامی 

 و لیز و جان غیر قابل تحمل و دردناک بود.

سه، او را مری بت این روزها بسیار حساس شده بود و به خاطر هر چیزی به گریه می افتاد. تامی هر روز بعد از مدر

از خانه بیرون می برد. قدم می زدند، یا با اتومبیل کنار دریاچه می رفتند. با به خاطر آوردن لحظه ای که تامی او را در 

آب هل داده و فهمیده بود که حامله است، مدتی می خندیدند. برای برداشتن درخت کریسمس آنی به گورستان 

به همه جا سرزدند، گویی می خواستند تمام لحظات، تمام مکان ها و تمام رفتند و مدتی با آنی راز و نیاز کردند. 

 روزها را دوباره به خاطر بیاورند و تا ابد در ذهنشان حک کنند.

 "می دانی که، برمی گردم."مری بت به تامی قول داد: 

گذشته ببرد، به هر زمانی، به و تامی به او نگاه کرد. در دل آرزو می کرد که کاش می توانست زمان را به جلو یا به 

 جز زمان حال که بسیار عذاب آور بود.

 "اگر نیایی، به دنبالت می آیم. دوستی ما به پایان نرسیده، مری بت و هرگز نیز به پایان نخواهد رسید."

ی پیوست. هر دو عمیقا به این امر اعتقاد داشتند. محبت آن دو نسبت به یکدیگر پلی بود که گذشته را به آینده م

دلم نمی خواهد "تنها چیزی که اکنون به آن نیاز داشتند، زمان بود. تامی به چشمان مری بت نگاه کرد و گفت: 

 "بروی.

البته هنوز  "از دانشگاه اینجا تقاضای پذیرش می کنم."و زمزمه کرد:  "من هم دلم نمی خواهد تو را ترک کنم."

نزدیک باشد، چه اتفاقی ممکن است بیفتد، به هر حال بهتر بود از چند مطمئن نبود که اگر تا این حد به بچه اش 

دانشگاه دیگر نیز تقاضای پذیرش می کرد، اما در عین حال نمی توانست تامی را برای همیشه از دست بدهد. آینده 

ه به یکدیگر قابل پیش بینی نبود اما در حال حاضر تنها چیزی که به طور قطع از آن مطمئن بودند، احساسی بود ک

 داشتند و این بسیار گرانبها بود.

 "به دیدنت می آیم."تامی سوگند خورد: 
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 و برای هزارمین بار سعی کرد گریه نکند. "من هم همین طور."مری بت گفت: 

روز موعود به سرعت فرا رسید. پدر و مادر مری بت سوار بر اتومبیلی جدید که برای تعمیر به مغازه پدرش سپرده 

ند، وارد شدند. نوئل هم همراه آنان بود، دختری چهارده ساله با بند شلوار نو که از دیدار خواهرش ذوق زده بود

شده بود. مری بت او را بغل کرد و شادمانه گریست، در خواهر همدیگر را در آغوش گرفته بودند و از اینکه دوباره 

اق هایی که افتاده بود، از نظر آن دو گویی هیچ چیز تغییری یکدیگر را یافته بودند، خوشحال بودند. با وجود همه اتف

 نکرده بود.

خانواده ویتاکر به آنان تعارف کردند که برای ناهار بمانند، اما والدین مری بت گفتند مجبورند برگردند، مارگریت با 

کرد. او شهامت الزم را نگاهی پر از غم و تاسف به خاطر چیزهایی که نتوانسته به دخترش بدهد، به او نگاه می 

 نداشت و اکنون شرمسار بود که می دید کس دیگری به جای او کنار دخترش مانده و در حق او مادری کرده است.

 "حالت خوب است؟"مارگریت آهسته و با احتیاط از دخترش پرسید: 

 انگار می ترسید به او نزدیک شود و او را لمس کند.

شده بود و یک باره بسیار مسن تر. بیشتر به هجده ساله ها می ماند تا دختری شانزده  مری بت زیباتر "خوبم، مادر."

و بغض مادرش ترکید. لحظه ای بسیار رقت برانگیز بود. مارگریت سپس  "شما چطورید؟"ساله. مری بت پرسید: 

شبیه بچگی مری بت  پرسید آیا می تواند بچه را ببیند، و با دیدن بچه دوباره شروع به گریه کرد و گفت درست

 است.

سپس لوازم مری بت را در اتومبیل گذاشتند و مری بت ساکت و مغموم ایستاده بود و نگاه می کرد و بعد به درون 

خانه و به اتاق خواب لیز رفت و کیت را بلند کرد و به سینه خود چسباند، بچه خواب بود و نمی دانست که چه اتفاقی 

ر نزدیک و عزیز از زندگی او کناره می گرفت و دوباره هرگز این چنین به او نزدیک دارد می افتد، موجودی بسیا

نمی شد. حتی اگر به آنجا بازمی گشت. مری بت می دانست که در زندگی تضمینی وجود ندارد، فقط قول ها و راز و 

 نیازها...

من دارم می رم، اما هرگز " مری بت آرام در گوش کودک که چون فرشته ای به خواب رفته بود، زمزمه کرد:

در این لحظه کیت چشمانش را گشود و چنان به او خیره شد که گویی اهمیت  "فراموش نکن که چقدر دوستت دارم.

وقتی که دوباره به اینجا برگردم، دیگر مادر تو نیستم... گرچه حتی حاال هم "حرف های مادرش را درک می کرد. 

و او را بوسید و چشمانش را بست.  ". و از طرف من مواظب بابا و مامان و تامی باش.نیستم... اما تو دختر خوبی باش..

آنچه تاکنون درباره عدم تواناییش در فراهم آوردن زندگی شایسته ای برای او گفته بود، اهمیتی نداشت، در روح و 

بند وجودش این را گذاشت، و قلبش همواره دخترک فرزند او باقی می ماند، و هیمشه او را دوست می داشت، و بند 

برای آخرین بار به او نگاه کرد. می دانست که دیگر هرگز او را این طور نگاه نخواهد کرد و این چنین نزدیک او 

و برگشت تا  "دوستت دارم."نخواهد بود. این آخرین لحظه مادر و فرزندی آنان بود. آن گاه برای آخرین بار گفت: 

نه به سینه با تامی مواجه شد. در تمام این مدت تامی آنجا پشت سرش کنار در ایستاده بود از اتاق بیرون برود که سی

 و او را نظاره می کرد و بی صدا به خاطر غم هایش می گریست.

اجباری نداری که او را به کسی بدهی، من می خواستم با تو "تامی در حالیکه اشک چشمانش را پر کرده بود، گفت: 

 "وز هم می خواهم.ازدواج کنم، هن
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من هم همین طور، دوستت دارم، تامی، اما این طور بهتر است، خودت هم می دانی. برای آنها هم "مری بت گفت: 

و تامی را بغل کرد. تمام بدن تامی می لرزید. مری بت آهسته  "خوب است... ما همه زندگی را پیش رویمان داریم.

کیت را هم دوست دارم، اما آنها هم استحقاق کمی خوشبختی را دارند و  وایی، خدای من، چقدر دوستت دارم،"گفت: 

 "تازه از دست من چه کاری برای کیت ساخته است؟

دلش می خواست سپری باشد میان او و آنچه بر او گذشته بود، دلش می  "تو انسان بی نظیری هستی."تاکمی گفت: 

 خواست تا ابد کنار او باشد.

و بعد آهسته از اتاق خارج شدند و مری بت فرزندش را پشت سر نهاد و با تامی  "همین طور.تو هم "مری بت گفت: 

 از خانه بیرون آمدند. این نهایت کاری بود که می توانست در حق کودکش انجام دهد.

ند که به آنها لیز و جان هنگاهی که با او خداحافظی می کردند و او را می بوسیدند، به گریه افتادند، و از او قول گرفت

 تلفن کند و به سراغشان بیایند.

مری بت دلش می خواست که رابطه اش را با آنها حفظ کند، ولی هنوز هم نگران بود که شاید آنها تصور کنند که او 

می خواهد به زور خودش را وارد زندگی کیت کند. اما خود نیز نیاز داشت که همه آنها را ببیند، خیلی بیش از آن 

 ه آنها تصور می کردند. هنوز هم مایل بود که اگر بخت یاری کند، در آینده با تام ازدواج کند.حدی ک

تامی همه ترس های او را می شناخت و از تردید او به  "دوستت دارم."تام با تاکید، گویی اتمام حجت می کند، گفت: 

ه از او دست بکشد. همین موجب آسودگی خاطر دلیل تعبیر به مداخله در زندگی آنان آگاه بود. اما تصمیم نداشت ک

مری بت بود. چرا که می دانست اگر به تامی نیاز داشته باشد، همواره می تواند روی او حساب کند، اما چیزی را که 

همه به خوبی آموخته بودند این بود که روی آینده نمی شود حساب کرد. هیچ یک از چیزهایی که خواسته بودند یا 

ره انجامش فکر کرده بودند، آن گونه که انتظارش را داشتند، به وقوع نپیوسته بود. هرگز انتظار نداشتند مدتها دربا

که آنی این چنین زود و ناگهانی آنان را ترک کند، و یا کیت به این سرعت به زندگی آنان قدم بگذارد، یا مری بت 

ید. تنها این را میدانستند که هیچ چیز را در زندگی نمی سر راه آنها قرار بگیرد و چون فرشته ای به دیدار آنان بیا

 توان پیش بینی کرد.

و دوباره آنها را در آغوش کشید، نمی توانست آنها را ترک  "خیلی دوستتان دارم."مری بت به خانواده ویتاکر گفت: 

 گرفت. پدرش بود. کند، و بعد احساس کرد دستی که به نحوی دور از انتظار مهربان بود، روی بازویش قرار

و مری بت را  "دلمان برایت خیلی تنگ شده بود."اشک در چشمانش حلقه زده بود.  "برویم، مری بت، برویم خانه."

به طرف اتومبیل برد و کمک کرد تا سوار شود. شاید او آن غولی که مری بت به خاطر می آورد، نبود، و فقط انسانی 

ر. شاید اکنون همه ی آنان به نوعی بالغ شده بودند، شاید زمان بلوغ فرا رسیده بود با ضعف هایش و نگاهی تیره و تا

 بود.

تامی و پدر و مادرش دور شدن مری بت را نگاه میکردند و امیدوار بودند روزی پیش آنها بازگردد، می دانستند که 

ید هم برای همیشه نزد آنها بماند. اگر زمانه سر سازگاری داشته باشد، مری بت برای دیدار آنها باز می گردد، و شا

سپاسگزار بودند که با او آشنا شدن اند، هدایایی بسیار گرانبها با هم مبادله کرده بودند، هدایایی چون عشق، زندگی، 

 و فراگیری علم. مری بت به آنها جانی دوباره بخشیده بود، و آنها به او آینده را هدیه داده بودند.

و از پنجره عقب اتومبیل به آنان چشم  "دوستتان دارم."ومبیل دور می شد، زمزمه کرد: مری بت در حالی که ات

دوخت. آنها نیز او را نگاه می کردند که در حالی که دور می شد، برایشان دست تکان می داد. هر سه مدتها آنجا 
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ر هدیه ای که مری بت برایشان به ایستادند و خاطراتی را که از او داشتند، مرور کردند... و سپس به خانه و به کنا

 یادگار گذاشته بود، بازگشتند.

 

 پایان

  
   

 

 

 پایان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 
رمان های ایرانی و  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


